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СТАН РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Суть валютного регулювання полягає в реалізації валютної політики держави, спрямо-

ваної на зміцнення валютно-фінансового положення країни, підтримці на високому рівні її 
кредитоспроможності й платоспроможності, зміцненні національної валюти, припливу 
іноземних інвестицій, забезпеченні руху валюти в зовнішньоекономічній діяльності [3]. 

Валютне регулювання реалізується в трьох основних еволюційних формах. І етап – 
період ослаблених, зруйнованих економік, нестабільності валюти й характеризується 
найбільш жорсткими обмежуючими заходами. ІІ етап – це шлях до лібералізації у зв'язку з 
розвитком економіки, зовнішньоекономічної діяльності, зростанням валового продукту й 
зміцненням національної валюти. ІІІ етап – валютна лібералізація, зняття обмежень [3]. 

Валютні обмеження в Україні охоплюють практично всі види операцій з іноземною 
валютою – починаючи від придбання валюти через касу банку для власних потреб і до 
здійснення операцій з валютою під час ведення бізнесу. Діючі обмеження було накладено на 
систему валютного контролю, запроваджену ще у 90-х роках, яка також була спрямована на 
запобігання відтоку валюти з України. Суть цієї системи зводилася до обмежувальних 
заходів щодо валютних операцій [3]. 

7 лютого 2019 року набрав чинності Закон України "Про валюту і валютні операції", 
покликаний лібералізувати валютний ринок шляхом поступового скасування більшості 
обмежень, запроваджених раніше Декретом про валютне регулювання (1993 р.) [1]. 

Нова база нормативних актів Національного банку складається з восьми ключових 
Постанов, що врегульовують порядок та процедури проведення операцій з іноземною 
валютою для резидентів та нерезидентів, юридичних та фізичних осіб, іноземних та 
вітчизняних інвесторів, введення та скасування заходів захисту та інше [2]. 

На сьогодні Національний банк скасував переважну більшість антикризових тимчасо-
вих заходів, що були запроваджені з метою стабілізації валютного ринку у 2014-2015 роках. 
Щодо решти декількох обмежень, які ще зберігаються, регулятор опублікував дорожню 
карту їх поступового зняття та передумов, настання яких є необхідним для переходу до 
режиму вільного руху капіталу – кінцевої мети валютної лібералізації (рис.1).  

Більшість нововведень стосуються великого й середнього бізнесу. Ідеться, зокрема, про 
скасування валютного нагляду за експортно-імпортними операціями обсягом до 150 тисяч 
гривень, подвійного контролю операцій під час надходження митної декларації до іншого 
банку, реєстрації зовнішніх запозичень та ліміту на дострокове погашення зовнішніх 
зобов’язань. Також віднині бізнесу не загрожують санкції у вигляді припинення зовніш-
ньоекономічної діяльності. Скасовуються індивідуальні ліцензії на валютні операції – їх 
замінить система електронних лімітів (2 мільйонів євро/рік для юридичних, 50 тисяч євро/рік 
для фізичних осіб). Натомість дозволено вільне відкриття рахунків юросіб за кордоном, 
ввезення/вивезення іноземної валюти та банківських металів, накопичення валюти на 
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рахунках для погашення зовнішніх запозичень, інвестування в українську економіку не лише 
в основних світових валютах, а і в інших. Збільшено граничний термін здійснення розрахун-
ків за експортно-імпортними контрактами – до 365 днів. 

Існують важливі новації, які стосуються “звичайних” громадян. Це, зокрема, започатку-
вання онлайн-купівлі/продажу іноземної валюти. Вдесятеро збільшено ліміт на перекази за 
кордон без відкриття рахунку для фізосіб – до 150 тисяч гривень на рік. Також підвищено 
ліміт на купівлю банківських металів (у тому числі, і фізичними особами) – із 3,21 тройської 
унції (100 грамів) на тиждень до еквіваленту 150 тисяч гривень на день. Змінено й норму 
обов’язкового декларування валютних цінностей при переміщенні через кордон: декларувати 
потрібно лише суми у понад 10 тисяч євро (чи в еквіваленті). Ще одна нова можливість – 
підписання накопичувальних угод страхування у валюті (це дозволить хоча б частково захисти-
ти акумульовані кошти від девальвації, адже такі угоди, зазвичай, укладаються на 10-15 років). 

За два тижні після набрання чинності Законом “Про валюту і валютні операції”, 
українці оформили 285 електронних лімітів для інвестування за кордон. Більшість лімітів 
(188) видав націоналізований ПриватБанк. 56% дозволів українці отримали для відкриття 
рахунків в іноземних банках. Ще 41% лімітів – для інвестування у цінні папери західних 
корпорацій, насамперед – американських [4]. 

 
Рис. 1. Дорожня карта скасування валютних обмежень 

(відповідно до темпів поліпшення макроекономічних умов) [2] 
 
Отже, з метою збільшення залучення іноземних інвестицій, ведення бізнесу, що 

сприяють припливу валюти в Україну, важливо відзначити позитивні зміни законодавства. У 
свою чергу розвиток економіки змістить акценти валютного регулювання відповідно до 
загальних світових тенденцій.  

 
1. Закон України «Про валюту і валютні операції»  від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19. 
2. Валютна лібералізація. URL: https://bank.gov.ua/markets/liberalization. 
3. Валютна лібералізація в Україні: природний шлях чи запізнілі заходи? URL: 

http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA010082. 
4. Валютна лібералізація: кому стало легше. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2648020-

valutna-liberalizacia-komu-stalo-legse.html. 
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EDUCATION POLICY OF THE EUROPEAN UNION 
 
At the early stages of European integration, the educational policy was not identified as a 

political  area for joint action by Member States. The Roman Agreement has not identified 
education as a priority area. The agreement involves the education only in terms of mutual 
recognition of diplomas, professional qualifications, professional training. 

The impetus for the development of the common educational policy was the Bologna 
Declaration (1999). Nowadays, 40 European countries have joined the Bologna Process, including 
Ukraine. Ukraine joined the Bologna Process in May 2005. 

In the modern perspective, the European Union's education strategy is being revealed in two 
contexts: broad –  in the overall Europe 2020 strategy, narrow –  in the Education and Training 
2020 Strategy. In terms of  education policy the basis of the cooperation between EU Member 
States is a plan "Education and Training –  2020" that includes the official documents of the three 
main EU regulatory bodies – the European Commission, the Council and the Parliament. It 
addresses the overall strategic objectives for Member States, including a set of principles for 
achieving these goals, as well as common methods of the cooperation with priority areas for each 
recurrent work cycle. 

In terms of the framework of EU education policy and external assistance programs, the 
European Commission implements a series of educational activities that complement the EU 
internal programs. Particular attention is given to the higher education system, which plays a key 
role in the development of modern society, contributing to social, cultural and economic 
development, promotion of pan-European ethical and cultural values and training the leaders of the 
future. The European Commission is introducing a number of international cooperation programs in 
higher education [1]: 

– Tempus is launched to help social and economic transformations in partner countries. 
– The Erasmus Mundus program is a co-operation and mobility program for higher education 

establishments through the support of the high-quality European Masters courses. 
– Erasmus Mundus External Cooperation Window – the program supports creation 

partnerships between higher education institutions in Europe and third countries. 
– The Jean Monnet Program is an educational program whose purpose is to raise levels of the 

public knowledge and awareness among and beyond the EU of European integration, through the 
promotion of teaching, research and discussions on EU issues. 

For the sake of control and transparency of issues and tools regarding EU Education Policy 
The European Commission publishes the Education and Training Monitor annually. In this 
document compares the goals set for 2020 (ET 2020) and the current state of those targets. 

The process of European integration cannot be limited to political and economic factors. It 
should cover all areas of the public life. Nevertheless the humanitarian development of society is a 
basic and key prerequisite of successful progress in this direction. 

 
1. Krayevska O. (2011). Education Policy of European Unity: The foundation and development process, number 

28. p. 53-65. 
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РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ 
 
Франчайзинг беззаперечно вважається одним із найбільш прибуткових, прозорих та 

популярних форм провадження бізнесу, адже він надає вигідні умови обом сторонам 
франчайзингового договору. Для франчайзера створюється можливість проникнути на нові 
ринки з великою вірогідністю на успіх за найменших витрат. Для франчайзі – запустити свій 
(рентабельний) бізнес з мінімальними ризиками зазнати невдачі. І незважаючи на те, що 
франчайзинг є відносно молодим видом організації економічної діяльності, він вже отримав 
авторитет та набув популярності і в США, і в країнах Європи, і поступово проникає на 
український ринок. 

Серед провідних науковців, які займалися дослідженням франчайзингу, відзначимо 
таких: С. Сосна,  Є. Васильєва, О. Городова, Р. Гамельтон, І. Дахно, C. Огінок, А. Пехник,  
Д. Хайфілд, М. Мендельсон, Д. Стенфорд, Б. Сміт. Однак, існує досить багато невирішених 
питань, які стосуються сфери франчайзингу, що дає підстави здійснювати подальші 
дослідження, насамперед, які стосуються екологічного франчайзингу. 

Зараз особливо гостра увага (в тому числі й в Україні) зосереджена на підвищенні за-
хисту навколишнього середовища, контролі за дотриманням міжнародних стандартів, зокре-
ма ISO 9000 та ISO 14000 [1]. Постійне зростання вимог до якості обумовило впровадження 
на багатьох підприємствах розвинених країн «тотального» управління якістю. Тому й до 
основних цілей франчайзингу зараз належить підвищення попиту на екологічно чисті умови 
навколишнього середовища, екологічно чисті та якісні товари, техніку і технологію з метою 
забезпечити виробництво товарів і послуг на основі екологічної нешкідливості [2]. 

Екологічний франчайзинг – це система, яка орієнтована на сталий розвиток на основі 
розповсюдження екологічно збалансованих видів виробництва та розподілення в умовах 
появи нових екологічних потреб. Екологічний франчайзинг є найбільш комплексним. Разом з 
усіма правами франчайзер передає франчайзі розроблену ним технологію організації і веден-
ня бізнесу. Франчайзі повністю ідентифікується з франчайзером і стає частиною загальної 
корпоративної системи. Франчайзер при здійсненні екологічного франчайзингу бізнес-
формату може бути підприємством, яке видобуває сировину, виробником екологічно чистих 
і безпечних товарів, оптовим або роздрібним торгівцем, підприємством [3-5]. 

Соціально-економічний розвиток в Україні сильно залежить від стану навколишнього 
середовища та рівня використання виробничо-промислового потенціалу. І в сучасних умовах 
необхідності пошуку рівноваги між економікою та екологією у системі франчайзингу почали 
особливо виділятися саме екологічні проблеми. 

Отже, аби не допустити розвиток цих екологічних проблем до критичного стану та 
запобігти всім можливим ризикам від них, екологічний франчайзинг в Україні повинен 
розвиватися в таких напрямках: 

1. Впровадження франчайзингових проектів від компаній, що пропонують комплексне 
вирішення проблеми утилізації промислових відходів у населених пунктах та ліквідації 
негативного впливу на довкілля заборонених і непридатних до використання хімічних 
засобів захисту рослин та тари від них. 

2. Співпраця з організаціями, що можуть прогнозувати настання та можливі наслідки 
від надзвичайних ситуацій природного характеру. 

3. Екологічна рекреація, готельний бізнес, мінеральні води певних регіонів України та 
екологічні продукти харчування можуть стати рентабельними видами франчайзингу. 

4. Франчайзинг від компаній, що займаються комплексним очищенням водойм. 
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5. Встановлення очисних споруд на підприємствах, що здійснюють небезпечні викиди у 
навколишнє середовище. 

6. Купівля франшиз від компаній, що спеціалізуються на екологічному консалтингу та 
аутсортингу. 

7. Підвищення рівня екологічних знань, якого можна досягнути через співпрацю з 
компаніями, що проводять курси, тренінги та семінари для керівників і спеціалістів, що 
працюють на підприємствах, які в процесі своєї діяльності можуть забруднювати навколиш-
нє середовище [2]. 

У цілому, хоч український ринок екологічних товарів і послуг відстає від аналогічних 
ринків розвинених країн, все ж таки він має розгалужену інфраструктуру та повільно, але 
впевнено наближається до світового рівня. Саме в цьому йому й допомагає екологічний 
франчайзинг, забезпечуючи максимальне зростання споживання, розширення вибору та 
збільшення задоволення споживачів. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
Міжнародна діджиталізація і інтелектуалізація як процес формування господарської 

системи, що пов’язаний із широким використанням засобів та технологій передачі інформа-
ції, розвитком комунікаційних процесів, електронно-цифрових пристроїв, хмарних сервісів і 
систем штучного інтелекту тощо, призводить до цифрової трансформації та її проникнення в 
усі сфери господарського життя. Це змінює форми поведінки споживачів та ланцюги ство-
рення вартості підприємства, вимагає розвитку відповідної інфраструктури та підприєм-
ницьких навиків, що базуються на відповідних знаннях та уміннях у предметній області.  

При цьому варто зазначити, що видозміни окремих видів економічної діяльності та 
цілих економічних систем у бік діджиталізації та інтелектуалізації призводять до набуття 
інформацією та мережевими трансакціями рис конкурентних переваг. Тому, з метою 
досягнення стратегічних цілей розвитку національної економіки та досягнення заплано-
ваного рівня економічного зростання в умовах реалізації процесів євроінтеграції, діджи-
талізацію варто розглядати як об’єктивну необхідність, а цифрові дані як один із факторів 
виробництва. 

Водночас побудова результативних бізнес-процесів та моделей, заснованих на цифро-
вих технологіях та інтелектуальних системах вимагає наукових та обґрунтованих підходів до 
управління інформаційною діяльністю, які би базувались на знаннях ключових технологій 
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цифрових трансформацій та практиці менеджменту. Це визначає актуальність досліджень 
сутності міжнародної діджиталізації і інтелектуалізації економічних систем, правових основ 
їх забезпечення та напрямів реалізації. 

Як  відомо, термін цифрова економіка («digital economy») увів у науковий обіг бізнес-
аналітик Дон Тапскот. Згідно даного ним визначення, цифрова економіка є діяльністю, яка 
визначається через мережеву свідомість (networkedintelligence) та залежить від віртуальних 
технологій [1]. Згідно визначення запропонованого Подольчаком Н.Ю., Білик О.І., 
Левицькою Я.В., цифрова економіка – це «різновид ринку суб’єктів економічної системи на 
якому один, декілька або всі етапи господарських процесів здійснюються через комп’ютерні 
мережі; один із проявів економічної свободи, інноваційності та рівня розвитку економіки» 
[2]. Складовими цифрової економіки є:  

−  електронна інфраструктура (інтернет, телекомунікації, програмне та апаратне 
забезпечення);  

−  електронний бізнес (автоматизація господарської діяльності), електронна комерція 
(дистрибуція товарів через інтернет);  

−  електронні гроші (проведення безготівкових розрахунків);  
−  електронний уряд (використання сучасних інформаційних та комунікаційних техно-

логій в управлінні державою) [3].  
Цифрова (діджитал) економіка обумовлює цифрове перетворення, або діджиталізацію 

різних видів економічної діяльності та сфер життєдіяльності. При цьому зростають можли-
вості щодо здійснення підприємницької діяльності та отримання економічних, організа-
ційних та соціальних ефектів. Виходячи із цього, цифровізація (діджиталізація) України 
полягає у трансформації існуючих та створенні нових видів економічної діяльності, зміні 
всіх сфер життєдіяльності України у нові, більш ефективні та сучасні на цифровій основі.  

Впровадження цифрової економіки в Україні (діджиталізація) на початковому етапі має 
відбуватися одночасно за трьома напрямами: технологічним (передбачає прийняття рішень 
техніко-технологічного характеру, які ґрунтуються на стандартизації, безпеці економічного 
простору та усебічній сертифікації), інституційно-економічним (ґрунтується на впроваджен-
ні нових бізнес-моделей та підходів до управління з використанням смарт-технологій 
промислового Інтернету-речей, їх інституційному забезпеченні та відповідній нормативно-
правовій базі), виробничим (включає конкретні бізнес-додатки, які відповідають вимогам 
інноваційних моделей управління згідно описаного інституційно-економічного напряму 
впровадження процесів діджиталізації) [4]. Для цього створене відповідне законодавче та 
нормативно-правове підґрунтя. Проте процес діджиталізації економіки містить як переваги, 
так і недоліки. Їх слід дослідити ретельніше.   

Переваги діджиталізації економіки полягають у: зростанні швидкості реалізації товарів 
та надання послуг; підвищенні продуктивності праці на підприємствах; зниженні накладних 
витрат при реалізації товарів, що пов’язане із скороченням числа посередників; доступності 
товарів і послуг, багатоканальності зв’язків між продавцем та покупцями; удосконаленні 
антимонопольного законодавства в умовах євроінтеграції; підвищенні рівня захисту прав 
інтелектуальної власності; підвищенні споживчої цінності товарів і послуг внаслідок їх 
персоналізації; глобальній  гіперконкуренції та присутності на міжнародних ринках завдяки 
системі електронної комерції.  

Виділимо такі недоліки діджиталізації економіки: зміни в регіональній структурі роз-
міщення продуктивних сил; зміни вимог до рівня освіти та кваліфікації персоналу, забезпе-
чувальної інфраструктури; зростання темпів морального старіння технологій, скорочення 
життєвого циклу товарів та інновацій; автоматизація праці та зниження рівня зайнятості 
населення (технологічне безробіття); зростання нерівномірності в розподілі доходів насе-
лення; зростання рівня невизначеності і ризиків підприємницької діяльності внаслідок 
динамічних змін технологій та кон’юнктури ринків. 

Наведені переваги на недоліки діджиталізації національної економіки слід ураховувати 
при виконанні стратегії цифровізації національної економіки та плану заходів із її реалізації, 
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що сформовані у рамках міжнародного, європейського та регіонального співробітництва з 
метою інтеграції України до ЄС, входження України в європейський і світовий ринок 
електронної комерції та послуг, банківської і біржової діяльності тощо. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ  
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 
У сучасному світі система безготівкових розрахунків відіграє значну роль в розвитку 

національної економіки, адже вона забезпечує стійкість грошового обороту, зменшує частку 
тіньового сектору, сприяє розвитку електронних технологій, а також підвищує активність 
населення як учасника банківської системи країни. На сучасному етапі відбувається 
поступове звуження використання готівки, люди все більше і більше використовують нові 
платіжні інструменти та сучасні технології платежів. 

У науковій літературі активно питання світових тенденцій розвитку безготівкових 
платежів досліджували такі вчені: В. Міщенко, М. Ніконова [3], А. Мещеряков [2], C. Пиріг, 
А. Ніколаєва, І. Олександренко [5], Л. Українська [6] та інші. Вони сформували саме теоре-
тичні основи здійснення безготівкових розрахунків. Зокрема В. Міщенко та М. Ніконова 
зазначають, що належний розвиток безготівкових роздрібних платежів стримується низкою 
чинників, а саме: висока вартість обладнання, значно нижча вартість готівкових розрахунків 
порівняно з безготівковими, недостатній розвиток платіжної інфраструктури, відсутність 
конкуренції на платіжному ринку, високі і, як правило, виражені в іноземній валюті тарифи 
на платіжні операції [3]. А. Мещеряков зазначає, що використання внутрішньобанківських 
доходів для покриття витрат, пов’язаних із здійсненням розрахункового обслуговування, є 
джерелом зменшення тарифу зі безготівковими переказами, які є одним з основних та 
поширених видів послуг банку, а зменшення тарифу дасть змогу банку досягти важливих 
конкурентних переваг та збільшити обсяг продажу розрахункових послуг, що автоматично 
підвищить рівень комісійних доходів [2]. С. Пиріг, А. Ніколаєва та І. Олександренко вважа-
ють, що розвиток безготівкових платежів сприяє прискоренню економічного зростання краї-
ни та зменшення тіньової економіки, що позитивно впливає на фінансову систему, дозволяє 
скоротити готівковий обіг і операційні витрати банківської системи і держави [5]. Л. 
Українська зосереджує увагу на нормативно-правовому регулювання безготівкових роз-
рахунків в Україні [6]. 

За даними НБУ, у 2019 р. було виконано 4167,1 млн. операцій на суму 1798,3 млрд.грн., 
серед них найбільшу частку мали: 51 % – це розрахунки з використанням платіжних 
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терміналів, 11 % – це перекази з картки на картку, 18% – операції з оплати товарів / послуг у 
мережі Інтернет, 18 % – перекази коштів з картки на банківський рахунок у мережі Інтернет, 
2% – операції у пристроях самообслуговування [1].  

Як бачимо, в Україні відбувається стабільний позитивний тренд зростання безготів-
кових операцій. Існує низка позитивних аспектів у розвитку безготівкової економіки: 

– для держави – зменшення витрат на обслуговування грошового обороту; 
– для суб’єктів господарської діяльності – розширення клієнтської бази, а також 

зниження ризиків неплатежів, скорочення операційних витрат; 
– для громадян – зручність використання, легальність, зменшення ризику шахрайства, 

перенесення відповідальності за здійснення розрахунків на банк повністю, отримання досту-
пу до нових додаткових сервісів тощо. 

В Україні безготівкові розрахунки між установами всіх форм власності, підприємст-
вами та організаціями здійснюється у національній валюті України через банк способом 
перерахування коштів з одного рахунку на інший. Кошти із рахунка клієнта списуються за 
розпорядженням його власника. Проте існують випадки, коли чинним законодавством перед-
бачене безспірне стягування та безакцентне списання коштів. Розрахункові документи прий-
маються банком до виконання тільки в межах наявних на рахунку клієнта коштів.   

Існує потреба в контролюванні безготівкових розрахунків, адже для постачальника 
пріоритетом постає вчасне отримання коштів, а також запобігання відтермінування платежів, 
неповернення боргів, що призводить до втрат великих сум коштів. Що стосується покупця – 
це виконання умов договору постачальником, а також правильність і своєчасність виконання 
своїх зобов’язань з метою забезпечення нормальних господарських зв’язків. І функції такого 
контролювання повністю переймають банки, які у такому випадку виконують роль посеред-
ників [4], що є зручно та вигідно як постачальнику, так і покупцеві. 

Основними перешкодами на шляху розвитку безготівкових розрахунків в Україні є [4]: 
−  випадки шахрайства; 
−  недостатній рівень безпеки безготівкових розрахунків; 
−  відсутність звички людей розраховуватись безготівковими грошима з використанням 

платіжних карток, а не готівкою; 
−  недосконалість законодавчої бази; 
−  негативне ставлення старшого покоління до безготівкового розрахунку; 
−  недостатнє проникнення безготівкових розрахунків в транспортну сферу. 
Отже, в сучасній Україні спостерігається тенденція розвитку безготівкових розрахун-

ків. Перехід на систему безготівкових розрахунків дозволить підвищити ефективність фінан-
сової системи країни, зменшити рівень тіньової економіки. Оскільки в першу чергу безго-
тівковий грошовий оборот залежить від кількості клієнтів-учасників, від їх вибору системи 
розрахунку, саме тому банки повинні розробляти нові види послуг і пропонувати своїм 
клієнтам більш зручні методи здійснення платежів, забезпечувати зручність, зрозумілість та 
доступність виконання безготівкових розрахунків, щоб навіть старше покоління могло з 
легкістю їх виконувати.  

На даний час існує ще багато проблем, які є пов’язані із здійсненням безготівкових 
розрахунків, проте з кожним днем демонструється позитивна тенденція розвитку безготів-
кових розрахунків. Адже глобальна тенденції до стимулювання «безготівкової економіки» 
для України не є абстрактною – вона потребує реальних дій щодо її формування та 
забезпечення в межах нашої країни. 

 
1. Безготівкові розрахунки / Національний банк України. URL: http://www.bank.gov.ua (дата звернення 

20.03.2020). 
2. Мещеряков А.А. Оптимізація визначення тарифів банків щодо безготівкових переказів у платіжних 

системах. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 2. С. 143-148.  
3. Міщенко В., Ніконова М. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслу-

говування клієнтів банків в Україні. Вісник Національного банку України. 2013. № 1. С. 20-25. 



 19 

4. Огляд ринків фінансових послуг / Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг. URL:  https://www.nfp.gov.ua/ua/Ohliad-rynkiv.html (дата звернення 20.03.2020). 

5. Пиріг С.О.,  Ніколаєва А.М., Олександренко І.В. Безготівкові розрахунки: показник економічного 
зростання країни. Економічний форум. 2019. № 1. С. 151-158.  

6. Українська Л.О. Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України. 
Інноваційна економіка. 2016. № 7-8. С. 137-140. 

 
 

Лащик І.І. 
к.е.н., доцент 
Віблий П.І. 
к.е.н., доцент 

Карпенко А.О. 
студент 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Після політичної та економічної кризи 2014 року Україна зіткнулася з низкою проблем, 

які відобразились на рівні інфляції у країні. Населення, яке і так мало низькі доходи, 
зубожіло ще більше. Тому такі тенденції у національній економіці стали повштовом до зміни 
стратегії грошово-кредитної політики. Починаючи з 2016 року Національний банк України 
змінює політику фіксованого курсу на політику інфляційного таргетування. Така політика є 
другою за популярністю у світі та охоплює 17,8% країн-учасниць МВФ, а також Австралію, 
Великобританію, Норвегію, Канаду, Японію тощо [1]. 

Таргетування за визначенням НБУ (inflation targeting) – «монетарний режим, який 
передбачає відповідальність центрального банку за дотримання проголошеного значення 
офіційного показника інфляції (таргету) протягом визначеного періоду часу. Відповідаль-
ність центрального банку обумовлена можливістю використання усього переліку інструмен-
тів монетарної політики у випадку загрози недотримання визначеного значення таргету» [2]. 

На даному етапі Україна перебуває на стадії розвитку та характеризується низькими та 
середніми доходами, що мало відображення у відношенні населення до будь-яких змін з боку 
держави. До них можна віднести низький рівень довіри до уряду та центрального банку, що 
ускладнювало процес регулювання валютного курсу та дотримання рівня інфляції. Також 
після кризи країні потрібно було нарощувати золотовалютні запаси та стабілізувати 
економіку. 

Отже, впровадження нового курсу мав забезпечити: 
1. Забезпечення прозорості грошово-кредитної політики в цілому. 
2. Можливість більш швидкого реагування на зміну у макросередовищі. 
3. Незалежність НБУ як у правовому, так і економічному полі. 
4. Цінову стабільність, тобто спостереження за динамікою інфляції. 
5. Дотримання оголошеного середньорічного рівня інфляції, що передбачає оголошен-

ня результатів дотримання  визначеного рівня. 
6. Забезпечення формування валютного курсу реальними ринковими інструментами. 
Однак, як і будь-який режим, інфляційне таргетування має свої недоліки, саме: 
1. Збільшення волатильності валютного курсу може стати причиною економічної 

нестабільності. 
2. Обмеження можливостей стимулювання еко- номічного росту і зниження безробіття. 
3. Вплив на рівень інфляції таких чинників, які не контролюються центральним банком, 

що може привести до значного відхилення фактичних інфляційних показників [3]. 
Варто зазначити, що для дотримання певного рівня інфляції недостатньо просто 

встановити його, оскільки за своєю суттю складне і багатогранне явище. Адже, помірна 
інфляція дозволить збільшити грошову масу, однак спроби звести її до нуля можуть 
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спричинити непердбачувані наслідки. Тому перрш за все необхідно вдосконалювати ринкові 
інструменти для розширення економіки. 

Для оцінки ефективності таргету інфляції варто здійснити порівняння прогнозованого 
та реальних рівнів інфляції в Україні.  

  

 
Рис. 1. Прогнозований та реальний рівні інфляції в Україні 

Джерело: сформовано автором за даними [4], [5], за методикою грудень до грудня 
 
Прогнозований рівень інфляції поступо зменшується з кожим роком, що є позитивною 

тенденцію, однак, враховуючи допустиме відхилення +/- 1-2%, реальне її значення 
залишається більшим і така тенденція прослідковується рік у рік, окрім 2019 року. Більше 
того, грудень 2019 року став першим місяцем з 1992 року, у якому спостерігалася дефляція у 
у місячному вимірі. Поясненням цього, перш за все, може бути вдала монетарна політика 
НБУ, значне зміцнення національної валюти, яке спостерігалося у грудні, а також зниження 
світових цін на нафту. 

У світовій практиці перехід до інфляційного таргетування приносить позитивні зміни 
до економіки. Отже, для успішного проведення монетарної політики та забезпечення еконо-
мічної стабльності недостатньо лише зміни окремого її елементу. Необхідно здійснювати усі 
перетворення узгоджено між НБУ та КМУ, а також забезпечити паралельне використання 
монетарних та немонетарних елементів.  
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Україна має досить розвинуту та логічну систему управління державними капіталь-

ними видатками, яка дає змогу здійснювати підтримку реалізації важливих для держави 
проектів розвитку інфраструктури за рахунок їх повного або часткового фінансування за 
кошти державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок запозичень, що здійсню-
ються державою в рамках програм міжнародних фінансових організацій, з урахуванням 
особливостей таких проектів. Водночас, існуюча система фінансового забезпечення со-
ціально-економічного розвитку потребує адаптації до завдань, що стоять перед нашою 
країною в контексті досягнення цілей сталого розвитку, національні індикатори щодо яких 
було затверджено у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [1]. 

Станом на сьогодні в Україні інфраструктурні проекти фінансуються виключно за 
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також запозичень в рамках програм 
співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями. Поодинокі проекти, що пла-
нується здійснювати на умовах державно-приватного партнерства, поки що знаходяться на 
підготовчий стадії. З огляду на зазначене, та зважаючи на те, що обсяг бюджетних та запози-
чених коштів, які б могли бути використані для модернізації існуючої та створення нової 
інфраструктури, є обмеженим, актуальним є запровадити у практику діяльності публічної 
влади пріоритезацію інфраструктурних проектів, які планується реалізовувати з викорис-
танням коштів державного бюджету, з урахуванням їх впливу на досягнення національних 
індикаторів Цілей сталого розвитку.  

Відповідно до міжнародного досвіду ефективність використання капітальних видатків 
державного бюджету значно підвищується в разі формування інфраструктурних планів (на-
ціональних або галузевих), до яких включаються лише ті інвестиційні проекти, які є пріори-
тетними для держави в контексті їх відповідності державним та /або галузевим стратегічним 
документам. 

У світі існує декілька методологій, які можуть застосовуватися для пріоритезації інвес-
тиційних проектів, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Найбільш затребу-
ваними вони є у країнах з високими інвестиційними потребами, наявністю фіскальних обме-
жень публічних бюджетів, відсутністю детальної інформації по проектах, недостатньою 
інституційною спроможністю публічної влади в плануванні інвестицій та практикою 
застосування суб'єктивних підходів до вибору проектів, фінансування яких здійснюються з 
залученням коштів державного та/або місцевих бюджетів. Всі зазначені характеристики 
притаманні Україні, а отже з метою підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів в умовах сьогодення є актуальним розроблення власної методології пріоритезації 
інфраструктурних проектів, що підлягатимуть фінансуванню за рахунок бюджетних коштів, 
або адаптація існуючих методологій, які продемонстрували успішне використання у інших 
країнах світу. Основою для запровадження нових інноваційних підходів у цій сфері може 
стати методологія пріоритезації інвестиційних проектів «The Infrastructure Prioritization 
Framework» [2], що розроблена фахівцями Світового банку та була успішно впроваджена у 
бюджетний процес багатьох країн світу.  

Впровадження сучасних підходів до пріоритезації інфраструктурних проектів в процес 
вибору інвестиційних проектів, які планується фінансувати за рахунок державних капіталь-
них видатків або за кошти бюджетних фондів, створених в рамках державного або місцевих 
бюджетів, дасть змогу підвищити ефективність бюджетних витрат з огляду на досягнення 
Україною цілей сталого розвитку.  
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По-перше, це дасть змогу перейти від ситуативного вибору інфраструктурних проектів, 
які фінансуються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, до побудови довгостро-
кових інфраструктурних планів, які містять лише важливі для країни проекти, зокрема ті, що 
сприятимуть досягненню національних індикаторів цілей сталого розвитку. Як наслідок, 
буде створено умови для розширення можливостей суспільства у користуванні суспільно 
значимою інфраструктурою та отримання населенням якісних та надійних послуг у сфері 
життєзабезпечення. 

По-друге, застосування подібних методологій передбачає перехід від аналізу техніко-
економічних обґрунтувань до оцінки проектних пропозицій при здійсненні відбору проектів 
для державного інвестування. Зазначене дасть змогу не витрачати бюджетні кошти на 
підготовку ґрунтовних та вартісних техніко-економічних обґрунтувань для проектів, які не є 
пріоритетними для країни на даному етапі та не будуть профінансовані у середньостроковій 
перспективі. Крім того, запровадження сучасних підходів до пріоритезації інфраструктурних 
проектів у бюджетний процес дасть змогу покращити ситуацію з додержанням планованих 
графіків та обсягів фінансування суспільнозначимих проектів у середньостроковій та довго-
строковій перспективі. Зазначене призведе до економії бюджетних коштів, що спрямову-
ються на капітальні інвестиції. 
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АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Електронне урядування є одним із аспектів функціонування держави, в якій існують та 

розвиваються цифрова економіка й цифрове суспільство. Електронне урядування передбачає 
взаємодію органів державної влади між собою та представниками бізнесу, громадянами, різ-
ним організаціями за допомогою інформаційно-комунікаційних та цифрових засобів та 
технологій. За останній рік у сфері електронного урядування Україна зробила значні зрушен-
ня, зокрема, з’явився сервіс державних послуг «Дія», функціонал якого постійно розширю-
ється, з початку цього року почалася промислова експлуатація системи «Трембіта», за допо-
могою якої органи державної влади та місцевого самоврядування можуть безпечно обміню-
ватися даними, здійснюється робота з державними реєстрами тощо [1, 2]. 

Система «Трембіта» є удосконаленою версією естонської системи обміну даними  
«X-Road» [3]. В Естонії така система забезпечує цілодобовий доступ практично до усіх 
державних послуг, дозволяє уникати дублювання даних, економить час громадян на оформ-
лення різних документів та багато іншого, в тому числі зумовлює економію в 2% ВВП що-
річно [4]. Естонія до сьогоднішнього успіху в електронному урядуванні йшла з 1996 року, а в 
Україні цифрові технології в державному управлінні почалися широко впроваджуватися 
зовсім недавно. З одного боку, Україна має можливість одразу скористатися кращими 
практиками інших країн, з іншого – потрібно враховувати особливості національного мен-
талітету, зокрема, щодо використання цифрових технологій під час надання державних 
послуг. Наприклад, громадяни старшого віку схильні більше довіряти паперовим докумен-
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там з мокрою печаткою, ніж відображенню такого документа на екрані смартфона чи у 
вигляді файлу на ноутбуці. 

Усі системи обміну даними, що базуються на «X-Road» можуть взаємодіяти між собою. 
Таким чином, створюється можливість передачі даних не лише всередині країни, а й за 
кордон. Наприклад, Естонія та Фінляндія у березні 2019 року гармонізували роботу своїх 
національних бізнес-реєстрів, що дозволило значно скоротити витрати своїх громадян під 
час здійснення транзакцій між країнами [5]. Системи у сфері електронного урядування на 
основі системи «X-Road» вже працюють в 13 країнах світу та знаходяться на етапі розробки 
ще в 20. У зв’язку з цим використання системи «Трембіта» відкриває нові можливості міжна-
родної співпраці для нашої країни.  

Але використання системи «Трембіта» у майбутньому може розширити сьогочасні 
межі сфери електронного урядування та стосуватися обміну інформацією типу М2М з 
використанням Інтернету речей. Наприклад, в Естонії наразі розробляється рішення на ос-
нові «X-Road» для підвищення ефективності та надійності енергетичної системи країни, що 
передбачає збір даних розумних лічильників, їх аналізу з метою підвищення ефективності 
використання енергетичної системи країни та відповідного підвищення енергетичної безпеки 
країни [6]. Таке рішення є актуальним й для України. 

Доцільно в майбутньому застосувати можливості системи «Трембіта» й для розвитку 
концепції розумного міста в Україні. Маючи розгалужену систему датчиків та сенсорів по 
усьому місту, місцева влада може відслідковувати трафік на дорогах, стан доріг, якість 
повітря тощо. Отримані дані за допомогою різних пристроїв можуть оброблятися системою, 
потрапляти у різні реєстри та до різних компонентів системи з подальшим їх використанням, 
наприклад, у формуванні оперативних звітів щодо стану доріг, повітря в місті, формулю-
вання планів розвитку розумного міста тощо. 

Система «Трембіта» забезпечує ефективний та безпечний обмін електронними даними 
між різними відомствами державних органів влади та органами місцевого самоврядування 
[3]. У короткостроковій перспективі така система здатна забезпечити:  ефективне надання 
широкого спектру електронних послуг, зокрема, шляхом автоматизації значної частини іс-
нуючих сьогодні процесів надання таких послуг звичайним способом; значний прогрес у 
створенні електронного урядування; оптимізацію державних реєстрів; зниження рівня коруп-
ції тощо.  

У довгостроковій перспективі система «Трембіта» здатна забезпечити, зокрема, 
підвищення ефективності міжнародного співробітництва відомств органів державної влади. 

Окрім того, можна очікувати розширення сфери функціонування системи «Трембіта» у 
зв’язку з розвитком різних цифрових технологій, використання яких пов’язане з електрон-
ним урядування. Зокрема, така система може бути застосована у функціонуванні розумного 
міста, для ефективного управління різними ресурсами, для покращення екологічного стану в 
різних регіонах та містах країни тощо.  

Однією з основ ефективного використання систем електронного урядування є наявність 
відповідного апаратного та програмного забезпечення, працівників відповідної кваліфікації 
тощо. З подальшим бурхливим розвитком електронного урядування в Україні буде існувати 
потреба не лише у вузькоспеціалізованих фахівцях з державного управління, чи інформацій-
них технологій (ІТ), а й зросте попит на фахівців, які володіють як знаннями з державного 
управління, так і ІТ. Окрім того, ефективне функціонування електронного урядування мож-
ливе за умови відповідного рівня цифрових компетенцій фахівців органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, компаній, підприємств, громадян. У зв’язку з цим вини-
кає потреба у їх навчанні та можливості підтримки та оновлення їх знань у подальшому. 

Одним із аспектів електронного урядування є кібербезпека, яка передбачає безпеку 
функціонування на апаратному та програмному рівні систем електронного урядування 
«Дія», «Трембіта», державних реєстрів, різних інформаційних систем та мереж органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, а також точок підключення до 
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них, та інформаційна безпека, яка передбачає забезпечення безпеки  державної інформації, 
особистої інформації тощо. 

Отже, незважаючи на різні складнощі, необхідно й надалі активно розвивати електрон-
не урядування в Україні з метою, зокрема, забезпечення надання на гідному рівні 
електронних послуг громадянам країни, представникам бізнесу, ведення ефективного 
управління державою тощо. 

 
1. Офіційний сайт системи «Дія» : веб-сайт. URL: https://diia.gov.ua/ (дата звернення: 21.04.2020). 
2. Система «Трембіта» – у промисловій експлуатації. Трембіта : веб-сайт. URL: 

https://trembita.gov.ua/ua/news/sistema-trembita-u-promislovij-ekspluataciyi (дата звернення: 21.04.2020). 
3. Про систему. Трембіта: веб-сайт. URL: https://trembita.gov.ua/ ua/projects/trembita-vzayemodiya-reyestriv 

(дата звернення: 21.04.2020). 
4. Воронков О. Держава в смартфоні. Як це працює в Естонії. НВ: веб-сайт. URL: 

https://nv.ua/ukr/biz/experts/cifrova-derzhava-yak-estoniya-zaluchaye-milyoni-yevro-50031422.html (дата звернення: 
21.04.2020). 

5. The business registers of Estonia and Finland start cross-border interoperability. X-Road : веб-сайт. URL: 
https://x-road.global/case-study-the-business-registers-of-estonia -and-finland (дата звернення: 21.04.2020). 

6. Access to electricity and gas smart meter data in Estonia powered by X-Road technology. X-Road: веб-сайт. 
URL: https://x-road.global/access-to-electricity- and-gas-smart-meter-data-in-estonia (дата звернення: 21.04.2020). 

 
 

Мульска О.П. 
к.е.н, науковий співробітник відділу проблем  
соціально-гуманітарного розвитку регіонів 

ДУ «Інститут регіональних досліджень  
імені М.І. Долішнього НАН України» 

 
НОВІ ТИПИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН  

У ФОКУСІ ПОСИЛЕННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАСЕЛЕННЯ 
 
В умовах посилення міграційних процесів та формування цифрової економіки виника-

ють нові типи трудових відносин, найбільш суттєвою ознакою яких є гнучкість: кількісна 
(змінюється або чисельність зайнятих, або оплата їх праці), функціональна (використовуєть-
ся наявний контингент, корпорації змінюють кількість робочих годин, перенавчають персо-
нал, здійснюють трансформації робочих місць), просторово-часова (використання нестан-
дартних, гнучких форм зайнятості та організації трудової діяльності, впровадження гнучких 
режимів праці, диференційованих форм найму та звільнення). Для нових форм зайнятості 
характерними постають специфічні риси, а саме: інтелектуалізація праці, динамічна галузева 
та внутрішньогалузева реструктуризація працівників, підвищення освітнього та кваліфіка-
ційного рівня робочої сили, створення нових типів праці та оновлення цілих сфер професій, 
розвиток самозайнятості нового типу, становлення «гуманної» зайнятості, посилення 
гнучкості ринку праці, зростання зайнятості у сфері середнього та малого бізнесу тощо. 
Оскільки такі зміни досить часто негативно позначаються на трудящих, які знаходяться, як 
правило, за межами захисної функції трудового права, деякі дослідники висловлюють 
пропозиції про необхідність зміни його предмету, розширення сфери дії галузевих норм і 
включення до нього усіх видів суспільно корисної діяльності, в тому числі залежної і 
незалежної праці [1]. 

Поява нових типів трудових відносин в Україні пов’язані зі зростанням мобільності 
робочої сили. Зміна ціннісних орієнтацій роботодавців, які ще відносно недавно цінували та 
винагороджували лояльність своїх працівників, впливають на скорочення чисельності 
персоналу, аутсорсинг та працевлаштування на умовах строкового договору – так званого 
«нового трудового договору» [2]. Ознаками таких договорів є: відсутність гарантій щодо 
довгострокової зайнятості в обмін на відповідальне виконання працівниками своїх обов’язків 
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та гарантій кар’єрного зростання чи забезпечення усіх переваг (послідовність посад, можли-
вість навчатися та підвищувати кваліфікацію).  

Процес поширення дистанційної зайнятості активується змінами в інформаційно-
комп’ютерних технологіях і в мотивації трудової поведінки людей в інформаційному мере-
жевому суспільстві, оскільки технологічні трансформації формують соціально-економічні 
передумови для створення нових форм зайнятості, які полягають у появі нових знань, 
надшвидкому поширенню інформації та збільшенню її доступності, інтелектуалізації праці; в 
нових формах взаємовідносин в процесі праці суб’єктів трудових відносин тощо. При цьому 
відбуваються зміни організації праці та якості трудового життя, пов’язані з новими 
можливостями для розширення доступу і обміну інформацією, змінами в природі внутрішніх 
і зовнішніх комунікацій, формуванням віртуальних дистанційних соціально-економічних 
відносин між роботодавцями і працівниками, появою нових інструментів контролю та 
оцінювання роботи, тощо.  

Надомна зайнятість передбачає залучення окремих груп працівників: 1) наймані теле-
працівники, трудовий контракт яких визначає дім як місце постійної роботи; 2) самозайняті 
(фрілансери), які надають перевагу роботі вдома, але в разі необхідності можуть працювати в 
приміщенні роботодавця; 3) неформальні телепрацівники, які залучаються до виконання 
певних завдань без згоди вищого керівництва компанії (або незважаючи на заборону) за 
нелегальним наймом менеджерів, які вбачають вигоди в роботі таких працівників; 
телезайняті підприємці, які на початковому етапі розвитку бізнесу відхиляють практику 
формального офісу, розвивають його за допомогою електронних мереж і працівників, котрі 
працюють у найбільш зручний для них час.  

Мобільна зайнятість передбачає використання працівниками ІКТ для встановлення 
тривалого контакту із замовником та надання йому негайно («в дорозі») тих послуг, які 
раніше вимагали обов’язкової присутності в офісі замовника-роботодавця або відвідування 
офісу замовником. Певну роль у поширенні нестандартної зайнятості відіграє і збільшення 
мобільності працівників. Під мобільністю праці в цьому випадку розуміється кожний із 
можливих варіантів змін як самої роботи, так і місця її виконання для будь-яких категорій 
працівників. 

У стартапах «Кремнієвої долини» вдалося реалізувати концепцію нового строкового 
договору, який набув ознак нової тенденції у сфері зайнятості. Новітні тренди зобов’язують 
працівників бути гнучкими та не розраховувати на постійне місце праці, готовими до 
часткових чи навіть радикальних змін. Таким чином, тимчасові контракти укладаються не 
тільки з тими, хто виконує тимчасові роботи, але й з тими, хто є постійними працівниками. 
Це дозволяє економити на соціальних гарантіях, але водночас дає можливість працівникам 
розвиватися, навчатися та адаптовуватися до нових умов цифрової економіки. А нова 
парадигма полягає у тому, що в сучасному світі ніхто не отримує ніяких гарантій, може бути 
звільнений у будь-який час. Однак такі тренди є push-чинником для створення нових 
професій, вмінь і навиків [3]. 

Сфери економіки, в яких найбільш затребувані нові професії та інноваційні компетенції 
(урбаніст-еколог, архітектор живих систем, системний біотехнолог, ІТ-медик, ІТ-генетик, 
архітектор медичного обладнання, біоетик, генетичний консультант, клінічний біоінформа-
тик, медичний маркетолог, розробник систем мікрогенерації, проектант систем рекуперації, 
спеціаліст із локальних систем енергопостачання, маркетолог енергетичних ринків, захисник 
прав споживачів електроенергії, розробник систем енергоспоживання, портовий еколог, 
проектувальник інтерфейсів безпілотної авіації, інженер із виробництва малої авіації, аналі-
тик експлуатаційних даних, оператор автоматизованих транспортних систем, інженер із без-
пеки транспортних мереж, проектувальник інтермодальних транспортних вузлів (розробляє 
системи пересадки з одного транспортного засобу на інший), технік інтермодальних транс-
портних систем, модератор, розробник освітніх траєкторій, тьютор, організатор проектного 
навчання, фахівець у галузі зміни клімату, інженер відновлюваних джерел енергії, інженер 
«зеленого» транспорту (спеціаліст з електрокарів) [4], а також реалізуються нетипові форми 
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зайнятості, є передусім сектор ІКТ, сфера біотехнології, енергетики, управління енерго-
споживанням, транспорту, освіти, охорони здоров’я тощо. Остання має перспективи стати 
новим драйвером національного економічного зростання, враховуючи науково-інноваційний 
потенціал, яким володіє медична сфера України.  

 
1. Римар Б.А. Новітні форми зайнятості: практика застосування. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Вип. 37. Том 2. 2016. С. 88-91. (С. 88). 
2. Мульска О.П. Міграція і нові концепції ринку праці. Міграція в умовах трансформації регіональних 

ринків праці України: механізми регулювання / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього 
НАН України»; наук. ред. У. Я. Садова. Львів, 2019. 263 с. (C. 35-43). 

3. Lyons D. Lab Rats: Why Modern Work Makes People Miserable. London: Atlantic Books. 2019. 272 p. URL: 
https://vc.ru/books/59968-kak-menyayutsya-rabochie-mesta-pod-vliyaniem-tehnologiy-i-pochemu-sovremennaya-
rabota-delaet-lyudey-neschastnymi 

4. Професії майбутнього: які спеціалісти будуть затребувані післязавтра. URL: 
https://life.pravda.com.ua/columns/2019/02/19/235691/ 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 
 
В умовах конвергенції систем інституційної підтримки процесу формування інтелек-

туального капіталу є доцільним розглянути організацію наукових досліджень в національній 
економіці. Важливим аспектом, який є дослідженим достатньо фрагментарно з причин 
постійної адаптації до ринкових умов,  є механізми фінансування НДДКР. На теперішній час 
не має єдиного рішення щодо підтримки організації наукових досліджень в національній 
економіці.  

Так в України з кожним роком спостерігається зменшення державного фінансування. 
На ринок виходять громадські, неурядові організації, які  здійснюють підтримку організації 
наукових досліджень в національній економіці. В таких інституціях кошти розподіляються 
через конкурентні механізми. Ці конкурентні механізми було спочатку запроваджено в об-
ласті фінансування наукових досліджень для виділення обмежених ресурсів, а також для все 
більшого просування наукових досягнень. На нашу думку, на сьогодні відбувається перехід 
від основного інституційного фінансування до фінансування окремих проектів на конкурсній 
основі.  

Як свідчать статистичні данні Євростату [1] зростання систем НДДКР, ускладнення їх 
структури, збільшення напрямів наукових досліджень в більшості країн негативно впливає 
на фінансування досліджень, що змусило уряди і інші органи, що відповідальні за фінансу-
вання досліджень, прагнути до підвищення ефективності використання коштів. Не є 
виключенням і Україна. У цьому напрямі українська система інституційної підтримки 
організації наукових досліджень вписується в загальноєвропейський тренд.  

Однією із загальних схем інституційного способу фінансування, що широко викорис-
товуються серед аналізованих країн та переважно в Україні є фінансування за методикою, за 
якою фінансування розподіляється між установами, а потім між дослідниками відповідно до 
математичної формули, заснованої на характеристиці, таких факторів як кількість дослід-
ників в установі або історичні схеми фінансування. Також одним з варіантів фінансування за 
такою формулою є фінансування за зрівняльною формулою, за якої всі відповідні установи 
або дослідники отримують рівну суму фінансування. Іншим варіантом є випадкове фінансу-
вання, при якому фінансування розподіляється випадковим чином серед певних дослідників 
з відповідного фонду. Найбільш поширена неконкурентна схема фінансування полягає в 
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тому, що керівники програм або інші співробітники установ виділяють кошти на рівні 
установ або лабораторій, не вдаючись до конкурентних засад розподілу фінансування та 
порівнюючи ефективність від наукової розробки тих чи інших ідей в різних лабораторіях. 

 Слід зазначити, що вище зазначені способи інституційної підтримки організації науко-
вих досліджень в національній економіці переважно використовується в Україні, Франції та 
Великобританії, однак не так поширені в інших країнах. Вище зазначене твердження під-
тверджується динамікою внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за 
джерелами фінансування за видами робіт в Україні за 2018 рік, яка представлена в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок  
за джерелами фінансування за видами робіт в Україні у 2018 році (тис. грн.) [2] 

Джерела фінансування Всього 
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Внутрішні витрати на НДДКР 16773,7 3756,5 3568,3 9448,9 
Власні кошти  1610,0 118,4 312,4 1179,2 
Кошти бюджету  6222,7 3451,1 2074,1 697,5 
у тому числі кошти державного бюджету  6020,9 3371,1 1974,5 675,3 
Кошти організацій державного сектору  1141,6 29,8 75,8 1036,0 
Кошти організацій підприємницького сектору  3947,4 74,6 842,6 3030,2 
Кошти організацій сектору вищої освіти  6,7 1,3 1,6 3,8 
Кошти приватних некомерційних організацій  21,3 0,0 4,9 16,4 
Кошти іноземних джерел  3642,6 42,3 189,1 3411,2 
Кошти інших джерел  181,4 39,0 67,8 74,6 

 
Незважаючи на позитивну динаміку роботи органів державної влади щодо інститу-

ційної підтримки організації наукових досліджень в національній економіці, вона зали-
шається досить фрагментарною і бюрократичною [3]. Тому можна констатувати, що в 
Україні на даний час немає чіткої скоординованої системи щодо фінансування і підтримки 
науки в цілому та наукових досліджень зокрема [4, 5]. 

 
1. Eurostat.Your key to European statistics. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
2. Статистичний щорічник України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/ 01/Arch_zor_zb.htm. 
3. Meyer M. A., Booker J. M. Eliciting and analyzing expert judgment: a practical guide. – Society for Industrial 

and Applied Mathematics, 2001. 
4. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". URL: 

https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/viddil-kadriv/55-dokumenty/121-zakon1?showall=1. 
5. Порядок державної атестації наукових установ. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/2019-go-naukovi-

ustanovi-pochnut-ocinyuvati-za-novimi-pravilami-mon-rozrobilo-vidpovidnu-metodiku. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – це довгострокові вкладення матеріальних засобів 

компаніями-нерезидентами в економіку країни. Це найбільш бажана форма капіталовкладень 
для економік, які розвиваються. Такі інвестиції не лише дозволяють реалізовувати великі, 
стратегічно важливі проєкти, а й сприяють притоку нових технологій, управлінського 
досвіду від економічно розвинених країн до країни-реципієнта [1].  

Для України тема інвестиційної привабливості вітчизняної економіки є особливо 
актуальною. Україна має великий недооцінений науковий та виробничий потенціалом, однак 
майже не використовує його. Вже сьогодні необхідно докласти значних зусиль для побудови 
сильної, конкурентоспроможної національної економіки. Одним із шляхів вирішення 
основних проблем української економіки можуть стати значні інвестиційні вливання інозем-
них інвесторів. 

Для того, щоб зрозуміти сучасний стан української економіки в контексті її інвес-
тиційної привабливості варто провести аналіз динаміки прямих іноземних інвестицій в 
Україну за останнє десятиліття (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну за 2008-2019 рр. [1] 

 
Як бачимо, протягом останнього десятиліття ПІІ в Україну не мають чіткої прослідко-

вуваної тенденції, їх обсяг напряму залежав від економічних та політичних факторів. 
Наприклад, після світової фінансової кризи 2008 р., коли увесь світ вступив в глобальну 
рецесію, відбулося значне скорочення ПІІ в українську економіку. Після кількох років 
зростання різке падіння іноземних вкладень відбулося в 2014 р., коли почалася війна на сході 
України, а політична ситуація в країні була вкрай нестабільною. Незважаючи на відносне 
зростання інвестицій за останні 5 років, їх значення так і не наблизилося до показників 2008 
р. чи принаймні 2012 р. Загалом, з огляду на вищенаведений рисунок, можна констатувати 
той факт, що тренд останнього десятиліття щодо ПІІ в економіку України – це зменшення їх 
обсягу, що відображає наслідки невирішених факторів недовіри іноземних інвесторів. 

Вартим уваги є також аналіз структури прямих іноземних інвестицій за країнами – 
інвесторами для визначення географічної диверсифікації країн-експортерів ПІІ до України, 
частки інвестицій з розвинених країн світу, а також особливостей процесу іноземного 
інвестування в Україні (рис. 2). 
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Рис. 2. Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну  

за країнами-інвесторами станом на 2019 р. [2] 
 
З рис. 2 видно, що найбільшими інвесторами в економіку України є країни Євро-

пейського Союзу. Наведені дані свідчать про незначну географічну диверсифікацію країн-
інвесторів прямих іноземних інвестицій. Варто зазначити, що лідерство Кіпру та Нідерландів 
зумовлено спрощеною системою оподаткування, яка дозволяє українським бізнесменам 
повертати прибутки на власні рахунки під виглядом іноземних інвестицій. До того ж, з 
України в Кіпр спрямовується більше 90% усіх ПІІ. Таким чином, наявні інвестиції з 
офшорних зон є фіктивними, вони забезпечують лише кількісні показники приросту над-
ходження ПІІ до України, не впливаючи при цьому на рівень добробуту населення і, до того 
ж, витісняють з української економіки капітал розвинених країн, які є технологічними 
лідерами, інвестиції з яких є насправді важливими для України. Якщо ж не брати до уваги 
інвестиції з офшорних зон та Російської Федерації (яка, в основному, займається прове-
деннням бухгалтерських операцій щодо українських відділень ПАТ «Сбербанк Росії», а не 
справжнім інвестуванням), то обсяг реальних ПІІ в Україну є насправді незначним. 

Якщо говорити про причини вищенаведеної ситуації, то перша з них – це широко-
розповсюджена корупція. Серед інших факторів – недовіра до судової влади, нестабільна 
фінансова система, захоплення влади олігархами, військовий конфлікт з Росією, недосконале 
законодавство тощо. Це ті найважливіші перешкоди, які стоять на заваді підвищенню 
інвестиційної привабливості української економіки і, відповідно, економічному процвітанню 
України загалом.  

Отже, в контексті інвестиційної привабливості економіки, Україна зараз знаходиться в 
дещо складному становищі. Для покращення позицій необхідними є рішучі кроки у боротьбі 
із корупцією, перезапуск судової системи та відчутний прогрес у відділенні політики від 
бізнесу. Саме після цього можливим стане нарощення обсягів реальних, а не фіктивних 
інвестицій в економіку України. 

 
1. Статистика Міністерства Фінансів України. – Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/.  
2. Держстат назвав країни-лідери з інвестицій в Україну. / Finance.ua: портал фінансових новин України 

та світу. 2019. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/444864/derzhstat-nazvav-krayiny-lidery-z-investytsij-v-
ukrayinu-infografika.  
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«УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ІЗ ЄС» ЯК ФАКТОР МІСЦЕВОГО  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
 
Пандемія коронавірусу COVID-19 – це мабуть один із найбільших викликів, із яким 

коли-небудь зустрічалося людство. І навіть станом на сьогодні, провідні вчені та експерти не 
можуть оцінити ті негативні наслідки (економічні, соціальні, політичні), які залишить 
людству даний «чорний лебідь». Проте, якщо говорити про економічні наслідки пандемії 
коронавірусу COVID-19 – то тут можна із впевненістю сказати, що світову економіку очікує 
рецесія. Важко спрогнозувати, наскільки вона буде глибокою, проте, в деяких країнах уже 
сьогодні ми можемо побачити спад ділової активності та зменшення обсягів торгівлі, 
зростання безробіття та зростання дефіциту державних бюджетів. Україна, звісно ж, не 
виняток. Наявність експортно-орієнтованої сировинної економіки, проблеми інституційного 
та політичного характеру, масове повернення заробітчан та ряд інших негативних факторів 
економічного, політичного та соціального характеру, потенційно, здатні поставити під 
загрозу економічне зростання та спричинити рецесію [1].  

Проте, пандемія з часом завершиться і перед урядом, органами місцевого самовряду-
вання та органами державної влади на місцях постане завдання щодо боротьби із наслідками 
кризи, зокрема: 

1) відновлення стійкого економічного зростання; 
2) зменшення безробіття; 
3) відновлення купівельної спроможності громадян; 
4) забезпечення макроекономічної стабільності загалом. 
Проте, ми вважаємо, що про стратегію (план) майбутнього відновлення економіки 

необхідно думати вже сьогодні. Але, слід зазначити, що в контексті проведення адміністра-
тивної реформи та реформи децентралізації, ключову роль у процесі відновлення еконо-
мічної активності та стимулювання економічного зростання відіграватимуть саме органи 
місцевого самоврядування – міські, сільські та селищні ради ОТГ. Саме тому, ми вважаємо, 
що надзвичайно важливим саме сьогодні є розробка рекомендацій для органів місцевого 
самоврядування щодо забезпечення відновлення та стимулювання економічного зростання 
шляхом залучення інвестицій (як вітчизняних, так і іноземних), залучення грантових коштів 
та коштів міжнародної технічної допомоги, а також залучення фінансового ресурсу із 
цільових програм, що фінансуються із державного бюджету або бюджетів інших рівнів.  

Тобто, як бачимо, існує безліч джерел фінансових ресурсів, які можуть бути залучені у 
громади, та які, будуть фундаментом подальшого соціально-економічного розвитку. Проте, 
дані фінансові ресурси ( як і економічні ресурси  загалом) є обмеженими. Відповідно, між 
громадами ведеться стійка конкурентна боротьба за можливість залучити такі ресурси.  

Але, що важливо, різні галузі економіки отримуватимуть різну фінансову підтримку від 
держави –  відповідно до пріоритетів та різного роду державних зобов’язань. Зокрема, одним 
із таких державних зобов’язань (яке впливає на забезпечення фінансування та створення 
інших можливостей у тих чи інших сферах національної економіки) є «Угода про асоціацію 
із ЄС [2]». 

Адже, відповідно до даної угоди, Україна взяла на себе зобов’язання у визначені 
терміни виконати передбачені даною угодою вимоги. Зокрема, ряд вимог, потенційно здатен 
створити нові можливості для органів місцевого самоврядування щодо залучення інвестицій 
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та інших фінансових ресурсів з метою забезпечення економічного зростання та соціально-
економічного розвитку громад загалом. 

Так, на основі аналізу «Угоди про асоціацію», ми визначили ряд сфер та галузей 
національного господарства, де в процесі імплементації положень Угоди з’являться ряд 
можливостей для органів місцевого самоврядування щодо стимулювання соціально-еконо-
мічного розвитку громад.  

Однією із таких сфер, де потенційно будуть створені нові можливості для місцевих 
громад – є сфера туризму. Так, в «Угоді про асоціацію» (Розділ V, Глава 16) йдеться наступ-
не: «Сторони співробітничають у галузі туризму з метою зміцнення розвитку конкуренто-
спроможної туристичної галузі як генератора економічного зростання і стимулювання еконо-
міки, зайнятості та валютних надходжень [2]». Тобто, сфера туризму є однією із найбільш 
пріоритетних для нашої держави, а тому, держава (в особі уряду) буде її всіляко підтриму-
вати. Зокрема, відповідно до статей 309 – 402 Глави 16 Розділу V «Угоди про асоціацію», 
планується реалізація таких заходів [2]: 

– удосконалення законодавства у сфері туристичної діяльності; 
– утворення консолідованого представницького об'єднання туристичного бізнесу; 
– формування стратегії розвитку туризму та курортів. 
Зокрема, що стосується стратегії розвитку туризму та курортів, то така стратегія уже 

розроблена та схвалена Урядом. Затверджена стратегія розвитку туризму передбачає зрос-
тання туристичної галузі у 2,5–5 разів у 2026 році в порівнянні із 2015 р. Саме тому, 
створення умов для промоції туризму на регіональному та місцевому рівнях, фінансування 
відновлення та будівництва інфраструктури, а також стимулювання бізнесу та інших під-
приємницьких структур щодо створення нових туристичних продуктів дозволить громадам 
створити нові робочі місця, збільшити сукупний попит та надходження до бюджету, а також 
забезпечити умови для подальшого соціально-економічного розвитку громади [3]. 

Іншою сферою, яка є в пріоритеті державного розвитку відповідно до «Угоди про 
асоціацію» є розвиток промисловості та підтримка експорту (Розділ V Глава 10 Стаття 379). 
Зокрема, урядом планується реалізація наступних заходів [2]: 

– створення «Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 
року»; 

– створення та забезпечення стабільного функціонування Офісу з просування експорту 
України; 

– забезпечення постійної діяльності у рамках Європейської мережі підприємств (EEN); 
– забезпечення Приєднання України до програми ЄС «Конкурентоспроможність 

підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 –  2020). 
Так, в рамках програми COSME для суб’єктів малого та середнього бізнесу відкрива-

ються наступні можливості [4]: 
1) Вихід на ринок ЄС та ринки партнерів програми (через Європейську мережу 

підприємств); 
2) Бізнес-стажування за кордоном на діючому підприємстві (обмін досвідом за допомо-

гою програми Еразмус для молодих підприємців); 
3) Отримання легкого доступу до інформації щодо ведення підприємницької діяльності 

(через онлайн-портали Your europe business portal, Trade helpdesk, European cluster 
collaboration platform); 

4) А також участь у спеціальних конкурсах для органів державної влади, які формують 
та реалізують політику, з метою забезпечення кращого бізнес-клімату в країні. 

Загальний бюджет програми становить 2,3 млрд євро, із яких для України доступно 900 
млн євро. 

Наведений нами перелік ключових сфер урядової підтримки та пріоритету далеко не 
повний. Зокрема, ряд можливостей з’явиться у сфері сільського господарства, енергетики 
тощо. Також, планується лібералізація та дерегуляція у багатьох сферах господарської 
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діяльності з метою пожвавлення підприємницької діяльності та стимулювання економіч-
ного розвитку [2]. 

Проте, усі ці ініціативи уряду не матимуть сили, якщо органи місцевого самовряду-
вання не інтегрують їх у свої стратегії розвитку та цільові програми, та не здійснюватимуть 
жодних практичних заходів щодо їх реалізації. Адже, сам текст угоди, і ті зобов’язання, які 
взяв на себе уряд – вони тільки створюють можливості для розвитку на місцевому рівні. 
Проте, чи використовувати ці можливості, чи ні – це вже залежить від кожної громади.  

Як ми уже зазначали раніше, у світі сьогодні ведеться жорстока конкурентна боротьба 
за залучення додаткового фінансового ресурсу. 

 Сьогодні, у XXI столітті, фінансовий капітал рухається в країни, що розвиваються. 
Саме тому, формування такого інституційного середовища, яке б стимулювало залучення 
додаткових фінансових ресурсів (у вигляді внутрішніх та зовнішніх інвестицій, грантових 
коштів, міжнародної технічної допомоги) повинно бути завданням №1 для уряду будь-якої 
країни, в тому числі і України. Звичайно, ми усвідомлюємо, що ключову роль в формуванні 
інвестиційної привабливості в Україні відіграватиме саме уряд, шляхом проведення справді 
ефективних реформ. Проте, ми вважаємо, що певна частка інвестиційної привабливості все-
таки залежить від дій органів місцевого самоврядування. 

Саме тому, ми вважаємо, що кожен орган місцевого самоврядування повинен робити 
все можливе для створення такого інституційного середовища, яке би дозволяло залучати 
додаткові фінансові ресурси у громаду та забезпечувало економічне зростання та соціально-
економічний розвиток територій. Зокрема, моніторинг «Угоди про асоціацію» та виокрем-
лення тих ключових можливостей, які несе в собі дана угода, може стати одним із перших 
кроків для забезпечення розвитку громади. Адже, будь-яка грошова одиниця інвестицій (чи 
то внутрішніх, чи то зовнішніх) здатна забезпечити приріст ВВП через ефект мультипліка-
тора. Окрім економічного зростання, залучення інвестицій в економіку сприятиме зростанню 
сукупного попиту в економіці (завдяки зростанню доходів  населення), зменшенню безро-
біття, зростанню доходів як державного, так і місцевого бюджетів, а також технологізації 
економіки та покращенню соціально-економічного розвитку (за умови ефективного роз-
поділу та перерозподілу). 
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МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З УКРАЇНОЮ 
 
Сучасний розвиток економіки України тісно пов'язаний із світовими кредитними 

ринками, міжнародними фінансовими інститутами та залежить від світових тенденцій та 
факторів економічного розвитку. У сучасній системі міжнародних відносин ефективне 
використання кредитних ресурсів міжнародних фінансових установ є важливим джерелом 
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пріоритетних проектів та завдань соціально-економічного розвитку, інструментом інституційної 
реформи. Як позичальник на міжнародному кредитному ринку, Україна співпрацює з багатьма 
іноземними державними та міжнародними фінансовими та кредитними установами.  

Нинішня криза національної економіки України, складна соціально-економічна ситуа-
ція українців та нестабільна військово-політична ситуація в країні потребують незвичних 
шляхів їх подолання та розробки профілактичних програм для запобігання політичній та 
економічній кризі. Однак для реалізації цих програм необхідні значні фінансові ресурси, 
більша частка яких може забезпечити позикові кошти, залучені з боку іноземних кредиторів. 
У цьому контексті досить актуальною та корисною для України є співпраця з Міжнародним 
валютним фондом (МВФ) [3, с. 37].  

Незважаючи на те, що спостерігаються позитивні зміни в економіці, внутрішній шлях 
подолання кризи все ще залишається не вирішеним. У цій непростій ситуації міжнародна 
фінансова допомога дозволить Україні стабілізувати економічну ситуацію, збільшити плато-
спроможність, забезпечити макроекономічне зростання та активізувати інвестиційні про-
цеси. У даній ситуації великі очікування покладаються на позики МВФ. Важливість зовніш-
ніх кредитів для України полягає в подоланні проблем фіскальної та бюджетної системи, а 
також структурної модернізації економіки. Тому співпраця з МВФ на певному етапі розвитку 
України стала дуже вигідною та необхідною. 

У вересні 2019 року Національний банк і Міжнародний валютний фонд почали спільну 
роботу над програмою співпраці, при цьому Національний банк очікує підписання нової 
програми з МВФ в 1-му кварталі 2020 року. Вже 7-го грудня 2019 року Міжнародний 
валютний фонд узгодив програму фінансування України на $ 5,5 мільярда на три роки. 
Відкриття нової програми МВФ дозволить уряду отримати макрофінансову допомогу від ЄС 
(500 млн євро) і кредит Світового банку (до 1,0 млрд дол) [1, с. 45].  

На сьогоднішній день Україна наблизилася до виконання умов нової програми з 
Міжнародним валютним фондом. Фонд не вимагає, щоб Україна відкрила ринок землі, а 
наполягає на прийнятті закону, щоб виконати умови нової програми з МВФ та який не дасть 
можливості повернення колишнім власникам банків. 

Для зменшення навантаження на державний бюджет з погашення державного боргу у 
2019-2020 рр. частина коштів, які були залучені від нового випуску облігацій зовнішньої 
державної позики у сумі 44,2 млрд грн (1,68 млрд дол. США), була використана для 
здійснення обміну  разом з виплатою нарахованих відсотків за ОЗДП 2015 року першої та 
другої серій з доходністю 7,75 % (з погашенням у 2019 р. на основну суму 1,2 млрд дол. 
США та з погашенням у 2020 р. – на основну суму 0,4 млрд дол. США). Серед цих виплат є 
кредити Міжнародного валютного фонду. В цілому в 2020 році Україна повинна виплатити 
Міжнародному валютному фонду близько 1,4 млрд доларів, з них $ 1,074 млрд – основна 
сума, а $ 280 млн – процентні платежі. 

Протягом усіх років незалежності України МВФ залишався найбільшим кредитором 
України серед міжнародних фінансових установ. Кредитні ресурси МВФ, які надходили у 
вигляді пільгових довгострокових кредитів та зробили найбільш помітний вплив на 
соціально-економічний розвиток країни, дозволили підтримувати фінансову та грошово-
кредитну систему та реалізовувати важливі інвестиційні проекти [2, с. 52]. 

Незважаючи на досить розширений перелік умов кредитування для України, позики 
міжнародних фінансових установ залишаються економічно ефективними. Кредити дозволя-
ють державі вирішувати макроекономічні проблеми та отримувати важливі інвестиції 
проектів. 

Крім того, співпраця з МВФ є необхідною для відносин з іншими міжнародними 
фінансовими установами та приватними іноземними інвесторами, які сприяють розвитку 
української економіки серед світової спільноти. 

В умовах фінансової кризи Україна (Національний банк України) отримав перший 
транш кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі 4,5 млрд. Доларів для підтримки 
стабільності національної валюти і рекапіталізації банків. Процентна ставка кредиту 
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Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України є плаваючою і може змінюватися 
відповідно до ситуації [5, с. 35]. 

Стратегія взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями повинна 
будуватися з урахуванням поточного стану національної економіки. Можливим напрямом 
подальшої побудови відносин України з міжнародними фінансовими організаціями є перехід 
від безпосереднього отримання фінансових ресурсів до отримання консультаційної та 
політичної підтримки від цих установ. Необхідна переорієнтація співпраці з міжнародними 
фінансовими організаціями на досягнення національних інтересів України в країні і за її 
межами. 

Отримання ресурсів із зовнішніх офіційних джерел дозволяє реалізовувати найкращий 
досвід та отримувати ресурси від різних інвесторів, різних форм та різних інструментів. 
Додаткові фінансові ресурси як частина зовнішньої офіційної допомоги дозволяють впро-
ваджувати новітні технології та механізми фінансування МФО, що покращує найкраще 
управління фінансовими ресурсами та підвищує ефективність їх використання [4, с. 41]. 

Отже, іноземний кредит залишається важливим для України, оскільки він сприяє 
поліпшенню економічного стану держави та її макроекономічних показників, конкурентному 
ринковому середовищу, стабілізації національної валюти, посиленню інвестиційного про-
цесу та розвитку приватного підприємництва. Крім того, іноземні позики дозволяють 
реалізовувати багато проектів, які є занадто дорогими для українського уряду та приватних 
підприємців. Тож програма розширеного фінансування МВФ є важливою для підтримки 
фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом 
діяльності уряду. 
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Головна мета будь-якої фірми – отримання прибутків, а головне завдання системи 

управління маркетингом – це забезпечить виробництво товарів, привабливих з точки зору 
цільових ринків. 

Сили, що діють у межах мікросередовища фірми представлені на схемі: 
Керуючі по маркетингу повинні працювати у тісному співробітництві і з іншими 

підрозділами фірми. Фінансову службу хвилюють проблеми наявності і використання 
коштів, необхідних для перетворення у життя маркетингових планів. Служба НДДКР 
(науково-технічне дослідження і дослідно-конструкторські розробки) займається технічними 
проблемами конструювання  безпечних і красивих товарів, і розробкою ефективних методів 
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їх виробництва. Служба матеріально-технічного постачання піклується про наявність 
достатньої кількості деталей і вузлів для виготовлення товарів. Виробництво несе відпо-
відальність за випуск необхідної кількості товарів. Бухгалтерська служба слідкує за 
доходами і витратами, допомагаючи службі маркетингу бути у курсі справ, наскільки 
успішно іде досягнення запланованих нею цілей. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постачальники. Постачальники – це ділові фірми і окремі особи, які забезпечують 

компанію і її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виготовлення 
конкретних товарів або послуг. 

Керуючи по маркетингу повинні уважно слідкувати за цінами на предмети постачання, 
оскільки ріст цін на закупівельні товари може вимусити підняти ціни на їх продукцію. 

Маркетингові  посередники. Маркетингові посередники – це фірми, які допомагають 
компанії у просуванні, збуті і розповсюдженні своєї продукції серед клієнтури. 

До них відносяться: 
Торгові посередники – це ділові фірми, які допомагають компанії підшукати клієнтів і 

безпосередньо продавати їм її товари, ці посередники можуть забезпечити зручність місця 
(воно створюється шляхом накопичення запасів товарів у місцях знаходження самих 
клієнтів), зручність часу (це створюється за рахунок експонування і забезпечення наявності 
товару у періоди, коли споживачі хочуть купляти їх), зручність процедури придбання товарів 
полягає у продажу товару із одночасною передачею права володіння ним. 

Фірми-спеціалісти по організації товаропросування допомагають компанії створити 
запаси своїх виробів у просуванні їх від місця виготовлення до місця призначення (склади, 
транспорт). 

Агентство по наданню маркетингових послуг – це фірми маркетингових досліджень, 
рекламні агентства, організації засобів реклами і консультаційні фірми – допомагають 
компанії точніше націлювати і просувати її товари на підходящі для них ринки. 

Кредитно-фінансові установи – до них відносяться банки, кредитні компанії і інші 
організації, які допомагають фірмі фінансувати операції і страхувати себе від ризику у 
зв’язку з купівлею або продажем товарів. 

Контактні аудиторії – будь-яка група, яка проявляє реальний або потенційний інтерес 
до організації або чинить вплив на її здатність досягти поставлених цілей. 

Фінансова 
служба 

Служба 
НДДКР 

Бухгалтерія Вище 
керівництво 

Служба 
маркетингу 

Виробництво Служба МТП 
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Контактна аудиторія може сприяти, або протидіяти зусиллям фірми по обслуговуванню 
ринків. Сприятлива аудиторія – група, інтерес якої до фірми носить дуже сприятливий 
характер (наприклад, жертводавці). 

Пошукова аудиторія – та, чиєї зацікавленості фірма шукає, але не завжди знаходить 
(наприклад, засоби масової інформації).' 

Небажана аудиторія – група, інтерес якої фірма прагне не залучати, 
1. Фінансові кола – це банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, фондові біржі, 

акціонери – вони роблять вплив на здатність фірми забезпечувати себе капіталом. 
2. Контактні аудиторії засобів інформації – це організації, які, розповсюджують 

новини, статті і редакційні коментарі газети, журнали, радіо-, телецентри. 
3. Контактні аудиторії державних установ – керівництво повинне обов'язково 

враховувати все, що відбувається у державній сфері. 
4. Цивільні групи дій – вирішують питання з боку організацій споживачів, груп 

захисників навколишнього середовища, представників національних меншин і т.п. 
5. Місцеві контактні аудиторії – це навколишні мешканці і общинні організації – фірми 

для роботи з якими призначають спеціальних представників для зв’язку.  
6. Широка публіка – слідкувати за відношенням публіки до своїх товарів і своєї 

діяльності, робити пожертвування, порядок розгляду претензій. 
7. Внутрішні контактні аудиторії – це власні працівники і службовці, добровільні 

помічники, керуючі, члени рад. 
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІРМИ  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Фірма і її постачальники, маркетингові посередники, клієнтура, конкуренти і контактні 

аудиторії функціонують у рамках більш обдирного макросередовища сил, які відкривають 
нові можливості, або загрожують фірмі новими небезпечностями. Ці сили представляють 
собою ті самі, що “не піддаються контролю” фактори, за якими фірма повинна уважно 
слідкувати і на які повинна реагувати. 

Макросередовище складається із 6 основних сил: 
1. Демографічні фактори.   
2. Економічні фактори. 
3. Природні фактори. 
4. Науково-технічні фактори. 
5. Політичні фактори. 
6. Фактори культурного оточення. 
Демографія – наука, яка вивчає населення з точки зору його чисельності, компактнос-

ті, щільності і т.д. 
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Для демографічного середовища характерне: 
– світовий демографічний вибух (у 1981 р. населення було 4,5 млрд. чол. і щорічно 

збільшується на 2%) викликає тривогу, так як, по-перше, ресурсів планети може просто не 
вистачити для підтримання життя такої кількості людей, особливо з урахуванням того, що 
більшість прагне забезпечити собі високий рівень життя: по-друге, ріст чисельності 
населення іде більш високими темпами, в країнах, які менше всього можуть собі це 
дозволити; 

– зниження народжуваності – це загроза одних сфер діяльності і благо для інших; 
– старіння населення, а це змушує фірму змінювати асортимент; 
– зміни у складі сім’ї (шлюби більш пізні, в сім’ї менше дітей, великий процент 

розводів, більше працюючих жінок, багато працюючих по найму тощо); 
– міграція населення; 
– підвищення освітнього рівня і ріст числа службовців, а це впливає на ринок. 
Економічне  середовище. Окрім самих людей для ринків важлива ще і їх купівельна 

спроможність. Для економічного середовища – у зв’язку з такими явищами як спад ділової 
активності, високий рівень безробіття і високі ставки облікового проценту – характерний 
більш обережний підхід населення для здійснення покупок. 

Природне  середовище. Для природного середовища характерне: 
– дефіцит деяких видів сировини (нафти, газу, лісу, води тощо); 
– подорожчання енергії, перехід на сонячну і ін. види енергії; 
– ріст забруднення навколишнього середовища – створюється ємний ринок і засобів по 

боротьбі із забрудненням, таких як скрубери і агрегати, які працюють по технології рецирку-
ляції вихідних матеріалів; 

– рішуче втручання держави у процес раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів. 

Науково-технічне середовище. Для науково-технічного середовища характерне: 
– прискорення науково-технічного прогресу, тобто розробляється більше нових ідей, 

часовий розрив між з’явленням ідеї і успішним втіленням в практику швидко скорочується; 
– появлення безмежних можливостей в галузях біотехнології, робототехніки, 

матеріаловедення, невеликі літальні апарати тощо; 
– зростання асигнувань на НДДКР; 
– підвищення уваги до впровадження невеликих удосконалень у вже існуючі товари; 
– більш жорсткий державний контроль за доброякісністю і безпечністю товарів. 
Політичне середовище. На маркетингові рішення дуже впливають події, які від-

буваються в політичному середовищі. Для політичного середовища характерне: законодавче 
регулювання підприємницької діяльності – для того, щоб захистити фірми одна від одної, 
необхідність захисту споживачів від недобросовісної ділової практики, необхідність захисту 
вищих інтересів від різнозданості підприємств; підвищення вимог з боку державних установ, 
які слідкують за дотриманням законів; ріст числа груп по захисту інтересів громадськості. 

Культурне середовище. Люди зростають у конкретному суспільстві, яке формує їх 
основні погляди, цінності і норми поведінки. 

Для культурного середовища характерне: 
– стійка прихильність основним традиційним культурним цінностям – для основних 

поглядів і цінностей характерна висока ступінь стійкості; 
– довгочасові тенденції по забезпеченню самодозволенності; 
– субкультури у рамках єдиної культури – діяч ринку може вибрати ту чи іншу суб-

культуру у якості цільового ринку, що грунтується на нуждах і характеристиках купівельної 
поведінки її прибічників; 

– тимчасові зміни вторинних культурних цінностей – основні культурні цінності 
суспільства знаходять вираження у стосунках людей до самих себе, до інших, до існуючих у 
суспільстві інститутів, суспільства в цілому, до природи і світобудови [1, с. 244-247]. 
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Висновок: НТП зіштовхується із опозицією з боку тих, хто бачить в ньому загрозу 
природі, загрозу вторгнення в особисте життя, загрозу всьому натуральному і навіть самій 
людській природі. 

А тому при використанні макросередовища у розвитку фірми для євроінтеграції потрібно 
виконувати умови наведені у даній тезі, що стане запорукою отримання прибутку фірми. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ: 
СТВОРЕННЯ БРЕНДУ ПЕВНОЇ ТЕРИТОРІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Євроінтеграційні процеси в Україні є пріоритетними для нашої держави, а їх кінцевою 

метою, зрозуміло, постає цілковите входження України у Європейський союз. Перевагами 
входження країни у ЄС є: повний вихід України на світові ринки, насамперед ринок ЄС; 
створення нових робочих місць; залучення інвестицій тощо. Проте, головною загрозою щодо 
розвитку економіки України залишається зростання зовнішньої міграції. Особа, котра 
схильна до міграції, володіє вищим рівнем людського капіталу, ніж та, що веде стаціонарний 
спосіб життя. Відповідно, особа-мігрант швидше надається до підприємництва, до змін, до 
рееміграції при появі потрібних умов. Все це говорить про те, що при створенні належних 
умов життя в Україну зможуть повернутися її громадяни. Але, допоки в Україні все ще не 
проведені потрібні реформи, не створюються реальні робочі місця, не має власних розви-
нутих, конкурентоздатних територій всередині країни, котрі б змогли на рівні конкурувати з 
такими ж територіями у ЄС, то буде відбуватися відтік людського та інтелектуального 
капіталу і є можливим те, що країна так і залишиться на шляху до ЄС. 

Одним із варіантів створення конкурентоздатної та соціально-економічно розвиненої 
території є застосування публічними управлінцями інструментів територіального маркетингу 
на ній. Вміло проведений брендинг певної території в Україні дозволить створити конку-
рентоздатний регіон, місто, селище з такими ж територіями у ЄС. Під брендингом території 
у вузькому трактуванні розуміється прагнення дорожче "продати" реальні товари території, а 
також провести активну рекламну кампанію сильних сторін своєї території як місця, 
зручного, привабливого для життя та підприємництва. При вузькому розумінні брендингу 
території основний акцент робиться на формуванні території як простору для проживання, 
території як місця, де робляться покупки, території як культурного центру тощо [3, с. 79]. 

Тепер не лише в межах певної країни (наприклад, України) регіони, міста чи селища 
вступають в період активної конкуренції за інвестиції, інформаційні потоки, людський 
ресурс, але і у цілому світі ведеться ця активна боротьба. Територія не зможе перемагати в 
боротьбі за трудові ресурси й інвестиції без самореклами, позиціонування в інформаційному 
просторі, без конструювання привабливого іміджу й хорошої репутації [3, с. 82]. Тож все це 
показує важливість застосування інструментів територіального маркетингу публічними 
управлінцями в Україні. 
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Бренд – це вдало диференційована торгова марка, тобто така, що у свідомості спожи-
вача асоціюється з певними перевагами чи вигодами [4, с. 227]. Звідси випливає те, що по-
передньою умовою створення бренду є створення торгової марки. Наприклад, аналогом 
торговельної марки певної організації може виступати символіка територіальної громади [2, 
с. 137]. Згідно з Законом України: "територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати 
власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-
економічні та інші місцеві особливості і традиції" [1].  

Враховуючи те, що сьогодні світова економіка переживає цілковиту трансформацію від 
індустріального до інформаційного суспільства, то використання сучасних інформаційних 
технологій є напрочуд важливим для розвитку сучасної економіки. Тому, створення, так би 
мовити, інтернет-каталогу певної території є теж однією із можливостей її просування серед 
суспільства. Прекрасним прикладом цього є створений сайт Південного Тіролю [6]. Веб-
сторінка даного сайту розроблена так, що людина котра її відвідує потрапляє немовби уже в 
даний регіон, а професійний відеоряд та дизайн одразу впадають в око відвідувачу. 
Презентація даного регіону побудована як досвід його відвідання певними людьми, де вони 
ним діляться. Фактично, це міні-відеоблоги мешканців про своє життя, подані якісно та 
привабливо для інших. Такий формат є найкращим, адже дозволяє зазирнути у внутрішнє 
життя певного регіону, відчути його колорит та атмосферу. На даному сайті подана різно-
манітна інформація про регіон, від особливостей архітектури, традиційної їжі до оздоровчих 
заходів, котрі можна відвідати. Все це створює можливість представити Південний Тіроль 
якнайкраще як для туристів, так і для потенційних інвесторів у регіон, підприємців. Ще 
однією особливістю сайту є те, що на ньому висвітлюються фрукти та овочі, котрі ростуть у 
даному регіоні, а обираючи певний продукт висвітлюється список підприємців Південного 
Тіролю, в котрих їх можна придбати. 

Початок територіального маркетингу певної території починається із аналізу певної 
території. Найперше, необхідно визначити явні відмінності конкретної території від інших, а 
це можуть бути: історичні особливості, специфічні ресурси, котрими наділена певна 
територія, родючі ґрунти тощо. Публічні управлінці повинні не руйнувати ці відмінності, а 
навпаки підтримувати їх, робити особливо привабливими для інших. Для ґрунтовного 
аналізу певної території доцільно використовувати SWOT-аналіз. Буває ж так, що певна 
територія не володіє особливими відмінностями від інших, тоді застосування територіаль-
ного маркетингу є дещо складнішим. Так, прикладом тут може бути місто радянського типу 
– Стерлітамак, де публічна влада шляхом застосування інструментів територіального 
маркетингу створила нову репутацію міста. Під час створення бренду для даного міста, стало 
зрозумілим, що в місті 3 річки, 3 гори, 3 великих заводи, тобто усе сконцентровано на цифрі 
три. Таким чином, постав бренд міста у вигляді кольорової піраміди, а міське гасло зазвучало 
як "Життя в об’ємі" (від тривимірного простору) [5]. 

Отже, в умовах євроінтеграції України брендинг певних територій є важливим 
акцентом у публічному управлінні, адже за допомогою інструментів даного маркетингу стає 
можливим не лише належне представлення кожної території та формування конкурентних 
переваг, але й створення привабливого клімату до залучення потенційних інвесторів, людсь-
кого капіталу тощо. Розвиток подальших досліджень включає у себе ґрунтовне визначення 
стану проведення територіального маркетингу на теренах України, техніко-економічний 
розрахунок застосування такого типу інструментів маркетингу на прикладі окремої 
території, розроблення методології формування територіального брендингу враховуючи 
специфіку певної території. 
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МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ РІВНЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ R-STUDIO 
 
В сучасних умовах одним з найбільш актуальних  завдань є оцінка соціально-еконо-

мічного розвитку країни та її регіонів. Адже така оцінка є базою для прийняття управлінсь-
ких рішень щодо вибору стратегії розвитку регіонів в контексті прийнятої концепції 
інклюзивного зростання. Через неефективний розподіл значних ресурсів країни виникає 
проблема нерівномірності розвитку і діяльності окремих територій [1]. Для підвищення 
ефективності стратегій розвитку регіонів необхідні повні та достовірні дані про соціально-
економічний стан кожного регіону, його перспективи, потенціал та ін. 

Досягнення високої ефективності реалізації регіонального управління вимагає викорис-
тання сучасних підходів до моделювання соціально-економічного розвитку регіонів. Зокре-
ма, це стосується макроекономічних процесів, просторового розвитку, які є визначальними 
для становлення держави. Незважаючи на те, що завдання такого типу неодноразово стави-
лись і розв’язувались, нині існує необхідність поглибленого аналізу процесів моделювання 
на регіональному рівні. 

Здійснимо моделювання рівня соціально-економічного розвитку регіонів України і 
визначимо, які з областей – соціально-економічно розвинені, а в яких навпаки – низький 
рівень розвитку. 

Як свідчить практика, для аналізу соціально-економічного стану регіону використо-
вуються такі ж показники, що й для аналізу стану економіки країни. Візьмімо показники за 
2018 рік [2], а саме: валовий регіональний продукт, рівень безробіття населення, рівень 
економічної активності населення, середньомісячна заробітна плата, індекси споживчих цін, 
чистий прибуток (збиток), кількість підприємств, доходи населення, чисельність населення. 
Використовуючи дані за 2018 рік по наведеним вище показникам, проведемо аналіз і 
моделювання в  програмному забезпеченні R-Studio. 

Описові статистики допомагають нам попередньо зробити висновок про те, що 
найбільш великий розкид спостерігається за показниками валового регіонального продукту, 
середньомісячної заробітної плати і кількості підприємств. Метод головних компонент 
дозволяє виділити декілька змінних, які «збирають» всю дисперсію, тобто пояснюють більш 
75% варіації вихідної системи ознак. Тобто можемо використовувати тільки 3 синтетичні 
змінні замість 9 (рис. 1). Це дуже добре видно за графіком. Це пов'язано з тим, що отримані 3 
синтетичні змінні будуть давати розуміння моделі на рівні 95,3%. 

 
Рис. 1. Графік «кам’янисті осипи» 



 42 

Таким чином, маючи 3 синтетичні змінні, які характеризують соціально-економічний 
розвиток регіонів, можемо виявити, які регіони більш соціально-розвинені, а які менш. 
Розглядаємо декілька варіантів кластеризації, що допоможе зробити більш якісні висновки. 

Після проведення аналізу на якість розбиття на основі критерія Хопкінса, було 
отримане наступне значення –  0.0103. Щоб набір даних був придатним для кластеризації 
значення статистики Хопкінса повинно бути близьким до нуля. Тому можна зробити 
висновок, що набір даних можливо якісно кластеризувати.  

Щоб краще виявити, які регіони України мають більш низький рівень соціально-
економічного розвитку, розділимо області на декілька окремих груп. Поділимо вихідну 
сукупність на 3 та 4 групи. Як можна побачити на рис. 2 з усіх областей окремо виділяються 
дві, а саме: Донецька і Луганська. 

 

 
 
На наступному кроці використаємо ієрархічний метод Уорда. В якості міри відстані 

використовується  Евклідова відстань (рис. 3). В ході роботи регіони були поділені на 2 та 4 
групи (рис. 3). 

 

 
 
Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що Луганська та 

Донецька області одразу відокремилися від усіх інших. Це пов'язано з тим, що в країні 
нестійке макроекономічне становище і саме на ці території припадає весь удар економічної 
нестабільності, тому немає сенсу для подальшого використання та проведення аналізу цих 
регіонів. В даному дослідженні не враховувалася Київська область, оскільки Київ є столицею 
України і безумовно має вищі показники, ніж інші області України. Інші регіони країни 
розподілилися на 2 та 3 групи.  

Як можна побачити, що лише декілька регіонів мають низький рівень соціально-
економічного розвитку. Також ми можемо помітити, що найбільш розвиненими регіонами в 
Україні є: Львівський, Харківський, Одеський, Запорізький, Дніпропетровський. 

Таким чином, розглянувши соціально-економічний рівень регіонів України, можна 
зробити висновок, що розвиток регіонів є нерівномірним, що  оказує негативний вплив на 
рівень економічного розвитку України в цілому.   

 
1. Сухарев О.С. Институциональная теория и экономическая политика. М. Экономика, 2007. 804 с. 
2. Державна служба статистики України. Офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

Рис. 2. Відображення результатів за K-means 

Рис. 3. Побудова кластерів за методом Уорда 
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МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЙ 

УКРАЇНИ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ STATISTICA 
                                                                    
 Дослідження інвестиційної привабливості територій вкрай важлива і актуальна тема в 

будь-якій державі. Під час формування економічної стратегії у інвесторів виникає питання, 
пов’язані з  оцінкою ступеня привабливості зовнішнього середовища.  

Україна є досить неоднорідною за рівнем просторового розвитку, як з точки зору 
географічних умов, так і в плані соціально-економічного розвитку. Така географічна та 
соціально-економічна різноманітність свідчить про значний потенціал регіонів, оскільки 
вона дозволяє запропонувати різноманітні «пакети» інвестиційних умов, якими може 
скористатись широке коло потенційних інвесторів, адже кожний інвестор орієнтується на 
цілком конкретні характеристики територій, які для нього є визначальними.  

У наш час ця тема є актуальною ще і тому, що Україні потрібно залучати більше 
іноземних інвестицій, а для цього спочатку необхідно оцінити рівень інвестиційної при-
вабливості. 

Ряд чинників, які будуть використовуватися в статті, обумовлений попереднім 
досвідом дослідження даної проблеми [1-2]. 

Здійснимо моделювання рівня інвестиційної привабливості територій України і 
визначимо, які з територій є найбільш та найменш привабливими для інвесторів, та які саме 
показники на це впливають. 

Фактори, які будемо використовувати для моделювання інвестиційної привабливості 
територій України за 2018 рік [3]: У – Капітальні інвестиції по регіонам (залежна змінна); Х1 
– Валовий регіональний продукт; Х2 – Доходи населення; Х3 – Індекси промислової 
продукції; Х4 – Кількість вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації; Х5 – Кількість 
середнього медичного персоналу; Х6 – Рівень зайнятості; Х7 – Рівень  безробіття. 

Проведемо аналіз даних і моделювання в Statistica. Результати наведені на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Результати багатофакторного регресійного аналізу 

 
Аналіз моделі на адекватність допомагає нам попередньо зробити висновок про те, що 

модель має достатньо високу якість згідно до коефіцієнту детермінації, а критерій Фішера 
говорить про те, що отримана модель є значимою та адекватною, а отже придатною для 
подальшого аналізу. Одразу можемо виділити найбільш значимі змінні, а саме валовий 
регіональний продукт, індекси промислової продукції, рівень  безробіття. Таким чином, 
можна зробити висновок, що модель в цілому значима. Але якщо розглядати фактори 
окремо, то можна стверджувати, що істотно на капітальні інвестиції впливають лише 
Валовий регіональний продукт (Х1), Індекси промислової продукції (Х3) та Рівень 
безробіття (Х7). Тому доцільно буде виключити з моделі не значимі фактори.  

Більш детальний аналіз передбачає розрахунок частинних кореляцій та розрахунок 
критерію максимальної спряженості для кожної з незалежних змінних (рис. 2). 
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Рис. 2. Значимість змінних у рівнянні регресії 

 
Тепер нам слід дослідити помилки моделі. Для проведення даного аналізу необхідно 

розрахувати теоретичні значення залежної змінної й помилки моделі, навести результати 
дослідження моделі за критерієм Дарбіна-Уотсона й циклічного коефіцієнта автокореляції 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Автокореляція помилок моделі 

 
Аналіз отриманих результатів (рис. 3) дозволяє зробити висновки про відсутність 

автокореляції похибок.  
Наступним нашим кроком буде побудова моделей за методами покрокового включення 

й покрокового виключення незалежних змінних. Результати наведені на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Результати покрокового регресійного аналізу 

 
З сьомі показників, лише три мають істотний вплив на інвестиційну привабливість 

регіону: Х1 – Валовий регіональний продукт, Х4 – Кількість вищих навчальних закладів I-IV 
рівнів акредитації, Х7 – Рівень  безробіття. Лідерами по інвестиційній привабливості є 
Київська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Одеська області. 

У країні наочно бачимо, що розвиток регіонів нерівномірний (деякі території отриму-
ють переважну кількість інвестицій), що з часом провокує посилення нерівномірності, як в 
окремих регіонах, так і в країні в цілому.  

 
1. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. ВІРА-Р. 1999. 

320 с. 
2. Феденко О.В. Інвестиційна конкурентоспроможність регіонів України в умовах глобалізації. 

Ефективна економіка. 2014. № 5. 
3. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 24.12.2019). 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  

НА СУЧАСНОМУ РІВНІ 
 
Економіка кожної країни базується на належному функціонуванні фінансових відно-

син, що складаються на державному та місцевому рівнях. У сучасних умовах питання управ-
ління розвитком саме на місцевому рівні є актуальним, оскільки, як показує досвід, існуюча 
система регіонального управління не зовсім відповідає вимогам сьогодення та вимагає 
здійснення певних перетворень та вдосконалень.  

Для забезпечення ефективності регіонального управління необхідно застосовувати нові 
сучасні підходи, що відповідають викликам часу й реальним соціально-економічним і суспільно-
політичним умовам. Зокрема, такі підходи мають передбачати залучення суспільства, гро-
мадськості до управління розвитком територій, максимальне врахування інтересів терито-
ріальних громад при здійсненні управління регіональним розвитком, використання потен-
ціалу регіонів.  

Проблемі управління фінансами на місцевому рівні, регіональної політики та її рефор-
мування, забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів в науковій літературі при-
діляється значна увага. Зокрема, цим питанням присвячено праці О. Бобровської, В. Гейця,  
Б. Данилишина, М. Долішнього, Я. Жаліла, В. Керецмана, Е. Лібанової, О. Оболенського,  
Д. Стеченка та інших. Віддаючи належне досягненням науковців щодо опрацювання зазна-
ченої проблематики, слід наголосити на необхідності подальшого поглибленого вивчення на 
більш сучасному етапі розвитку.  

Варто відмітити, що сучасні проблеми управління регіонами викликані низкою причин, 
серед яких можна виділити: 

– недосконале нормативно-правове забезпечення управління регіонами;  
– відсутність системності і комплексності при розробці і реалізації державної регіо-

нальної політики в цілому та програм і стратегій регіонального розвитку, зокрема; 
– надмірна централізація питань управління регіональним розвитком, що призводить до 

недостатнього врахування інтересів і особливостей регіонів в управлінні ними; 
– низький рівень залучення територіальних громад до вирішення питань місцевого 

розвитку. 
При цьому слід зазначити, що управління в сучасних умовах є однією з найбільш 

динамічних сфер і без використання інноваційних підходів до управління, в тому числі до 
управління регіональним розвитком, складно забезпечити не лише його ефективність, а й 
відповідність вимогам часу.  

Як зазначає О. Бобровська, для формування інноваційного управління слід використати 
такий підхід, який поєднуватиме елементи всіх типів управління. Інноваційне управління 
повинно будуватись на врахуванні, цілеспрямуванні, координації впливу їх складових і 
змісту на кінцеві результати інноваційного соціально-економічного розвитку [1, с. 23]. Таким 
чином, забезпечення позитивної динаміки регіонального розвитку є можливим лише при 
формуванні і реалізації такої політики державного управління регіональним розвитком, що 
розглядатиме регіон як систему і буде спрямована на забезпечення поступового покращення 
всіх сфер його діяльності. Застосування інноваційних підходів до регіонального розвитку має 
бути зорієнтовано на такі напрями: 

– посилення внутрішньої мотивації на регіональному (місцевому) рівні до соціально-
економічного зростання; 
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– створення на регіональному рівні ефективних господарських структур, орієнтованих 
на інтенсифікацію використання наявного на місцях ресурсного потенціалу; 

– формування на регіональному (та міжрегіональному) рівні конкурентних виробничих 
систем інноваційного типу; 

– першочергове задоволення внутрішніх потреб територій за рахунок власних і 
залучених ресурсів [2, с. 6]. 

Важливим пунктом на шляху до здійснення змін в управлінні регіональним розвитком є 
необхідна наявність відповідного правового поля. Методологія дослідження проблемних 
питань становлення та розвитку інноваційних механізмів державного управління регіональним 
розвитком у незалежній Україні відповідно до стратегічного напряму держави – набуття відпо-
відності критеріям на вступ до ЄС має здійснюватися через адаптацію правових засад функ-
ціонування органів влади, формалізацію публічно-адміністративних структур демократичного 
врядування [3, с. 92]. 

Таким чином, слід зазначити, що сучасний стан розвитку регіонів, який часто 
характеризується диспропорціями, незбалансованістю та нездатністю держави подолати 
соціально-економічні проблеми, свідчать про низьку ефективність сучасної регіональної 
політики. Для вирішення проблем регіонального розвитку в сучасних умовах необхідним 
вважається застосування інноваційних підходів в управлінні ними, які базуватимуться на 
засадах системності та комплексності, що є необхідною умовою та запорукою стабілізації 
соціально-економічного стану регіонів в поточному періоді та забезпечення умов для їх 
подальшого розвитку. 
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ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ НА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 
 
Місцеві фінанси відіграють важливу роль у вирішенні соціальних проблем регіонів та 

їх економічному розвитку, зокрема. Оскільки, завдяки їм територіальна громада має можли-
вість впливати на економічні, соціальні та політичні процеси, що відбуваються в країні. 
Однією із основних умов побудови та розвитку демократичної держави є фінансова само-
достатність органів місцевого самоврядування, що має здійснюватися на засадах заінтересо-
ваності органів місцевого самоврядування у розвитку територій, підприємницької діяльності, 
стимулювання інноваційно-інвестиційної активності та зменшення частки тіньового сектору. 

Питанню управління місцевими фінансами, покращенню фінансового потенціалу тери-
торії за рахунок децентралізації, присвячено чимало праць вітчизняних вчених та фахівців, 
серед яких С. Біла, К. Бліщук, О. Василик, О. Заверуха, В. Кравченко, М. Кульчинський,  
В. Тарнай та ін. Проте, слід зазначити, що питання покращення розвитку регіонів потребує 
наступних досліджень на більш сучасному етапі розвитку [1]. 

На сучасному етапі розвитку в Україні існує об’єктивна потреба в удосконаленні систе-
ми управління місцевими фінансами на користь збільшення ступеня фінансової незалежності 
органів місцевого самоврядування, оскільки держава не може успішно розвиватись та 
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економічно процвітати за відсутності фінансової незалежності регіонів. Україна вже зробила 
ряд вагомих перетворень на шляху збільшення фінансової незалежності регіонів, однак як 
показує практика, дане питання ще потребує уточнень та удосконалень. Зокрема, це об’єк-
тивна необхідність формування нових економічних відносин і відповідних методів управ-
ління місцевими фінансами за умов децентралізації державного управління [2]. 

У процесі впровадження реформи децентралізації перед місцевими органами само-
врядування виникає низка проблем, серед яких варто відзначити: 

– брак кваліфікації персоналу; 
– нечітко визначене коло повноважень; 
– недосконала законодавча база; 
– недостатня поінформованість учасників, членів громад щодо законодавчих норм і 

процедур. 
Цікавим є досвід децентралізації управління в європейських країнах. Наприклад, 

беручи до уваги дослідження С. В. Давиденко [3], слід зазначити, що європейська практика в 
сфері фінансового управління підтверджує той факт, що не існує універсальних моделей і 
алгоритму вирішення проблем децентралізації. У цьому аспекті можна лише зробити 
узагальнюючі висновки, серед яких найважливішими є: 

– те, що важливою складовою, в той же час наслідком децентралізації стало укруп-
нення низових територіальних структур; 

– ефективність децентралізації найкращим чином досягалась при умові широкого 
залучення місцевих общин і населення до вирішення питань управління і способів забезпе-
чення розвитку конкретних місцевих муніципалітетів; 

– обов’язковим пріоритетом було розширення фінансової бази місцевих бюджетів; 
– важлива роль була відведена оптимізації міжбюджетних відносин як між бюджетами 

різного рівня, так і між бюджетами одного рівня [3]. 
Отже, проаналізувавши досвід розвинутих країн, для успішної реалізації реформи та 

покращення розвитку регіонів, варто вжити такі заходи: 
– використовувати і розвивати методи та інструменти активізації громади; 
– вдосконалювати процедури контролю над законністю рішень органів самоврядування 

в об’єднаних громадах; 
– підвищувати компетенції місцевої влади щодо процесів менеджменту; 
– для зменшення рівня недовіри до реформи, до процесу об’єднання громад можуть 

бути задіяні механізми консультацій, роз’яснень, зустрічей, обміну досвідом; 
– чітко визначити і спланувати наступні етапи реформи, інформувати про них членів 

громади. 
Отже, отримані в результаті децентралізації повноваження та ресурси надали органам 

місцевого самоврядування більше можливостей для розвитку своїх територій, створення 
сучасної освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури. 

Місцева влада стала зацікавленою в розвитку інвестиційної привабливості своїх 
територій на благо громади, адже сплачені тут податки підуть на підвищення якості життя 
жителів цієї території. Різноманітні дозволи та реєстраційні документи для ведення бізнесу 
можна буде отримувати на місцях, громади зможуть самостійно залучати інвестиції, сприяю-
чи їх соціально-економічному розвитку. Реформа дала поштовх до повноцінного розвитку 
громад, можливість покращити життя у кожному населеному пункті та у країні в цілому. 

 
1. Бондарук Т.Г. Особливості управління місцевими фінансами в Україні. Формування ринкових відносин 

в Україні. 2011. № 6 (121). С. 198-201. 
2. Волохова І.С. Місцеві фінанси України в умовах децентралізації: Дисертація д-ра екон. наук: 08.00.08, 

Одес. нац. екон. ун-т., Одеса, 2015. 460 с.  
3. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія; за 

ред. З. С. Варналія. К.: НІСД, 2007. 820 с. 
 

 



 48 

Ливдар М.В. 
к.е.н., доцент  
Мацьків Л.Б. 

студентка 
Національний університет « Львівська політехніка» 

 
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Впродовж останніх років в Україні сформувалась певна законодавча база для викорис-

тання програмно-цільового методу (ПЦМ) планування бюджету. Так з 01 січня 2017 року всі 
місцеві бюджети, які мають прямі взаємовідносини з державним бюджетом, почали засто-
совувати ПМЦ у бюджетному процесі. Та вже у 2019 році до місцевих бюджетів повинні 
долучитися сільські, селищні та міські (міста районного значення) бюджети, що було зазна-
чено в прикінцевих та перехідних положеннях БКУ.  

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це метод управління бюджетними 
коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуван-
ням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного про-
цесу (Стаття 2 БКУ). Тобто програмно-цільовий метод це групування різних бюджетних ви-
трат в окремі програми так, щоб кожна стаття була закріплена за певним видом програми [1].  

Даний метод має безліч відмінностей порівняно з постатейним (традиційним) методом. 
Основною відмінністю методології програмно-цільового методу формування бюджетів є під-
ходи до визначення проблем та набір інструментів, які використовуються для розв'язання цих 
проблем. Інша відмінність полягає в періоді планування, оскільки тут планування бюджету 
здійснюється на середньострокову перспективу, а не на рік, як в традиційному методі.  

Основними складовими програмно-цільового методу є: бюджетні програми, відпові-
дальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показ-
ники бюджетних програм [2].  

При застосуванні програмно-цільового методу в бюджетному процесі використовуєть-
ся програмна класифікація видатків та кредитування бюджету. Структура коду такої класи-
фікації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів». Так в даному наказі зазначено код програмної класифікації, який містить сім 
знаків, які умовно можна розділити на три складові частини: 

1) перші два знаки – це ознака головного розпорядника бюджетних коштів. (код 
Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); 

2) третій знак – це відповідальний виконавець бюджетної програми у системі головного 
розпорядника. Якщо відповідальним виконавцем бюджетної програми є безпосередньо 
головний розпорядник бюджетних коштів, то третім знаком коду проставляється цифра "1", 
для визначення інших відповідальних виконавців використовуються цифри від "2" до "9" в 
межах одного головного розпорядника; 

3) чотири останні знаки – це номер бюджетної програми. (код Типової програмної кла-
сифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (ТПКВК МБ), який має відповідність 
коду функціональної класифікації видатків та кредитування (КФКВК). Код ТПКВК МБ, який 
не має відповідності коду функціональної класифікації видатків та кредитування, не 
застосовується [3]. 

Така програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету складається 
місцевим фінансовим органом за пропозиціями, які подають головні розпорядники бюджет-
них коштів під час складання проекту рішення про місцевий бюджет у бюджетних запитах. 
Також варто зазначити, що код всіх бюджетних програм має відповідність коду функціональ-
ної класифікації видатків та кредитування бюджету. 

Наступною складовою програмно-цільового методу є відповідальні виконавці бюджет-
них програм, які визначаються головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням 
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з місцевим фінансовим органом. Повноваження, права і відповідальність головного 
розпорядника та відповідальних виконавців бюджетних програм встановлено Інструкцією 
про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджет-
них програм місцевих бюджетів, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 
26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів». Також в даному законі зазначено особливості 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, які є 
кінцевими складовими програмно-цільового методу [4]. 

Останній кроком програмно-цільового методу планування місцевих бюджетів є моні-
торинг та оцінка ефективності виконання бюджетної програми. Такий моніторинг здійсню-
ється з метою оперативного управління бюджетною програмою. Відповідні методичні реко-
мендації оцінювання ефективності виконання таких програм подано в наказі Міністерства 
фінансів України від 17.05.2011р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм». 

Таким чином, щодо планування місцевих бюджетів за допомогою програмно-цільового 
методу, варто зазначити, що він докорінно відрізняється від традиційного (по статейного). 
Оскільки ґрунтується на раціональному управлінні, яке спрямоване на вирішення соціально-
економічних проблем. Так даний метод має безліч переваг, головною з яких є забезпечення 
прозорості витрачання бюджетних коштів у порівнянні з постатейним методом, який не 
давав змогу зрозуміти, що саме фінансується під тією чи іншою функцією. 
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МАРКЕТИНГ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 
 
В економічних умовах головною метою для підприємства та керівників комерційних 

банків є реалізація товарів та послуг для отримання прибутку. У зв'язку з удосконаленням 
банківського бізнесу відбулася поступова зміна, орієнтація на банківський маркетинг. Вчені 
поступово перейшли від розгляду загальних питань про методологію та розвиток концепту-
ального апарату банківського маркетингу до вивчення прикладних проблем: аналіз її 
інструментів і, головне, – до дослідження можливостей впровадження сучасної концепції – 
банківського маркетингу інновації. Одним з основних компонентів маркетингової діяльності 
є аналіз реальних ринкових процесів і тенденцій розвитку банку, тому маркетингові 
дослідження являють собою систематичний збір, обробку та аналіз всіх аспектів процесу 
маркетингу продуктів і послуг, їх ринкових каналів, методів доставки і методів марке-
тингових заходів щодо стимулювання збуту. Основою сучасного банківського маркетингу є 
стратегія максимального задоволення потреб клієнтів, що призводить до значного зростання 
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рентабельності діяльності банків. Поява нових інформаційних і комунікаційних технологій 
значно впливають на конкуренцію. Комерційні організації можуть проводити розрахунки без 
участі посередників, через комп'ютерні мережі. Крім цього банки втрачають істотні доходи 
від розрахункових операцій у зв'язку з введення «електронних грошей». 

Згідно зі статистикою Національного банку України, за другий квартал спостерігаються 
позитивні тенденції зростання прибутку банківського сектору та частки кредитів для 
населення. Залишається позитивною тенденція в нових депозитах фізичних осіб та 
підприємств. 

На думку фахівців Pricewaterhouse Coopers, головними напрямами інноваційного роз-
витку банківської діяльності, які будуть актуальними в найближчій перспективі, є: необхід-
ність оновлення операційних моделей ІТ-систем; зниження витрат шляхом використання 
хмарних технологій, штучного інтелекту та розподілених реєстрів; розширення технологіч-
них можливостей для отримання додаткових даних про запити, потреби та вподобання 
споживачів банківських послуг; трансформація ІТ-систем із метою розширення можливостей 
їх взаємодії з різними технічними пристроями та обладнанням; розроблення заходів щодо 
уникнення кіберзагроз; додаткове залучення кваліфікованих кадрів [4].  

Головними інструментами та методами, які банки використовують у процесі організації 
цифрового маркетингу, є: налаштування певних розділів сайту чи інформаційних ресурсів 
під запити та потреби споживачів банківських послуг; аналіз поведінки Інтернет-користу-
вачів шляхом збору інформації про активність використання ними різних цифрових каналів; 
розміщення реклами на ІТ-ресурсах відповідної тематики; використання електронних ігор; 
персоналізація рекламних повідомлень для потенційних клієнтів; посилання на електронні 
ресурси та QR-коди; реклама, яку поширюють самі споживачі (зокрема, їхні відгуки); СМС-
повідомлення; реклама в мобільних додатках тощо. На практиці для розширення цільової 
аудиторії банки зазвичай використовуються одночасно кілька різних методів та інструментів 
цифрового маркетингу [5, с. 51; 19, с. 54]. 

Протягом усього періоду другого кварталу спостерігалось збільшення кредитів для 
роздрібної торгівлі на 6,6% для фізичних осіб та 33,2% для юридичних осіб.  Високий попит 
на споживчі кредити залишає цю сферу дуже популярною.  Експерти прогнозують подальше 
зростання кредитного портфеля на рівні 30% р / р. За другий квартал роздрібні кредити 
зросли на 6,6% для фізичних осіб і на 33,2% для юридичних осіб. Високий попит на 
споживчі кредити робить цю область дуже популярною. Експерти прогнозують подальше 
зростання кредитного портфеля на 30% р / р. 

 Темпи зростання корпоративних кредитів за 2-й квартал 2019 року на 8,9% рік до року.  
Також не можна заперечувати деяку сезонність у видачі кредитів державним підприємствам. 

 Позитивна динаміка спостерігається серед кредитних портфелів українських банків.  
Знову ж таки, завдяки активності роздрібних кредитів від фізичних осіб. Загальна кількість 
непрацюючих кредитів скоротилася на 0,9 в.п. і досягло 50,8%. 

 Кошти населення і бізнесу поступово поповнюються в 2 кварталі на 2,7%.  Зростання в 
національній валюті склало 5,9% (всього 11,8% р / р), а бізнес показав зростання на 1,9% і 
тільки 8,7% р / р. 

Таким чином, результат на 66% перевищує результати аналогічного періоду 2019 року. 
Найбільш активно збільшуються бюджети на просування своїх послуг – державні банки 
(+104%), за ними йдуть банки з українським капіталом (+72%). Найменше зростання 
рекламних та маркетингових бюджетів показали банки з іноземним капіталом (+50%). У 
загальній структурі витрат на маркетинг та рекламу станом на 1 травня 2019 року 48% 
припадає на банки з українським капіталом, 40% – на банки з іноземним капіталом та 12% – 
на державні банки. За чотири місяці цього року такі фінансові установи, як Креді Агріколь 
Банк та Укрсоцбанк, зменшили свої витрати на просування бренда та власних продуктів. 
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Таблиця 1 
Витрати банків на маркетинг і рекламу за 2019-2020 роки 

Банк 

Витрати 
банку на 
рекламу і 
маркетинг 
за 4 місяці 
2020 року, 
млн. грн. 

Витрати 
банку на 
рекламу і 
маркетинг 
за 4 місяці 
2019 року, 
млн. грн. 

Зміна до 
аналогічного 
періоду 2019 
року, млн. 
грн. 

Витрати 
банку на 
рекламу і 
маркетинг 
за 2019 р. 
рік, млн. 
грн. 

Витрати 
банку на 
рекламу і 
маркетинг 
за 2018 рік, 
млн. грн. 

Зміна 
2019/2018, 
млн. грн. 

ПУМБ 41,389 30,947 10,442 132,325 66,85 65,475 
Альфа-Банк 33,580 17,391 16,189 110,927 95,432 15,495 
Універсал Банк 21,106 7,901 13,205 49,096 4,19 44,906 

«Райффайзен Банк 
Аваль» 14,369 4,172 10,197 48,755 32,027 16,728 

Ощадбанк 13,579 6,149 7,430 43,670 61,614 -17,944 
ОТП Банк 12,575 5,970 6,606 46,578 36,696 9,882 

Банк кредит Дніпро 11,613 2,050 9,563 25,265 14,603 10,662 
Приватбанк 8,631 6,592 2,039 49,378 36,467 12,911 

Прокредитбанк 8,501 2,098 6,404 15,921 6,493 9,428 
Укрсиббанк 7,316 9,113 -1,797 34,534 24,858 9,676 
Аркада 6,391 3,850 2,542 3,112 11,635 -8,523 

Укрсоцбанк 0,073 2,329 -2,256 11,217 11,393 -0,122 
Укргазбанк 5,424 1,089 4,334 32,386 10,54 21,846 
 
1. Офіційний сайт Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк». URL: 

www.privatbank.ua/. 
2. Ассель Г.  Маркетинг: принципи и стратегія. М.: ІНФРА-М., 2017. 804 с.   
3. Викулов В.С. Типология банковских инноваций. Финансовый менеджмент. 2004. № 6. C. 75-82. 
4. Financial Services 2020: 10 Technology Game Changers. PwC, 2016 URL: www.pwc.com/fstech2020 (дата 

звернення: 22.10.2019). 
5. Жупанин В.В. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських 

зобов’язань України. Фінанси України. 2008. № 2. С. 44-58. 
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Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РОЗУМНИХ МІСТ  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
У сучасних умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, big data та 

штучного інтелекту суттєво змінюються умови для підвищення ефективності управління 
розвитком міста за такими напрямками як: покращення взаємодії органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування з громадянами та представниками бізнесу; розширення 
переліку та покращення якості надання адміністративних послуг та сервісів для громадян, 
підприємств та установ, у тому числі, соціально-орієнтованих послуг та забезпечення елект-
ронної доступності сервісів громадянам та бізнес-структурам; забезпечення новітньою кому-
нікаційною інфраструктурою; залучення інвестицій у розвиток міста тощо. Використовуючи 
цілу низку скоординованих цифрових рішень, міська влада та постачальники послуг можуть 
вирішувати структурні проблеми від міського планування до мобільності та екологічних 
послуг з метою підвищення якості надання послуг та сервісів для населення, зниження 
бюджетних видатків при підвищенні якості надання адміністративних послуг; посилення 
громадської безпеки та правопорядку; модернізації транспортної інфраструктури та енерге-
тичного сектору; сприяння діяльності малого та середнього бізнесу; реформування 
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соціально-гуманітарної сфери життя міста, підвищення якості охорони здоров’я, освіти, 
якості життя мешканців; розвитку туризму та вирішення екологічних проблем міста тощо.  

В умовах, що склалися, сотні сучасних міст у світі конкурують за отримання переваг, 
що надають сучасні цифрові інструменти, платформи та інформаційно-комунікаційні 
технології. При цьому ключ до успіху – це стратегічний підхід для інтеграції, координації та 
організації цих інноваційних рішень для забезпечення збалансованого розвитку розумних 
міст. З метою глобальної оцінки прагнення розумних міст до впровадження стратегій 
розвитку розумних міст в умовах цифрової економіки Роланд Бергер розробив Smart City 
Strategy Index (SCSI) [1, c. 3]. Так, серед приблизно 500 міст в усьому світі з населенням 
більше одного мільйона (за оцінками ООН), тільки 49 мають офіційну стратегією розвитку 
розумного міста. За даними SCSI 2019, 153 великих та малих міст у світі мають стратегії 
розвитку розумних міст та прагнуть до покращення розвитку в умовах цифрової економіки, 
що структурно за регіонами розподіляється так: 41% – у Європі, 27% – у Азії, 24% – у 
Північній Америці, 8% – у Африці та Південній Америці. 

Індекс SCSI 2019 складається з 3 компонентів, 12 критеріїв та 31 підкритеріїв: (1) 
діяльність в сфері (будівництва, енергетики та навколишнього середовища, мобільності, 
освіти, охорони здоров’я, управління); (2) інфраструктура та політика (інфраструктура, 
політика та законодавство); (3) планування (стейкхолдери, координація, планування, 
бюджет). Відповідно до отриманих результатів до лідерів за рейтингом SCSI 2019 увійшли: 
Відень (Австрія, населення 1,7 млн., рейтинг 74 з максимально можливих 100, Smart City 
Wien/Digital Agenda Wien (2015/2017)), Лондон (Великобританія, населення 8,3 млн., рейтинг 
73, Smarter London Together (2018), Св. Алберт (Канада, населення 0,1 млн., рейтинг 72, 
Smart City Master Plan (2016)).  

Таким чином, вивчення кращої практики стратегічного планування сприятиме 
імплементації сучасних підходів в планування розвитку розумних міст України в умовах 
цифрової економіки. 

 
1. Think: Act. Navigating Complexity. The Smart City Breakaway: Ronald Berger Report. URL: 

http://www.mynewsdesk.com/rolandberger/pressreleases/smart-city-index-vienna-and-london-lead-the-worldwide-
ranking-2848967. 

 
 

Огінок С.В. 
к.е.н. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 
 
В усьому світі зараз відбувається докорінна зміна міжнародної економічної системи і 

такі зміни не можуть оминути Україну. Серед пріоритетних завдать інноваційного розвитку 
України є можемо визначити підвищення конкурентоспроможності національної економіки, 
яка би будувалася на засадах інноваційної модернізації інтелектуального потенціалу Украї-
ни; розвиток інноваційного та конкурентоспроможного підприємництва та нарощування 
продуктивного людського потенціалу за рахунок реформування системи освіти. 

Сьогодні Україна й досі не має чіткої інноваційної стратегії поступового розвитку в 
цьому напрямку та чіткого плану щодо шляхів побудови свого успішного майбутнього як 
незалежної держави. Перед Україною постає проблема побудови інноваційно моделі, здатної 
підвищити її конкурентоспроможність та досягти необхідного потенціалу в економічному 
зростанні, що й є передумовою виходу на шлях успішного розвитку, а тому розробка в 
Україні економічних засад інноваційної моделі розвитку передбачає реформування та 
оновлення, насамперед, у податковій, грошово-кредитній та зовнішньоекономічній сферах. 
Тобто потрібен чіткий інноваційний вектор розвитку економіки країни. 
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Позиції України в міжнародних рейтингах далеко не ідеальні. Зокрема, за даними 
Інноваційного індексу Європейського інноваційного табло,згідно з яким у 2019 р. Україна 
перебувала в останній за рівнем інновацій – четвертій групі – «Скромних новаторів» з 
індексом 0,1889. [64].За результатами, виявляється, що Україна відстає за всіма показниками, 
окрім показників охоплення вищою освітою, а відносно сильні сторони інноваційної системи 
України – людські ресурси, інвестиції компаній та вплив зайнятості. Слабкі сторони – зв'язки 
та підприємництво, привабливість дослідницьких систем [1]. За підрахунками Глобального 
інноваційного індексу Україна посіла 50 місце [2]. Як показують результати, основою 
української інноваційної конкурентоспроможності – є людський капітал, його ефективність і 
є головною конкурентною перевагою. Низьку інноваційну активність підтверджує також 
рейтинг міжнародного агентства «Bloomberg» за 2016 р. Так, Україна серед 50 країн посіла 
41 місце за рівнем інноваційності (загальний бал становить 56,77 зі 100) [3]. Дані Індексу 
глобальної конкурентоспроможності свідчить про низький рівень технологічної готовності 
України до нововведень. 

Як бачимо позиції України в міжнародних рейтингах далеко не ідеальні. Нам є над чим 
працювати та вдосконалюватися. Хоч описані індекси і поєднуують в собі багато показників, 
та все ж тільки окремо і всі разом вони дозволяють комплексно оцінити інноваційну 
ситуацію в країні т дати їй оцінку. Міжнародні індекси надто важливі зараз, вони зручні і 
допомагають швидко зрозуміти в яку зі сфер життя потрібно найбільше інновацій, в якій 
вони відстають, а в якій навпаки – лідирують. 

Зараз в Україні ми спостерігаємо процес активізації інноваційного підприємництва, 
формування інноваційної інфраструктури, розвитку страхування інноваційного бізнесу, 
наявність, поки недосконалого, законодавчого забезпечення захисту інтелектуальної влас-
ності. Також ми розуміємо, що становлення ринку інновацій в межах країни залежить від 
багатьох факторів, як позитивних так і негативних. З негативними наслідками треба боро-
тися радикально, але для початку потрібно визначити їх, а також визначити їх вплив. 

Тому зараз Україні необхідно розробити план інноваційної діяльності, визначитися з 
напрямком економічної політики та спрямувати всі сили на збільшення кількості інноваторів 
в країні. Це дозволить Україні вийти зі своїми послугами на міжнародний ринок, скласти 
конкуренцію та підвищити рівень економічного розвитку. 

Важливість інновацій для України є безумовна, адже вони є об’єктивною умовою роз-
витку країн. Існує загроза зростання негативного впливу інновацій, пов’язана з вже нагро-
мадженим інноваційним потенціалом деяких країн і країн, в яких він взагалі відсутній. Таким 
чином прірва розвитку між високорозвиненими країнами та Україною тільки зростатиме. 
Інновації мають позитивний ефект на економіку і ситуацію в країнах загалом. Тому розвиток 
та вдосконалення інновацій, зростання інноваційного потенціалу в кожній країні, та Україні 
зокрема, є необхідним. 

 
1. European Innovation Scoreboard. URL: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24829 (дата звернення: 

15.01.2020). 
2. The Global Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report (дата звернення: 

10.02.2020). 
3. The Bloomberg Innovation Index. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovativecountries 

(дата звернення: 15.01.2020). 
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ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ СМАРТ-

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 
Смарт-спеціалізація є підходом, при якому регіональні інтереси стають основою і 

складовою загальнонаціональних пріоритетів за рахунок вертикально орієнтованого підходу 
до вибору галузей або сфер державної підтримки, передбачає формування регіональної 
спеціалізації за рахунок консолідації зусиль усіх суб’єктів регіону на конкретних бізнес-
функціях і процесах та стимулювання інноваційно-експериментальної діяльності. Суть 
смарт-спеціалізації полягає у визначенні можливостей регіону до генерації нових видів 
діяльності через виявлення пріоритетів локальної концентрації і максимально ефективного 
використання ресурсів. При цьому, концепція базується на системі принципів (рис. 1) та на 
основі таких постулатів: 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Принципи, на основі яких базується розвиток регіону в контексті смарт-спеціалізації 
Джерело: на основі [1] 

 
1. Наявні в регіоні ресурси обмежені, тому важливим є їх максимально ефективне 

використання. 
2. Отримання найбільшого економічного ефекту можливе в умовах взаємодії на рівні 

«наука – підприємництво – влада – громадськість» та застосування інноваційного підходу до 
діяльності підприємницьких структур. 

3. Впровадження концепції передбачає здійснення великої кількості наукових досліджень 
та створення інновацій, які забезпечать конкуренцію на ринку.  

ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ РОЗВИТОК РЕГІОНУ 
В КОНТЕКСТІ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ 
КОМПАНІЙ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОШУК 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАГАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ 

ВІДКРИТІСТЬ 

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Забезпечується шляхом диверсифікації підприємств, 
появою нових учасників ринку, їх агломерації в межах 
інноваційних кластерів 

ІННОВАЦІЇ 
Виступають рушієм структурних змін в певних галузях 
економіки  

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
Забезпечує ефективне використання обмежених 
ресурсів та сприяє зниження цін для споживачів 

Взаємодія підприємництва з науковими колами  для 
стимулювання інновацій 

Сприяють оцінці «інноваційного клімату» в регіоні та 
виявленні галузей для реалізації політики 

Виступає основною властивістю усіх суб’єктів, що 
задіяні в реалізації політики смарт-спеціалізації 
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4. Найефективнішим для забезпечення економічного розвитку регіону є застосування 
індивідуального інтегрованого підходу з урахуванням економічних, соціальних та  культур-
них особливостей території.   

Смарт-спеціалізація передбачає формування інноваційної стратегії для забезпечення 
конкурентоспроможності регіону в контексті розумного, сталого та інклюзивного розвитку. 
Регіональна стратегія смарт-спеціалізації є інтегрованою локальною програмою викорис-
тання та нарощення потенціалу регіону через пристосування напрямів розвитку науки та 
освіти до соціально-економічних умов розвитку самого регіону. Спираючись на досвід країн 
ЄС, можна виділити етапи, які слід пройти в умовах реалізації стратегії смарт-спеціалізації: 

1. Аналіз особливостей розвитку регіону та його інноваційного потенціалу 
2. Запровадження інклюзивної структури управління 
3. Розробка єдиної концепції бачення розвитку регіону 
4. Вибір пріоритетів для забезпечення розвитку регіону 
5. Формування політики розвитку регіону, встановлення дорожньої карти та плану дій 
6. Запровадження системи моніторингу і оцінки 
Зрозумілою є складність виявлення та відбору пріоритетних сфер, в яких регіон має 

конкурентні переваги або потенціал генерувати заснований на знаннях розвиток і здійсню-
вати економічні перетворення, що вимагає врахування можливостей виходу на ринки, 
зайняття вільних ніш та ідентифікації доменів [2] регіонів, а також проведення ефективного 
аналізу наявних ресурсів. Як звертає увагу К. Морган, вибір домену має орієнтуватися не на 
ринкову нішу або галузь, а «на осередки підприємницької активності, на поєднання ринків, 
людського капіталу, інновацій та експортного потенціалу. З одного боку знання не обов’яз-
ково породжує економічну цінність, яка відображається у ВВП або загальній оцінці добро-
буту… З іншого боку продукти з незначним вмістом знань, як правило, не можуть захищати 
свої ніші довго»; тому межі доменів часто знаходяться на перетині різних секторів, техно-
логій чи областей знань [2; 3].  Вибір таких сфер по кожному регіону має забезпечуватися в 
умовах погодження та консенсусу з боку представників наукових кіл, освіти, підприєм-
ництва та промисловості.  

Таким чином, зрозуміло, що цей підхід до формування стратегій регіонального роз-
витку вимагає, по-перше, високоактивного залучення учасників до процесу підприємницької 
діяльності, по-друге, визначення компаративних переваг регіону, для реалізації яких відбу-
ватиметься концентрування зусиль і ресурсів усіх зацікавлених груп, по-третє, залучення 
усіх зацікавлених у розвитку регіону сторін, зокрема представників науково-технічної діяль-
ності, для забезпечення саме інноваційного поступу в економіці.  

 
1. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.. В. М. Гейця та ін..; НАН України. К., 

2015. 336 с. 
2. Родченко В.Б., Белявцева В.В., Хрипунова Д.М. Дослідження доменів в розрізі формування стратегії 

смарт спеціалізації. Соціальна економіка. 2018. Вип. 56. С. 69-77. 
3. Morgan K. Smart specialization for regional innovation: Underpinning effective strategy design (Work 

package 4). 2014. URL: http://orca.cf.ac.uk/78221/1/Underpinning%20Effective%20Strategy%20Design.pdf (дата 
звернення: 8.11.2019 р.). 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ МІСТ  
В УМОВАХ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
У сучасному соціальному знанні мале місто розглядається як складна соціально-тери-

торіальна система, основними рисами якої виступають обмежені кількісні показники населення 
(до 50 тис.чол.), адміністративна і територіальна автономність, переважання несільськогоспо-
дарської сфери виробництва в системі міського життєзабезпечення. Мале місто являє собою тип 
соціальної спільності, яка має здатність до саморозвитку, яка в процесі свого функціонування 
стикається з низкою викликів, від вирішення яких залежить її майбутнє.  

Розвиток малого міста є керованим процесом. Оскільки місто включене в складну 
систему державних і світових процесів, є об’єктом їх впливу, то можна виділити три рівня 
«викликів», які безпосередньо чи опосередковано впливають на стратегії розвитку малих 
міст: мікро-, мезо- і макрорівень [1]. 

Мікрорівень – це рівень локальних територій і регіонів, який обумовлений наявністю 
або відсутністю ресурсів (природних, виробничо-економічних, трудових, інфраструктурних 
та т.п.) для розвитку міського соціуму. Виклики мікрорівня пов’язані з проблемами еконо-
мічного, політичного, демографічного характеру як самого малого міста, так і регіону, в який 
він включений. Мезорівень – це рівень об’єктивно обумовлених економічних, політичних і 
соціальних проблем, характерних для держави, яке представляє собою єдину територіальну 
організацію політичної влади в масштабі всієї країни. Виклики макрорівня пов’язані з 
глобальними економічними, політичними і соціальними тенденціями світового розвитк [2]. 
Сучасні міста залучені в неоднозначні інтегративні суспільні процеси, які в науковому 
дискурсі позначені терміном «глобалізація». Специфіка моделі управління малим містом 
обумовлена рівнем, з якого прийшов «виклик». 

Радянська модель управління виробничими процесами і містобудуванням є модель з 
сильним державним втручанням. Саме держава виступає суб’єктом появи і розвитку бага-
тьох радянських малих міст, які створювалися на основі управлінських рішень, спрямованих 
на формування народногосподарського комплексу і підлеглих ідеологічним установкам.  

В умовах радянської індустріалізації і урбанізації основними принципами управління 
розвитком малих міст були директивне планування, пріоритет кількісних показників еконо-
мічного розвитку, мобілізаційний характер управління. Така модель управління призвела до 
того, що в радянський період спеціалізація малих міст створювалася багато в чому без 
урахування реальних ресурсів. Управління малими містами носило виключно адміністра-
тивно – командний характер: поява багатьох малих міст було результатом політичного 
замовлення, в силу чого організація міського простору визначалася міркуваннями політичної 
користі, а не ринкової доцільністі. 

Нові виклики, зумовлені розвитком ринкових відносин, децентралізацією влади, вима-
гають кардинальних змін у характері управління розвитком малих міст, пов’язаного з пере-
ходом від адміністративно-командної моделі управління до демократичної, яка передбачає 
реальний розвиток системи місцевого самоврядування. В даний час система управління 
розвитком малих міст України носить гібридний характер: нові інститути управління співіс-
нують зі старими. Змішаний тип управління відповідає перехідному періоду суспільного 
розвитку, для якого характерно співіснування колишніх соціальних інститутів з новими, що 
формуються в процесі сучасної реформи децентралізації влади. 
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Функціонування малих міст України відбувається в умовах все більш глибокого залу-
чення їх в глобальні процеси. Глобальні трансформації світового розвитку роблять серйоз-
ний вплив на соціально-економічні процеси в містах, на стиль і спосіб життя міського 
населення. Це створює нові виклики малим містам, пов’язані з масштабною міграцією трудо-
вих ресурсів в міста-мегаполіси, які в умовах глобалізації стали центрами концентрації 
фінансових, інвестиційних і людських ресурсів. Процеси глобалізації, що створюють умови 
для вільного переміщення людей, капіталу та інформації, сприяють поглибленню соціально-
економічної нерівності між великими і малими містами країни. Виклики, створені глобалі-
заційними тенденціями, здатні або посилити проблеми малих міст України, або надати їм 
новий імпульс розвитку. Усвідомлення цих викликів, і пошук адекватних відповідей на них 
залежить від ефективного управління розвитком малих міст України. 

Виклики глобального характеру стимулюють формування ефективної моделі державного 
управління. Ключовими інструментами сучасного муніципального управління є два взаємо-
пов’язаних блоку управління: управління поточною діяльністю міських підсистем і стратегічне 
управління. Не применшуючи значення управління поточною діяльністю міських підсистем, 
необхідно відзначити, що стратегічне управління стає все більш важливим. Розробка стратегії 
розвитку малих міст повинна враховувати ті переваги і ресурси, які можуть забезпечити його 
розвиток і конкурентоспроможність. Стратегічне управління соціально-економічним розвитком 
малого міста має використовувати програмно-цільове управління розвитком міста; маркетинг як 
спосіб планування; прогнозування міського розвитку з метою задоволення потреб населення і 
залучення як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій; інформаційні технології в управлінні 
містом, які відкривають широкі можливості для активної участі громадян в обговоренні і 
вирішенні суспільно значущих проблем міського розвитку; розвиток партнерства з іншими 
містами як всередині країни, так і за кордоном, що дозволить конструктивно використовувати як 
вітчизняний, так і зарубіжний досвід муніципального управління.   

Таким чином, управління розвитком малих міст повинно спиратися на принципи еконо-
мічної доцільності, політичної раціональності, ринкової ефективності і конкурентоспромож-
ності. Специфіка управління розвитком малих міст України в умовах нових викликів різних 
рівнів, які обумовлені як внутрішніми проблемами української держави, так і тенденціями 
сучасного світового розвитку є керованим процесом. 
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СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Процес управління маркетингом складається із: 
1. Аналізу ринкових можливостей (система маркетингових досліджень і маркетингової 

інформації, маркетингове середовище, ринки індивідуальних споживачів і підприємств). 
2. Вибір цільових ринків (заміри обсягу попиту, сегментування ринку, вибір цільових 

сегментів і позиціювання товару на ринку). 
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3. Розроблення комплексу маркетингу (розроблення товару, встановлення цін на 
товари, методи розповсюдження товарів, стимулювання збуту товарів). 

4. Перетворення в життя маркетингових заходів (стратегія, планування і контроль). 
Будь-яка компанія повинна вміти своєчасно виявляти ринкові можливості, які відкри-

ваються на ринках. Процес виявлення нових ринків здійснюється при допомозі ось такої сі-
тки розвитку товару і ринку. 

Диверсифікація (від лат. diversus – різний, віддалений і ... фікція) – одна з форм фікса-
ції капіталу в умовах НТР, що полягає у тому, що фірми прагнуть вистояти в умовах нерівно-
мірного розвитку економіки, проникають у нові для себе галузі і сфери, розширюють асор-
тимент товарів і перетворюються на багатогалузеві комплекси [1, с. 237-238]. 

Маркетингова можливість фірми – привабливе направлення маркетингових зусиль, на 
якому конкретна фірма може добитися конкретних переваг. Маркетингова можливість 
повинна точно відповідати цілям і ресурсам компанії. 

Кожна можливість повинна бути вивчена з точки зору величини і характеру ринку і цей 
процес складається з 4-х етапів: 1) заміри і прогнозування ринку; 2) сегментування ринку; 3) 
відбір цільових сегментів ринку; 4) позиціювання товару на ринку. 

Процес розбивки споживачів на групи на основі різниці по нуждах, характеристиці і 
поведінці називається сегментуванням ринку. 

Сегмент ринку складається із споживачів, однаково реагуючих на один і той же набір 
спонукальних стимулів маркетингу. Тому фірми передбачливо концентрують свої зусилля на 
задоволення специфічних потреб одного або декількох сегментів ринку, опитуючи їх на 
основі різних притаманних їм ознак, щоб оцінити привабливість кожного з них у якості 
маркетингової можливості для фірми. 

Фірма може вирішити вийти на один або декілька сегментів конкретного ринку, вико-
риставши один з п’яти можливих шляхів виходу: 

1. Концентрація на одному тільки сегменті. 
2. Орієнтація на якусь одну купівельну спроможність. 
3. Орієнтація на групу споживачів. 
4. Обслуговування декількох незв’язаних між собою сегментів. 
5. Охоплення усього ринку. 
При виході на новий ринок більшість фірм розпочинають з обслуговування одного 

сегменту і, якщо починання виявилося успішним, поступово охоплюють і інші. 
Позиціювання ринку – забезпечення товарів, не викликаючих сумнівів, чітко відмін-

них від інших, бажаного місця на ринку і у свідомості цільових споживачів. 
Сегментація. Сегмент чи сегментація – це розділення ринків за видами діяльності, 

споживачів, рекламі або за іншими показниками. Наприклад: сегментація за сімейними 
обставинами: 1) сім’я, яка складається із чоловіка і жінки; 2) сім’я, яка складається із 
чоловіка і жінки + дитина; 3) сім’я, яка складається із чоловіка і жінки + 2 дитини; 
4) багатодітна сім'я. 

Ринкове вікно – це сегмент ринку, яким не скористався конкурент.  
Ніша – це сегмент, для якого оптимальним є товар вашої фірми. 
Покупців поділяють на 5 типів: 
– суперноватори (2,5%) – купляють дорогий товар, готові систематично його поновля-

ти, заможні мешканці міста, люди вільних професій; 
– новатори (13,5%) – люблять новий товар, проте відносяться трохи насторожено. 

шукають рекламу, високооплачувані міські мешканці; 
– консерватори (34%) – постійно порівнюють старий товар з новим, стараючись знайти 

вигоду (користь) старого товару, середній доход, сільські мешканці; 
– звичайні (34%) – робітники, фермери. 
– суперконсерватори (18%) – пенсіонери, низькооплачувані [2, с. 323-324]. 
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Висновок: Робота по аналізу ринкових можливостей, відбору цільових ринків, роз-
робки комплексу маркетингу і його реалізації вимагає наявності у фірмі таких допоміжних 
систем управління маркетингом: 

– система маркетингової інформації – це збір, аналіз і відбір інформації; 
– система планування маркетингу – вона включає в собі і стратегічне і маркетингове 

планування. 
Використання сегментування ринку дасть змогу найкраще використовувати інновацію. 
 
1. Філіпович А.Ю. Основи підприємницької та управлінської діяльності: навчальний посібник. Рівне: 

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України», 2018. 284 с. 
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коледж, 2012. 188 с. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» В 2018-2019 РР. 

  
Акціонерне товариство «Українська залізниця» є державним вантажним перевізником, 

а також надає транспортні послуги пасажирам. Саме надання високоякісних та безпечних 
послуг є головною прерогативою у здійсненні компанією своєї діяльності. Господарська 
діяльність акціонерного товариства була започаткована 1 грудня 2015 року. На сьогоднішній 
день АТ «Укрзалізниця» проводить 82% вантажних перевезень в Україні, що і забезпечує 
більшу частину прибутків товариства. Також компанія здійснює майже 50% вітчизняних 
пасажирських перевезень. Якщо враховувати лише вантажні перевезення, то національна 
залізниця посідає четверте місце на цілому континенті. Передують українській лише 
китайська, російська та індійська залізниці.  

Вже за підсумками перших 6 місяців 2019 року (табл. 1) можна побачити, що прибуток 
АТ «Укрзалізниця» склав 1,065 млрд. грн. Однак, незважаючи на такі високі показники 
прибутковості компанії, можна виявити і певні проблеми у її діяльності, насамперед у сфері  
пасажирського перевезення.  

   
         Таблиця 1 

Основні фінансові показники діяльності АТ «Укрзалізниця» за 2018-2019 рр. [1] 
Структура, % 

Показники 2018 р., 
тис. грн. 

2019 р., 
(1 півр.) 
тис. грн. 

Абсолютне 
відхилення, 
тис. грн. 

Відносне 
відхи-
лення, % 

Темп 
приросту 

(спаду), % 2018 р. 2019 р. 
(1півр.) 

Необоротні 
активи 253490466 251315017 -2175449 99,14 -0,86 95,47 95,55 

Оборотні 
активи 12018001 11694910 -323091 97,31 -2,69 4,53 4,45 

Сума активів 265508467 263009927 -2498540 99,06 -0,94 100 100,00 
Власний 
капітал 210117926 211183511 1065585 100,51 0,51 79,14 80,29 

Довгострокові 
зобов'язання 23972736 21792281 -2180455 90,90 -9,10 9,03 8,29 

Поточні 
зобов'язання 31417805 30034135 -1383670 95,60 -4,40 11,83 11,42 

Сума пасиву 265508467 263009927 -2498540 99,06 -0,94 100 100,00 

Чистий дохід 83402407 44207411 -39194996 53,00 -47,00 - - 

Собівартість 77104073 39649457 -37454616 51,42 -48,58 - - 

Операційний 
прибуток 4174812 3410086 -764726 81,68 -18,32 - - 

Чистий 
прибуток 203854 1065037 861183 522,45 422,45 - - 
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Найбільшого фінансування потребують приміські напрями, поточна потреба коштів 
складає близько 30 млрд. грн. Ці кошти необхідні для оновлення рухомого складу, яке 
застаріло, зносилося і потребує негайного ремонту та заміни. Саме напрям пасажирського 
перевезення привів до збитків компанії у розмірі 200-500 млн. доларів, а зношеність 
рухомого складу АТ «Укрзалізниця» складає близько 80%. Тому постає очевидним, що для 
покращення прибутковості та ефективності діяльності компанії загалом, і в першу чергу у 
сфері перевезень пасажирів, необхідні великі суми капітальних вкладень.  

Детальніше розглянемо основні фінансові показники діяльності АТ «Укрзалізниця» за 
2018 р. та 1 півріччя 2019 р.  

Насамперед розглянемо структуру активу і пасиву балансу підприємства. Щодо активу, 
то бачимо, що як і в 2018 р., так і в 2019 р. основну частину активу, а саме понад 95%, займа-
ють необоротні активи. Це можна пояснити тим, що компанія займається наданням транс-
портних послуг, де в основному задіяна різного роду техніка, безпосередньо транспортні 
засоби, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів. Розглянувши розділ необоротних 
активів більш детально, можна констатувати, що найбільшу частку займають основні засоби.  

Щодо оборотних активів, то їх частка складає лише близько 4,5%, в основному цей 
розділ активу представлений дебіторською заборгованістю за продукцію товари роботи 
послуги.  

У пасиві найбільшу питому вагу займає власний капітал, а саме близько 80%. А зобов’я-
зання загалом становлять лише 20% капіталу, що свідчить про те, що АТ «Укрзалізниця» надає 
перевагу самостійному забезпеченні джерелами фінансування. У структурі власного капіталу 
найбільшу частку займає зареєстрований капітал.  

За перші 6 місяців 2019 р. актив АТ «Укрзалізниця» майже не змінився, лише спосте-
рігаємо незначне його зменшення на 0,94%. Щодо динаміки в самому активі, то деяких змін 
зазнали оборотні активи, вони зменшення на 2,69%. Однак зважаючи на те, що питома вага 
оборотних активів в загальній сумі активів є дуже незначна, можна стверджувати, що ця 
зміна не зможе вагомо вплинути структуру активів. Щодо динаміки необоротних активів, то 
відбувається також незначне їх зменшення на -0,86%.  

Власний капітал АТ «Укрзалізниця» не зазнав вагомих змін, адже його збільшення 
відбулося лише на рівні 0,51%. Також бачимо зменшення суми зобов’язань компанії, як 
поточних так і довгострокових, на -4,4% та -9,1% відповідно, в основному за рахунок змен-
шення процентних кредитів та запозичень у довгострокових зобов’язаннях, та за рахунок 
зменшення торгової та іншої кредиторської заборгованості у поточних зобов’язаннях.   

Однак, зважаючи на те, що компанії необхідні значні кошти для капітальних вкладень у 
зношений рухомий склад, доцільно було би залучити на це додаткові позикові кошти. Неви-
сока поточна питома вага зобов’язань АТ «Укрзалізниця» дозволяє це зробити без загрози 
втрати фінансової стійкості. У свою чергу такий крок дозволить оновити основні засоби та 
значно покращить ефективність діяльності компанії. Тож, залучення додаткових позикових 
коштів в даному випадку буде доцільним  і принесе користь для загального фінансового 
стану АТ «Укрзалізниця».  

Як висновок можна сказати, що АТ «Укрзалізниця» залишається важливим стратегіч-
ним учасником українського ринку. Потреба трансформувати пасажирські перевезення у 
прибутковий напрямок діяльності є актуальною та постає доволі гостро для компанії. 
Незрозумілим залишається відмова менеджерів залучати додаткове фінансування, навіть 
коли АТ «Укрзалізниця»  потребує цього задля забезпечення своєї прибутковості та надання 
високоякісних послуг своїм клієнтам.  

 
1. Фінансова звітність АТ «Українська залізниця». – Офіційний сайт АТ «Українська залізниця». URL: 

https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/UZ_6m 2019_FS_UKR.PDF (дата звернення 27.03.2020 р.). 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Питання управління фінансовою стійкістю підприємств активно розглядаються у пра-

цях вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як Г.В. Васильченко, В.В. Ковальова, 
І.О. Линник, М.Р. Лучко, Є.І. Масленнікова, Л.В. Шірінян, Т.В. Щукіна та ін. У більшості  
досліджень управління  фінансовою стійкістю характеризується як нове поняття, пов’язане із 
застосуванням прийомів і методів, що дають змогу відновити фінансову рівновагу та 
попередити банкрутство підприємств. 

Слід відмітити, що на більшості підприємств України управління фінансовою стійкістю 
орієнтоване сьогодні на розв'язання короткострокових проблем. У цих умовах поширеними є 
зміни завдань, пріоритетів діяльності, рішень, наслідком чого є недосконалість структури 
показників фінансової стійкості, зниження її рівня [6].  

Якщо звернутися до сучасних вітчизняних публікацій, присвячених питанню управ-
ління фінансовою стійкістю на підприємстві, то можна побачити, що переважно науковці 
розуміють під цим управлінням методичний інструментарій, який впливає на діяльність 
підприємства. 

Г. В. Васильченко трактує це поняття як сукупність процесів, які підпорядковуються 
системі принципів та методів розроблення і реалізації управлінських рішень, спрямованих на 
розвиток фінансових відносин суб’єкту господарювання, що визначаються формуванням, 
розподілом та використанням його фінансових ресурсів внаслідок ведення господарської 
діяльності.  

О. А. Гарасюк, К. В. Богачевська вважають, що управління фінансовою стійкістю – це  
мистецтво забезпечення безперебійної діяльності підприємства та наявності достатньої 
частки власних коштів, а також рівномірного їх використання, розміщення та накопичення 
для підтримання фінансової стійкості на довгостроковий період. 

Отже, процес управління фінансової стійкістю підприємства постає як сукупність уп-
равлінських циклічних дій, пов’язаних із виявленням факторів, що впливають на фінансову 
стійкість, із пошуком і організацією виконання прийнятих фінансових рішень. 

Ефективне управління фінансовою стійкістю підприємства повинно враховувати стра-
тегічні цілі суб’єкта господарювання, особливості його фінансової політики, а також тип 
фінансової стійкості, який характерний для підприємства натепер. Тому найважливішим 
елементом системи управління фінансовою стійкістю підприємства, на нашу думку, є оцінка 
фінансової стійкості, в основі якої лежить розрахунок певних фінансових показників, що 
визначають прибутки та збитки підприємства, зміни у структурі його активів і пасивів, а 
також у розрахунках із дебіторами та кредиторами. Показники фінансової стійкості підпри-
ємства дають змогу встановити, яким чином вона забезпечується та наскільки ефективно 
здійснюється управління. 

Мета управління фінансовою стійкістю підприємства органічно поєднана з головною 
метою фінансового менеджменту в цілому, реалі-зується з нею в єдиному комплексі та 
виступає як забезпечувальна до неї. Зокрема, Н.В. Шандова вважає, що головним завданням 
управління фінансовою стійкістю підприємства є забезпечення оптимальної структури його 
активів, що дасть змогу забезпечити платоспроможність підприємства та, як результат, його 
фінансову стійкість [3, с. 101-105]. 

З врахуванням сутності та принципів управління фінансовою стійкістю підприємств 
формуються його стратегічні цілі. Зокрема, стратегічні цілі управління фінансовою стійкістю 
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належать більшою мірою до напряму зміцнення становища підприємства в галузі, збере-
ження і підвищення її довгострокових конкурентних позицій на ринку. 

До основних цілей управління фінансовою стійкістю можна віднести: 
– збалансування активів і пасивів (забезпечення достатності власного капіталу, гнучкої 

структури капіталу, організації руху капіталу); 
– збалансованість доходів і витрат (забезпечення достатнього рівня рентабельності, 

зміна структури витратомісткості господарського процесу, збільшення обсягу товарообо-
роту); 

– збалансованість грошових потоків (забезпечення платоспроможності та самофінансу-
вання, зниження дебіторської заборгованості, забезпеченість кредитоспроможності [8, с.52]. 

Таким чином, управління фінансовою стійкістю є одним із основних елементів фінан-
сового менеджменту на підприємстві, необхідною передумовою стабільного розвитку під-
приємства. Тому саме зараз, у час підвищення процесів глобалізації в економіці, забезпе-
чення фінансової стійкості та управління нею є одним із пріоритетних завдань. 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  
ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ 

 
Фермерські господарства, особисті селянські господарства, а також невеликі сільсько-

господарські підприємства сьогодні є невід’ємною частиною аграрного виробництва. Вони 
відіграють важливу роль у виробництві сільськогосподарської продукції, продовольчому 
забезпеченні жителів сільських територій, а також у формуванні пропозиції на регіональних і 
локальних продовольчих ринках. Але, незважаючи на це, дрібні сільськогосподарські то-
варовиробники, на сьогодні не мають змоги обробити свої земельні ділянки, в зв’язку з 
низьким рівнем технічного забезпечення [1]. 

Отже, в більшості приватних аграрних товаровиробників на малих площах та невели-
кою чисельністю працюючих, при відсутності необхідної сільськогосподарської техніки, 
майже неможливо самостійно організувати ефективне виробництво конкурентоспроможної 
товарної продукції, а також забезпечити ефективну систему її заготівлі, зберігання, збуту та 
переробки. Крім того, фермерські та особисті селянські господарства, при всій їх важливості 
і значимості, не в змозі будуть забезпечити населення якісними продуктами харчування, 
враховуючи світові стандарти і вимоги СОТ, до якої вступила Україна. Тому, одним із 
шляхів вирішення даної проблеми є кооперування дрібних товаровиробників та особистих 
селянських господарств не тільки у виробничій, а й в обслуговуючій діяльності, зокрема, при 
обробці землі, у сфері переробки, заготівлі і збуту продукції тощо.  
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Як показує досвід розвинутих країн, кооперація не потрібна фермерам, які мають 500–
1000 голів худоби. Кооператив потрібний дрібним виробникам, а серед постачальників 
молока в Україні таких близько – 80,0 %. Кооператив допомагає реалізувати  продукцію 
переробним підприємствам за вищою ціною. З населенням укладаються договори, які 
гарантують купівлю продукції переробними підприємствами за високою ціною [2]. 

В Україні для функціонування сільськогосподарських кооперативів сформовано значна 
кількість нормативно-правових документів, основними з яких є Закони України «Про 
кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про 
кредитні спілки», Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку кооперативного 
руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах [3]. 

Система маркетингу у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах має певні 
особливості, які полягають у наступному:  

−  товарна політика проявляється в можливості реалізації своєї продукції під однією 
товарною маркою, застосовуючи розширення асортименту та інноваційну політику, 

−  специфічна система ціноутворення, що дає можливість діяти на неприбутковій 
основі, надавати послуги за собівартістю та протистояти конкурентам, формуючи великі 
партії продукції, 

−  здійсненні ефективної політики розподілу та просування товарів, що сприяють 
оптимальному підвищенню ринкової цінності продукції членів і можливості застосування 
колективної реклами та пропаганди; 

−  кооперативи забезпечують виконання логістичних маркетингових функцій, здійснюю-
чи планування, контроль і управління транспортуванням, зберіганням, пакуванням та 
іншими операціями в процесі реалізації продукції своїх членів відповідно до їх інтересів, що 
значно знижує витрати на збут продукції, 

−  кооперативи, завдяки своїй демократичній природі, при формуванні маркетингових 
стратегій узгоджують маркетингові цілі кооперативу з його можливостями, вимогами його 
членів і кінцевих споживачів;  

−  здійсненні маркетингових функцій (аналітичних, логістичних та управлінських), які 
слугують основою для розробки та реалізації маркетингової стратегії . 

−  кооператив одночасно виступає як споживач у разі закупівлі через нього мате-
ріально-технічних ресурсів і як виробник, коли кооператив займається переробкою або реалі-
зацією сільськогосподарської продукції. Крім того, кооператив застосовує певну політику 
маркетингу щодо своїх членів, яка в основному реалізується через стратегію ціноутворення. 

Кооперативи, орієнтовані на маркетинг, можуть мати свої специфічні цілі: пошук 
найефективніших виходів на ринок; досягнення кращої координації між виробництвом і 
споживачем; контроль за реалізацією, у тому числі через мережу роздрібної торгівлі; 
забезпечення лідерства в маркетинговому каналі, включаючи вертикальну інтеграцію . 

Оскільки не всі сільськогосподарські кооперативи можуть організувати повноцінну 
маркетингову діяльність, фахівці радять їм вдаватися до альтернативних дій, зокрема 
покладати виконання маркетингових функцій на виконавчого директора, менеджера з 
маркетингу, службу маркетингу або ж створювати маркетингове кооперативне об’єднання 
для планування і здійснення маркетингових функцій у кооперативах своїх членів. 

Затрати сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу на впровадження 
маркетингової діяльності можуть бути значними: необхідна перебудова бізнес-процесів, 
вивчення потреб споживачів, проведення зустрічей і переговорів, розробка маркетингових 
програм і надання різних додаткових послуг.  

Існує ряд чинників, які негативно впливають на формування системи маркетингу в 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, зокрема:  

−  відсутність маркетингової орієнтації кооперативів,  
−  недостатнє матеріальне й інформаційне забезпечення,  
−  нерозвиненість маркетингової інфраструктури аграрного ринку тощо. 
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Тому гостро постає питання розвитку діяльності сільськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів на маркетингових засадах. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ 
ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
За своєю суттю логістична інфраструктура уявляє собою зовнішню та внутрішню 

середу організації логістичної роботи фірми в інтегрованому комплексі. Розглядаючи 
відносну економічну ефективність, слід виділити концепцію М. Фаррелла, який розділяє її на 
технічну і аллокативная складову. 

Технічна ефективність (виробнича) відображає здатність отримувати максимальний 
обсяг випуску з даного набору факторів виробництва. Аллокативная ефективність (ефектив-
ність розподілу або «ефективність по Парето») відображає здатність використовувати ре-
сурси в оптимальній комбінації, беручи до уваги їх відносну ціну і використовувану техно-
логію. Підприємство (або галузь) можна вважати технічно неефективним, якщо воно вико-
ристовує занадто багато ресурсів для випускається обсягу продукції. У цьому випадку воно 
не буде розташоване на кривій своїх виробничих можливостей, а буде розташовуватися під 
нею. З точки зору розподілу, підприємство (галузь) неефективно, якщо воно використовує 
неоптимальну комбінацію ресурсів для здійснення випуску продукції. У цьому випадку воно 
може перебувати на кривій виробничих можливостей, але не буде мінімізувати витрати.  

Економічна, технічна і аллокативная ефективності можуть бути відображені графічно 
(рис. 1), для випадку з двома видами ресурсів (Х1 і Х2), в такий спосіб. 

 

 

YTE – ізокванта технічної ефективності 
CEE – економічно ефективні витрати 

CTE – технічно ефективні витрати 
COB – фактичні витрати 

Рис. 1. Графічне представлення економічної, технічної та аллокативная ефективності 
 
Згідно Фарреллу та його послідовникам, економічна ефективність визначається як 

здатність підприємства виробляти задану кількість продукції з мінімальною вартістю для 
даного рівня технології. 

Виходячи з даного графіка визначаються наступні співвідношення: 
1) Технічна ефективність (ТЕ) дорівнює відношенню 0В/0А або СТЕ/СОВ, тобто 

відносини технічно-ефективних витрат ресурсів до фактичних і буде дорівнює 1 в разі їх 
рівності; відповідно технічна неефективність представлена надлишковими витратами – 
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відрізок АВ, і співвідношення АВ/0А вказує на частку (відсоток), на яку потрібно знизити 
використання всіх ресурсів для досягнення технічної ефективності виробництва, не 
викликавши при цьому зниження обсягу випуску. 

2) Аллокативная ефективність (АЕ) дорівнює відношенню 0D/0B або СЕЕ/СТЕ, тобто 
відношенню економічно ефективних витрат ресурсів до технічно ефективним; відрізок BD 
відображає зниження витрат в тому випадку, якщо процес виробництва стане ефективним з 
точки зору розподілу. 

3) Економічна ефективність (ЕЕ) дорівнює співвідношенню 0D/0А або СЕЕ/СОВ, тобто 
співвідношенню економічно ефективних витрат ресурсів до фактичних. 

4) На підставі попередніх співвідношень справедливо наступна рівність: 
ЕЕ=ТЕ×АЕ 

Таким чином, економічна ефективність пов'язана з досягненням ефективності як при 
виробництві, так і при розподілі, і може бути представлена як результат технічної та 
аллокативної ефективності. 

Для ефективної роботи промислового виробництва та його трансакцій (взаємодії) з 
усіма суб’єктами ринкової інфраструктури (як внутрішніми, так і зовнішніми) необхідна 
обґрунтована побудова інтегрованої системи, яка виконувала б функції управління, контро-
лю і регулювання процесами руху матеріальних ресурсів, кадрів, енергоресурсів, інформації 
та інших потоків [2, c. 42]. Такою системою може бути інтегрована логістизація промисло-
вого виробництва, яку можна визначити як управління логістичними процесами перетво-
рення станів елементів виробничої системи. 

Інтегрована логістизація промислового виробництва повинна бути основоположною і 
орієнтована на досягнення підприємством безлічі адаптивних властивостей за допомогою 
раціонального і комплексного здійснення логістичних функцій і операцій за допомогою 
форм, методів і механізмів, а також основних об’єктів та сфер застосування. 

Раціональна організація і управління промисловим виробництвом передбачає обов’яз-
кове використання основних логістичних принципів: односпрямованісті, гнучкості, синхро-
нізації, оптимізації, інтеграції процесів. Логістична організація виробничих процесів перед-
бачає всіляке зменшення невпорядкованості, різноманітності і невизначеності як у просторі, 
так і у часі. Розвиток логістичної інфраструктури адекватної рівню ринкових змін має відбу-
ватися на основі визначення передумов та основних принципів реалізації даного процесу. 
Одним з найважливіших характеристик якості функціонування логістичної системи є 
безпека. 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ  
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА 

 
Перспективним напрямом розвитку аграрного сектору в Україні є органічне вироб-

ництво. У 2018 р. на відповідність міжнародним стандартам у сфері органічного землеробст-
ва в Україні сертифікували виробництво 501 аграрне підприємство. За 10 років їх кількість 
зросла на 383. Подальше зростання кількості виробників органічної продукції сприятиме 
активізації підприємництва і зайнятості сільського населення, екологізації аграрного вироб-
ництва, покращенню якості сільськогосподарської сировини і харчових продуктів.  

Нині, на стадії становлення, нагальним є формування теоретико-інституціонального 
забезпечення органічного землеробства. Зокрема, триває наукова дискусія щодо визначення 
сутності категорії «екологічне виробництво». Критичний аналіз наукових публікацій 
показав, що найчастіше учені розглядають органічне виробництво як «систему організації 
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виробництва» або «систему господарювання», яким притаманні специфічні природно-біоло-
гічні і технологічні умови (табл. 1).  

Таблиця 1 
Наукові підходи щодо трактування сутності категорії «органічне виробництво» 
ПІБ ученого Тлумачення категорії 
Берлач Н.А. сертифікована система ведення аграрного виробництва, яка використовує 

енерго- та ресурсоощадливі технології і базується на мінімальному 
використанні механічного обробітку ґрунту та синтетичних речовин, 
виключенні з процесу виробництва генетично модифікованих організмів та 
має на меті забезпечення суспільства здоровими та якісними продуктами 
харчування, а також збереження та покращення стану навколишнього 
природного середовища [1]. 

Вовк В. багатофункціональна агроекологічна модель виробництва, що базується на 
ретельному менеджменті (плануванні й управлінні) агро-екосистем. З метою 
підвищення продуктивності виробництва та якості продукції максимально 
використовуються біологічні чинники підвищення природної родючості 
ґрунтів, агроекологічні методи боротьби зі шкідниками і хворобами, а також 
переваги біорізноманіття [2]. 

Гармашов В.В. система господарювання й виробництва харчових продуктів, яка поєднує в 
собі найкращі практики з точки зору впливу на довкілля, збереження рівня 
біологічного різноманіття й природних ресурсів, застосування високих 
стандартів утримання тварин і методів виробництва, що відповідають певним 
вимогам до продуктів, виготовлених із використанням речовин і процесів 
природного походження [3]. 

Довгань О.М., 
Мандибура Я.В. 

процес, який забезпечує вирощування сільськогосподарської продукції, 
використовуючи лише біологічні ресурси та не завдаючи шкоду 
навколишньому середовищу [4, с. 205]. 

Єкель Г.В., 
Самойлик Ю.В. 

система традиційних технологій, яка ґрунтується на природніх властивостях 
задіяних ресурсів без додаткового втручання штучних стимуляторів, що 
забезпечує гармонізацію економічних, соціальних та екологічних відносин 
через виробництво екологічно чистих продуктів харчування за доступною 
ціною для більшості членів суспільства [5, с. 48]. 

Кантемиров Р. сертифіковані відповідною організацією способи (методи) ведення 
сільськогосподарського виробництва, при яких не використовуються 
генетично модифіковані організми, синтетичні хімічні добрива й засоби 
захисту, а всі процеси виробництва забезпечують замкнутий цикл, при якому 
досягається природо- і ресурсозберігаючий ефект [6, с. 9]. 

Писаренко П.В. система землеробства, метою якої є баланс між продуктивністю агроценозу і 
деградацією навколишнього середовища з метою забезпечення збереження 
якості земель для майбутніх поколінь [7]. 

Суліменко Л.А.,  
Киян А.В. 

цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів, яка 
поєднує в собі найкращі практики з огляду на збереження довкілля, рівень 
біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих 
стандартів належного утримання (добробуту) тварин та метод виробництва, 
який відповідає певним вимогам до продуктів, виготовлених з використанням 
речовин та процесів природного походження [8, с. 335]. 

Фесенко А.М. система організації діяльності, яка б мінімізувала використання штучних, не 
властивих природі речовин і технологій, давала змогу отримати продукцію з 
максимально природними властивостями і сам процес виробництва не 
порушував екологічної рівноваги [9, с. 243]. 

 
В цілому погоджуючись з наведеними вище визначеннями, пропонуємо розглядати 

органічне виробництво як вид підприємницької діяльності аграрних товаровиробників, що 
полягає у виробництві і продажі сільськогосподарської продукції з високою доданою 
вартістю, як сформована за рахунок використання екологічно безпечних технологій і 
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посилення природно-біологічних властивостей виробничих факторів – земельних і 
біологічних ресурсів.  
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Правильна інвестиційна політика є запорукою успіху для будь-якого підприємства чи 

країни загалом. Інвестиції дають можливість здійснювати модернізацію і технічне 
переоснащення основних фондів, впроваджувати енерго- й ресурсозберігаючі технології, які 
дозволяють зменшити частку матеріальних витрат у структурі собівартості, підвищити якість 
товарів та послуг. Все це в результаті підвищує конкурентоспроможність підприємства. 

Розглянемо обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну за останні десять років 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції в Україні з 2010 по 2019 рр. (млн. дол. США)[1] 

Роки Обсяги інвестицій в 
українську економіку 

Абсолютнй приріст до 
поперднього року 

Тем приросту до 
попереднього року, % 

2010 6495 – – 
2011 7207 712 1,11 
2012 8401 1194 1,17 
2013 4499 -3902 0,54 
2014 410 -4089 0,09 
2015 2961 2551 7,22 
2016 3284 323 1,11 
2017 2202 -1082 0,67 
2018 2355 153 1,07 
2019 3070 715 1,30 
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Як видно з табл. 1, сума іноземних інвестицій в економіку країни найбільшою була в 
2012 році – 8401 млр. дол. Позитивна динаміка росту інвестицій спостерігалася протягом 
2010-2012 рр. В 2013 р. рівень закордонних інвестицій почав знижуватися, і в 2014 р. 
становив 410 млн. дол. Причиною цьому стала складна геополітична та економічна ситуація 
в Україні, що змусила багатьох іноземних інвесторів вивести свої інвестиції. З 2015 року  по 
2019 обсяги іноземних інвестицій коливаються, як наслідок за 5років інвестиції зросли з 2961 
млн. дол. США до 3070 млн.дол. США у 2019 році. 

Отже, вітчизняні підприємства не забезпечені в достатній мірі необхідним обсягом 
фінансових ресурсів для розвитку й росту та зіштовхнулися з потребою залучення зовнішніх 
інвестицій, а, відтак, підвищенні власної інвестиційної привабливості. Через це, актуальності 
набуває необхідність застосування такої складової управління підприємством, як інвести-
ційних маркетинг.  

Інвестиційний маркетинг – це аналіз інвестиційної кон’юнктури, спрямований на вияв-
лення, узгодження інвестиційних можливостей і потреб підприємства в розробці і реалізації 
інвестиційних проектів і програм з метою отримання прибутку (доходу) або іншої вигоди [1].  

Розглядаючи маркетинг крізь призму забезпечення інвестиційної привабливості підпри-
ємства, об’єктом маркетингу виступають його інвестиційні продукти (проекти, програми).  

Основна мета інвестиційного маркетингу полягає у забезпеченні науковими, іннова-
ційними та ринково-практичними знаннями, вміннями і навичками в галузі інвестицій, а 
також – відомостями про конкурентів, на основі яких можна якісно і кількісно оцінити альт-
ернативні варіанти розвитку, скласти прогнози на майбутні періоди і в результаті, обрати 
задовільну альтернативу управлінського рішення щодо інвестиційної діяльності. 

Загалом головними цілями інвестиційного маркетингу підприємства є: задоволення 
власних потреб в інвестуванні та потреб інвесторів; налагодження тісної співпраці з інвесто-
рами; досягнення максимуму споживання інвестиційного продукту підприємства, в такий 
спосіб збільшивши свою частку на інвестиційному ринку; максимізація прибутку та мініміза-
ція ризику, 

Важливою складовою маркетингового процесу підвищення інвестиційної привабливос-
ті підприємства є контроль за виконанням інвестиційного проекту, рівнем задоволення, поба-
жань. Ця інформація слугуватиме підґрунтям для формування подальших інвестиційних 
продуктів. Необхідно зазначити, що підприємствам для просування власних інвестиційних 
продуктів вкрай важливо формувати свій інвестиційний імідж і активно займатися його 
просуванням. Зокрема брати участь у різних заходах, ярмарках, виставках, рекламуватись в 
інтернет-середовищі, постійно нагадувати про себе. Окрім того, активно використовувати 
можливості державно-приватного партнерства [2].  

Більше того, в сучасних умовах вітчизняні підприємства мають також активно вико-
ристовувати можливість фінансування інвестиційних проектів за рахунок грантових коштів 
ЄС, зокрема, таких як Horizont 2020. Реалізація таких проектів підприємствами не лише 
забезпечує їх інвестиціями з ЄС, але покращує їхній імідж, оскільки засвідчує рівень їх 
надійності. Також такі проекти доволі чітко враховують соціальну або екологічну складову. 
Диверсифікація джерел інвестування є головною вимогою для вітчизняних підприємств 

Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. В Україні 
інвестиційний маркетинг є слабо поширеним та не набув належного розвитку. Але в умовах 
підвищеного ризику підприємницької діяльності та дефіциту інвестицій перед вітчизняними 
підприємствами постає необхідність впровадження даного виду маркетингу, адже марке-
тингова діяльність є вагомою складовою інвестиційної привабливості підприємств. У свою 
чергу використання інвестиційного маркетингу дозволить стабілізувати, регулювати інвести-
ційний механізм, створить умови для більш доступного й прибуткового залучення капіталу, 
що спричинить підвищення активності, ефективності, покращення кінцевих результатів під-
приємств на ринку інвестицій. Обумовлено це тим, що інвестиційний маркетинг, спираючись 
на стратегії та принципи, передбачає глибокий аналіз виробничої діяльності підприємства, 
можливостей його розширення або модернізації, загроз та їх уникнення, конкуренції з боку 
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потенційних конкурентів, пошук перспективних інвестиційних проектів, дослідження ситуа-
ції на макрорівні, аналіз впливових динамічних процесів.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  

У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Стратегічне управління підприємством супроводжується розробленням комплексу 

заходів, реалізація яких відбуватиметься за умови нестабільності як внутрішнього, так 
зовнішнього середовища, неповноти інформації про майбутній стан розвитку підприємниць-
кого середовища функціонування підприємства, ймовірності ризиків та загроз з боку контра-
гентів, споживачів, держави та інших суб’єктів господарської діяльності, невизначеності 
економічної політики держави тощо. Все це актуалізує потребу для керівництва звертати 
особливу увагу не тільки на збереження стійкості та стабільності діяльності підприємства у 
майбутній перспективі, а й сприяти розвитку та досягнення реалізації запланованих цілей та 
завдань. Тобто, проблема забезпечення фінансово-економічної безпеки у системі страте-
гічного управління є актуальною для підприємства та потребує розгляду та врахування на 
всіх рівнях менеджменту. 

У науковій літературі вчені Н. Бондарчук та М. Гуменчук [1] фінансово-економічну 
безпеку підприємства трактують як стан захищеності його ресурсів, фактичного виробничого 
та інтелектуального потенціалу від потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середо-
вища за допомогою інструментів, методів, важелів та системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення.  

І.О. Бланк [2] визначає фінансово-економічну безпеку підприємства як кількісно і 
якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну 
захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих 
реальних і потенційних загроз зовнішнього й внутрішнього характеру, параметри якого 
визначаються на основі його фінансової філософії й створюють необхідні передумови фінан-
сової підтримки його стійкого зростання в поточному й перспективному періодах. 

У наукових дослідженнях знаходимо підтвердження факту забезпечення фінансово-
економічної безпеки як обов’язкового елементу стратегії підприємства, що пояснюється 
прямим причинно-наслідковий зв'язком безпеки підприємства із рівнем його розвитку у 
довготерміновій перспективі.  

І. Мойсеєнко та О. Марченко [3] трактують стратегію фінансово-економічної безпеки 
підприємства як процес розроблення довгострокового плану для забезпечення реалізації 
мети, завдань та досягнення цілей підприємства, зокрема забезпечення фінансової та еконо-
мічної безпеки, а також планування розподілу ресурсів в умовах постійної нестабільності 
зовнішнього середовища та адаптації до нього, для захисту цього підприємства від впливу 
загроз, ризиків і досягнення нормального та безпечного його функціонування. На думку  
Т. Корнієнко [4, с. 352], стратегія фінансово-економічної безпеки передбачає визначення 
довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досяг-
нення. Цілі цієї стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного 
розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку і ринкової вартості підприємства. 
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Формування стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства пов’я-
зане з розробленням стратегічних фінансових цілей, які визначаються з урахуванням впливу 
загроз внутрішнього і зовнішнього середовища. Для нейтралізації негативного впливу і змен-
шення рівня втрат розробляється комплекс заходів щодо управління фінансовою безпекою 
підприємства. Процес розроблення стратегічного плану підприємства з врахуванням загроз 
фінансово-економічного характеру складається з таких етапів: 

– формування мети, цілей та завдань стратегічної діяльності підприємства в умовах 
фінансово-економічної безпеки; 

– аналізування чинників внутрішнього (переваги та недоліки) та зовнішнього (можли-
вості та загрози) середовища та виокремлення найбільш загрозливих фінансово-економічній 
безпеці підприємства; 

– комплексне оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки підприємства за 
сформованою системою показників та виокремлення показників, за якими можливі загрози 
фінансово-економічній безпеці; 

– оцінювання альтернативних варіантів та вибір оптимальної та пріоритетної стратегії 
фінансово-економічної безпеки підприємства; 

– забезпечення та контролювання процесу реалізації стратегії фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 

Основними завданнями забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства у 
системі стратегічного управління є: захист законних прав та інтересів підприємства і його 
співробітників; збір, аналізування, оцінювання даних та прогнозування можливих ситуацій; 
вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу; виявлення, попередження і 
припинення можливої протиправної та іншої негативної діяльності співробітників підпри-
ємства на шкоду його безпеці; забезпечення збереження матеріальних цінностей та інформа-
ції; отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних управлінських 
рішень з питань стратегії і тактики фінансово-економічної діяльності організації тощо [5-7]. 

При забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства у системі стратегічного 
управління слід враховувати динамічність та мінливість ринкового середовища, слабо прог-
нозованість поведінки споживачів і конкурентів, ймовірність появи нових технологій та 
інноваційних рішень тощо. Саме тому необхідно розробляти стратегію гнучкою та оновлю-
вати по мірі стратегічного розвитку підприємства. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Функціонування підприємства як відкритої економічної системи в сучасних умовах 

господарювання пов’язане з необхідністю діагностики та протидії впливу різноманітних не-
гативних зовнішніх та внутрішніх чинників. Невизначеність економічного середовища під-
приємства спричиняє суттєвий вплив на його економічну стійкість і рівень підприємницьких 
ризиків. Міжнародна практика показує, що використання інновацій призводить до більш 
ефективної діяльності підприємства. Підприємства стають більш конкурентоздатними і 
досягають успіху саме на основі інноваційно-інвестиційної діяльності.   

Метою інноваційно-інвестиційної діяльності є забезпечення економічного добробуту 
підприємства, підвищення його конкурентоздатності та економічного розширення в тривалій 
перспективі.  

Більшість конкурентних стратегій, що використовуються підприємствами в боротьбі за 
споживачів та ринки збуту, передбачають використання інновацій як найефективнішого та 
найбільш доцільного шляху у забезпеченні економічного розвитку. Проте, здійснення будь-
яких інноваційних проектів передбачає визначення джерела покриття витрат на їх реалізацію 
та оцінку ефекту від впроваджених заходів. Тому інвестиційна складова є невід’ємним 
компонентом здійснення практичної інноваційної діяльності. 

Економічна стійкість – це здатність підприємства протистояти зовнішнім та внутрішнім 
дестабілізуючим факторам завдяки ефективному застосуванню своїх ресурсів на основі вико-
ристання і вдосконалення свого економічного потенціалу [1].  

Значна кількість факторів економічної стійкості підприємства обумовила виокремлення 
різних видів стійкості, наприклад зовнішню, внутрішню, успадковану, фінансову, вироб-
ничо-технологічну, організаційно-правову, соціально-екологічну. За функціональною озна-
кою складові економічної стійкості можна поділити на: виробничу, фінансову, маркетингову, 
кадрово-управлінську та інвестиційну [2].   

У сучасних умовах зміни зовнішнього середовища є настільки динамічними, що часто 
підприємства не можуть достатньо швидко та раціонально відреагувати на на них. Така 
ситуація підвищує актуальність моніторингу всіх складових економічної стійкості підпри-
ємства та інноваційності у процесі її забезпеченні.  

Основною метою інвестиційної діяльності є визначення найбільш пріоритетного та 
ефективного для конкретного підприємства напряму впровадження інновацій. Для того, щоб 
оцінити вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на економічну стійкість необхідно про-
вести попередній аналіз складових економічної стійкості та розрахувати її інтегральну оцін-
ку. Це дасть змогу визначити «слабке місце» та розробити комплекс рішень щодо його 
усунення.  

Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств – це певна сукупність заходів еконо-
мічного, фінансового, комерційного і організаційного характеру, що здійснює підприємство 
для з пошуку необхідних інвестиційних ресурсів, вибору найефективніших напрямків інвес-
тування, а також розроблення збалансованої інвестиційної програми та забезпечення її 
реалізації [3].  

Інноваційно-інвестиційна діяльність передбачає вкладання коштів у створення або 
вдосконалення нових конкурентоспроможних технологій, продуктів чи послуг, пошук ор-
ганізаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного характеру для 
покращення структури та якості виробничої і соціальної сфер [3].  
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За сферами виділяють такі види інновації: технологічні (розроблення нових продуктів, 
технологій або просто модернізація та технічне переоснащення існуючого обладнання та 
устаткування); виробничі ( розширення виробничого потенціалу або зміна асортименту та 
структури виробничої продукції); економічні (заходи спрямовані на збільшення економічної 
ефективності діяльності, оптимізації витрат, запровадження новітніх стимуляційних заходів 
економічного характеру); управлінські (діджиталізація процесів, удосконалення управлінсь-
ких інструментів та методів, оптимізація організаційної структури); соціальні (покращення 
умов праці, внесення нововведень у сфері екологічності діяльності, комунікаційних процесів, 
соціальних аспектів діяльності); торговельні (запровадження нових методів торгівлі, 
партнерської співпраці з постачальниками, споживачами та конкурентами, нові цінові 
стратегії); юридичні (удосконалення законодавчої бази) [3]. 

Для забезпечення ефективної імплементації інноваційно-інвестиційної діяльності на 
підприємстві необхідно: визнання безперервності інноваційних процесів як стратегічного 
пріоритету; пошук стратегічних партнерів, а саме потенційних інвесторів, виконавців науково-
технічних робіт, споживачів інноваційного продукту; приведення організаційної структури 
управління підприємства відповідно до вимог, зумовлених особливостями і потребами 
інноваційно-інвестиційної діяльності; розробку програм інноваційного переозброєння із 
визначенням джерел фінансування; створення механізмів управління ризиками у сфері 
інноваційно-інвестиційної діяльності; формування комплексу заходів щодо підвищення 
технічного рівня [3].  

Зважаючи на світовий досвід, необхідно зазначити, що підприємства економічно розви-
нутих країн досягають значних успіхів та стійкого рівня розвитку не на ціновій конкуренції, 
а саме завдяки впровадженню інновацій [4].  

Застосування інновацій дозволяє отримати науково-технічний, соціальний, екологіч-
ний, економічний ефекти, що в своїй сукупності забезпечують ефективне та стійке функціо-
нування підприємства.  

Таким чином, інноваційно-інвестиційна діяльність постає як ефективний спосіб розвит-
ку підприємства, набуття стійких конкурентних переваг на ринку, збільшення прибутковості 
та ефективності діяльності в довгостроковій перспективі і  попередження виникнення 
кризових явищ. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
В умовах сучасної нестабільної і непередбачуваної економіки, перманентної зміни 

ринкової кон’юнктури, адекватними й адаптивними в системі ефективного управління 
можуть вважатися ті системи управлінського інструментарію, які оперативно відслідковують 
зовнішні і внутрішні фактори впливу на функціонування підприємства. Ураховуючи об’єк-
тивну неспроможність вітчизняних підприємств забезпечувати інвестиційну привабливість, 
формувати в оглядовій перспективі конкурентоспроможний виробничо-інноваційний 
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потенціал, досягати високого рівня рентабельності вкладеного капіталу, концептуальну ос-
нову системного економічного інструментарію доцільно спрямовувати на підтримку опера-
ційних управлінських рішень, зорієнтованих на забезпечення поточної результативності 
фінансово-економічних процесів.  

Критерії ринкових показників в основному зорієнтовані на зростання ринкової вартості 
капіталу компанії, а тому не можуть бути визнані відповідними критеріями для вітчизняних 
машинобудівних підприємств. Ураховуючи невисокий рівень результатів функціонування 
підприємств машинобудівної галузі (невисока рентабельність діяльності й низький рівень 
капіталізації), впровадження такого типу оцінно-аналітичних систем у їх практику вимагає 
суттєвих коректив. Зокрема більшої значимості повинні отримати різні показники фінансової 
діяльності (аспект інвестиційної привабливості). На фоні невисокого рівня прибутковості 
(основне джерело формування інноваційно-інтелектуального й технологічного потенціалу) 
індикативна складова адаптивного економічного інструментарію повинна бути зорієнтова-
ною на ключові індикатори ефективного функціонування машинобудівного підприємства, 
які розкривають реальні шляхи підвищення результативної діяльності.  

Дослідження підтверджують низький рівень інвестиційної привабливості машинобудів-
них підприємств, а тому доцільно при виробленні системного економічного інструментарію 
на конкретному машинобудівному підприємстві використовувати такі типи інструменталь-
них засобів, які б інформаційно забезпечували управлінську систему про зміну рівня інвести-
ційної привабливості, формулювали висновки про можливі шляхи її підвищення. 

Низький рівень конкурентоспроможності машинобудівних підприємств зумовлює 
потребу впровадження мобільних моніторингових і діагностичних систем, спроможних 
систематизувати й узагальнювати релевантні дані для управлінської системи підприємства. 
Необхідним є вироблення у системному економічному інструментарії підприємств таких 
управлінських інструментів, які б забезпечували формалізацію даних про зміну продуктивної 
сили економічного потенціалу, зокрема оцінену в той чи інший спосіб вартісну характерис-
тику ринкової капіталізації активів і капіталу підприємства. 

 
1. Яремко І.Й., Жигало І.І. Оцінно-аналітичні системи в управлінні сучасним підприємством: стан і 

передумови розвитку. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-
технічних праць. 2013. Вип. 23.14. С. 108-113. 
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MANAGEMENT OF CONFLICT SITUATIONS IN THE ORGANIZATION: TYPES OF 
CONFLICT AND THE CAUSES OF THEM 

 
Conflict in the social and labor sphere is usually perceived as an abnormal phenomenon: a 

malfunction, an obstacle to the achievement of strategic goals. The negative perception is well 
founded, because any conflict carries a charge of enormous destructive power: the process of 
normal functioning of the enterprise is disrupted, relations between people are broken, often the task 
of resolving the conflict is accompanied by the dismissal of some employees. However, the absence 
of conflict should be considered as evidence of stasis and stagnation [1]. 

The term "conflict" has many different interpretations. In the management sphere the conflict is 
considered as lack of agreement between two or more parties. Individuals, small groups, or entire 
groups may be subjects of conflict. As conflicts are widespread, managers must be able to effectively 
manage them in order to ensure the productive fulfillment of their responsibilities by members of the 
organization. There are four main types of conflict, but also there are mixed type conflicts. 



 75 

Intrapersonal conflict. Intrapersonal conflict is a state of personality structure, when it 
simultaneously contains contradictory and mutually exclusive motives, needs and interests, values, 
which she is currently unable to cope with, to highlight the priority of behavior. It can take many 
forms, of which the most common form of role conflict is when one person is confronted with 
conflicting demands about what the result of his work should be or, for example, when production 
requirements do not agree with one's personal needs or values [2]. 

Interpersonal conflict. This type of conflict is the most common. In organizations, it is 
different. Most of the time, this is the struggle of managers for limited resources, capital or labor, 
time to use equipment, or project approval. Each of them believes that since resources are scarce, he 
should persuade management to allocate these resources to him, not to another manager. 

Conflict between person and group. Production groups have certain internal standards of 
behavior. Compliance with them is a prerequisite for recognition as an informal group, an important 
factor in meeting social needs. However, a conflict may arise if the position or expectations of the group 
conflict with the position, the expectations of the individual. For example, someone exceeding the 
norms or working overtime wants to earn more, and the group views this behavior as negative. 

Intergroup conflict. Such a conflict arises as a result of the fact that any organization consists 
of many groups, both formal and informal. Informal groups may find that the steering group does 
not treat them fairly and intends to reduce efficiency. 

Conflict can have both positive and negative consequences. The positive effect of the conflict is 
that the problem is resolved in a way that is acceptable to all sides, and as a result, employees feel 
involved in solving the problem. This minimizes the difficulty in implementing the decisions made – 
hostility, compulsion to act against the will. Another positive consequence of the conflict is that the 
sides cooperate better in future conflict situations. Conflict can also reduce the comfort and inertia of 
thinking when employees do not express ideas that contradict the ideas of their leaders [1]. 

Negative consequences of the conflict: 
– dissatisfaction, poor state of mind, dismissal of employees and decrease in productivity; 
– less cooperation in the future; 
– strong commitment of the individual to the group and increased unproductive competition 

with other groups in the organization; 
– comparing their goals to the goals of another group, both positive and negative; 
– reduction of interaction between the conflicting parties; 
– increasing hostility between them as communication diminishes; 
– attaching more importance to winning the conflict than solving a real problem. 
Each conflict has several reasons. In management theory, the main causes of conflict are 

resource scarcity, task interdependence, differences in goals, perceptions and values, behaviors, and 
educational levels. Causes of conflict can be: 

1. Resource Allocation. Even in the largest organizations, resources are always limited. 
Management can decide how to distribute materials, people, finances to achieve the goals of the 
organization in the most efficient way. 

2. The interdependence of tasks. There is a possibility of conflict where one person or group 
is dependent on the task of another person or group. 

3. Differences in purpose. Conflict opportunity grows as organizations become more 
specialized and subdivide. This is because the units themselves can formulate their purpose and pay 
more attention to their achievement than to the organization's goal. 

4. Differences in ideas and values. Instead of objectively assessing the situation, people can 
only consider those views, alternatives, and aspects of the situation that they believe are favorable 
to the group or personal needs. 

5. Differences in behavior and life experience. These differences can also increase the 
likelihood of conflict. Often there are people who constantly show aggression and hostility. 

6. Poor communication. Poor communication can be both a cause and a consequence of a 
conflict. It can act as a catalyst for conflict, preventing individual workers or the group from 
understanding the situation or viewpoints of others. 
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There are many ways to resolve a conflict –  ones that can be scheduled, same as the ones that 
arise when the conflict cannot be avoided. Some of the methods of conflict management can be 
applied to conflicts of any level, while others apply only to a limited number of types and levels of 
conflict. 

 Therefore, purposeful influence on the conflict situation is one of the levers in managing the 
team in the organization. Effective management of a conflict situation can lead to the prevention of 
the conflict or to its resolution, that is, to eliminate the problem that caused it. 

 
1. Nikolaenko S.I. Social and psychological features of interpersonal conflicts in the team. World outlook –  
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2. Orban-Lembrick L.E. Management Psychology: A Handbook. K.: Akademvidav, 2003. 255 p. 
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ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Ця теза присвячена дослідженню кадрової політики підприємства, визначено її суть та 

місце в загальній структурі організації. У ній розглядаються інноваційні механізми в системі 
управління персоналом, а також особливості, принципи і основні чинники, які впливають на 
інноваційні процеси в кадровій політиці підприємства. 

Визначено поняття "кадрова політика" та "управління персоналом". Визначено прин-
ципи формування кадрової політики на підприємстві, які сприяють роботі в сучасних систе-
мах управління персоналом підприємств. Наведено внутрішні та зовнішні фактори кадрової 
політики [4]. 

Обґрунтована роль кадрової політики в процесі стратегічного управління персоналом. 
Цілі та основний зміст кадрової політики на підприємстві визначаються з певним 
урахуванням стратегії та завдань його розвитку, які мають бути спрямовані на отримання не 
лише економічного, а й соціального ефекту [2]. 

Розкрито актуальність теми сучасних форм та організаційних структур, методи управ-
ління, спрямовані на стимулювання підприємництва та розвиток ринкових відносин підпри-
ємств, часто недостатньо ефективні та не досягають поставлених цілей. Проаналізовано 
науково-теоретичні підходи та вироблення практичних рекомендацій щодо формування 
кадрової політики як основної конкурентної переваги підприємства в сучасних умовах 
розвитку національної економіки. Вивчали особливості формування кадрової політики на 
підприємствах; розробку рекомендацій щодо формування ефективної кадрової політики на 
підприємстві; виявили основні проблеми у сфері функціонування кадрової політики на 
вітчизняних підприємствах. Описано сучасний менеджмент та розвиток персоналу, врахо-
вуючи основні етапи цього управління перед початком трудового процесу. Тому що ефек-
тивна система управління персоналом складається з ряду головних процесів. Основна увага 
приділяється відбору працівників шляхом вибору відповідних методів підбору персоналу, що 
передує плануванню потреб у персоналі.  

Однією з особливостей є належна реєстрація людських запасів. Представлено різні 
напрямки, методи та рекомендації щодо впровадження інноваційних підходів у системі 
управління персоналом підприємства [3]. 

Також розкрито сутність та значення кадрової політики підприємства, основною метою 
якої є правильне використання робочої сили. Розглянуто основні принципи та фактори, які 
впливають на формування та реалізацію кадрової політики. Проаналізовано сучасні методи 
мотивації персоналу з метою підвищення продуктивної сучасних підприємств [1]. 
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За результатами аналізу цієї роботи можна сказати, що штатний розклад за допомогою 
кадрової політики – це реалізація цілей та завдань управління персоналом, тому вона 
вважається стрижнем системи управління персоналом. 

 
1. Формування і реалізація кадрової політики на підприємствах України. URL: 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ 
 
Потенціал країни реалізовано не у повному обсязі, хоча й спостерігаються й певні 

позитивні коливання. Тому знання, що робити у кризових ситуаціях для підприємств буде 
невпинно зростати. 

Виникнення криз є звичайним природним явищем, але це не означає, що вона виникає 
миттєво. Зазвичай це процес, який виникає у наслідок відсутності адекватної реакції на 
ситуацію, які виникають та провокують на подальше прийняття важливих управлінських 
рішень. 

План заходу щодо подолання критичної ситуації на підприємстві полягає в такому, що 
потрібно детально проаналізувати господарську діяльність підприємства: SWOT-аналіз, 
дослідження ефективності маркетингової політики, конкурентоспроможності цін порівняно з 
іншими та саму стратегію підприємства та її адекватність. Визначити найголовнішу 
проблему. Використовуючи всю необхідну інформацію розробити підходи виходу із кризи: 
застосувати всі можливі для даної ситуації процедури антикризового управління, що 
включає застосування зовнішніх та внутрішніх резервів, щоб відновити виробництво та 
економічні процеси і уникнути банкрутства. Також необхідно скоригувати місію та 
стратегію підприємства, згідно з новими несприятливими умовами та розглянути, а також 
впровадити зміни у бізнес-культуру підприємства. 

Серед основних причин чому може виникнути кризова ситуація є [1]: циклічність у 
розвитку економічних систем; політична та економічна нестабільність в країні; збільшення 
конкуренції, методи управління, організаційні структури, які не можуть бути ефективно 
застосовані на ринку. 

Одне із головних місць у процесі управління займає діагностика фінансового стану, що 
є запорукою оперативного втручання та попередження руйнівних дій у разі кризи. Також, це 
допомагає передбачити кризове становище та знайти ті альтернативні варіанти, що й 
убезпечать ком підприємство від втрат та забезпечить у подальшому його стабільний 
розвиток. 

Коли настає така несприятлива ситуація всі в організації мають максимізувати свої 
зусилля та докласти великі зусилля для швидкого подолання кризової ситуації. 

Заходи для подолання мають відповідати певним критеріям: мають бути «привабли-
вими» та повністю відповідати вимогам інвесторів, адже вони хочуть мати гарантії захи-
щеності власного капіталу; бути надійними не лише для керівника, а й для всього персоналу; 
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використовувати лише реальні цифри та ціни; містити в собі функції, які допомогли б 
пришвидшити цей процес; надавати лише точні та правдиві строки тощо. 

Слід зауважити, що елементи антикризового управління  в сучасних умовах варто 
запроваджувати, як на підприємствах, що є фінансово стабільними, так і на підприємствах, 
які опинилися у фінансовій кризі. Для вирішення даного завдання важливим є комплексний 
та систематичний аналіз фінансових показників діяльності підприємства та ефективний 
рівень управління підприємством, тобто можливості оперативного прийняття управлінських 
рішень і їх реалізації; оптимізація бізнес-процесів та навчання персоналу в напрямку фінан-
сового менеджменту. Таким чином, подальше дослідження основних причин виникнення 
кризових явищ на підприємствах дозволить не лише більш детально вивчити сам процес 
кризи та його етапи, але й сформувати нові актуальні шляхи виходу із неї. 

Фінансове оздоровлення, як складова частина управління кризовим станом і банкрутст-
вом включає цільовий вибір найбільш ефективних [2]: засобів, стратегії, тактики, необхідних 
для певного типу підприємницької діяльності. Індивідуальність вибору цих засобів не 
означає, що немає деяких узагальнених, характерних для всіх підприємств, що знаходяться у 
фінансовій кризі. Вивчення досвіду подолання кризових ситуацій багатьох країн і 
конкретних підприємств дозволяє сформувати гнучку систему антикризового управління. 

Фінансова діяльність підприємства має відповідати макроекономічним умовам та 
умовам, які «диктує» ринок. Саме тому, особливо актуальним є поетапний аналіз виробничо-
господарських результатів діяльності підприємства та фінансово-економічного механізму 
антикризових перетворень на підприємстві [3], а також виявлення резервів і методів 
підвищення прибутковості та ліквідності підприємства. 

Кваліфікований менеджер має знати, що проведення моніторингу фінансового стану є 
важливою частиною його роботи та допоможе запобігти кризовому стану. Проте якщо вже 
трапиться така ситуація менеджер зможе правильно оцінити стан підприємства та розробити 
і реалізувати план заходів щодо подолання кризи, використовуючи всі наявні ресурси та 
можливості та вивести підприємство не лише із того несприятливого стану, а й домогтися 
виходу її на новий ринок з новими цілями. 

 
1. Білявський В.М. Технологія імплементації операційної стратегії організації. Зб. наук. праць Держав. 

екон.-технол. ун-ту трансп. 2015. Вип. 34. С. 233-241. 
2. Сорос Дж. Мировой экономический кризис и его значение. Новая парадигма финансовых рынков / 

пер. с англ. Кристофа Вангера. М.: Манн, Иванов и Фребер, 2010. 272 с. 
3. Білявський В.М. Реінжиніринг в системі управління міжнародною конкурентоспроможністю 

підприємства. Вісник Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. 2017. Вип. 93. С. 7–17. 
 
 

Коць О.О. 
к.е.н., доцент 
Ухіна О.Ю. 

Скоропад С.О. 
Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ У СТРУКТУРІ  

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 
 
Ефективність діяльності банку у сфері кредитування визначається якістю кредитного 

портфеля, адже значна частка проблемних кредитів зумовлює  проблеми в управління 
діяльністю банку та в забезпеченні її результативності [2].  

Сутність проблемних кредитів розкривають М.І. Крупка та О.Б. Баран [3] («проблем-
ний кредит – це сукупність протермінованої заборгованості за кредитами, а також частина 
заборгованості, за якою виявлено ознаки проблемності щодо повернення»), Ю. І. Осечко [7] 
(«проблемний кредит – це прострочений кредит / фінансове зобов’язання та нараховані 
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доходи за цими операціями, строк сплати за якими прострочений більше 90 днів»), О.Р. 
Яременко та О.М. Костильова [8] («проблемний кредит – це  кредит, за яким своєчасно не 
проведено один чи кілька платежів через погіршення фінансового стану боржника») та інші.  
В.В. Огородник [6] визначає чинники, що обумовлюють формування проблемних кредитів у 
портфелі українських банків,  О.О. Мельник [4] – методи управління проблемними кредита-
ми, О.В. Золотарьова та інші [1] – систему управління проблемними кредитами. 

Зважаючи на актуальність теми дослідження, виконаємо аналізування структури 
кредитного портфеля українських банків, акцентуючи увагу на проблемних кредитах. Інфор-
мацію про обсяги наданих кредитів та частку проблемних кредитів банків України за останні 
три роки наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Обсяги наданих кредитів та частка проблемних кредитів банків України 

Фактичний обсяг Темпи приросту, % 
Показники 01.01. 

2018 р. 
01.01. 
2019 р. 

01.01. 
2020 р. 

2018-
2019 рр. 

2019-
2020 рр. 

2018-
2020 рр. 

Кредити корпоративному сектору, млн. 
грн. 892 900 959 601 847 259 7,47 -11,71 -5,11 

– непрацюючі кредити, млн. грн. 500 263 535 770 456 074 7,10 -14,88 -8,83 
– частка непрацюючих кредитів, % 56,03 55,83 53,83 -0,36 -3,58 -3,93 
Кредити фізичним особам (включно із 
ФОП), млн. грн. 174 448 202 202 214 252 15,91 5,96 22,82 

– непрацюючі кредити, млн. грн. 93 353 93 086 73 077 -0,29 -21,50 -21,72 
– частка непрацюючих кредитів, % 53,51 46,04 34,11 -13,96 -25,91 -36,25 
Міжбанківські кредити, депозити (за 
виключенням коррахунків), млн. грн. 22 046 28 888 31 368 31,04 8,58 42,28 

– непрацюючі кредити, млн. грн. 1 372 1 073 946 -21,79 -11,84 -31,05 
– частка непрацюючих кредитів, % 6,22 3,71 3,02 -40,35 -18,60 -51,45 
Кредити органам державної влади та 
місцевого самоврядування, млн. грн. 1 519 2 867 4 717 88,74 64,53 210,53 

– непрацюючі кредити, млн. грн. 10 838 683 8280,00 -18,50 6730,00 
– частка непрацюючих кредитів, % 0,69 29,22 14,48 4134,78 -50,44 1998,55 
Всі кредити, млн. грн. 1 090 914 1 193 558 1 097 595 9,41 -8,04 0,61 
Непрацюючі кредити, млн. грн. 594 999 630 767 530 780 6,01 -15,85 -10,79 
Частка непрацюючих кредитів, % 54,54 52,85 48,36 -3,10 -8,50 -11,33 

Джерело: сформовано та розраховано авторами за даними [5] 
 
Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі українських банків поступово 

зменшується щороку. За станом на 01.01.2018 р. обсяг непрацюючих кредитів становив 
594 999 млн. грн (54,54%)., тоді як 01.01.2020 – 530 780 млн. грн. (48,36%).  Як можемо ба-
чити найбільше проблем з такими кредитами у банків є з фізичними та юридичними особа-
ми. Найменше проблемних кредитів банки мають з органами державної влади і місцевого 
самоврядування, але за 2018-2019 рр. спостерігається їх швидке збільшення – майже у 90 
разів. Після 2018-2019 рр. спостерігається повільне зменшення. Проте, з кредитами, які 
надані фізичним особам спостерігається зменшення проблемних кредитів за 2018-2020 р. на 
21,72%, при тому, що кількість наданих кредитів тільки зменшується. Наприклад, у 2019 р. 
обсяг непрацюючих кредитів, наданих юридичним особам, порівняно з 2018 р. зріс на 7,1%, 
проте частка проблемних кредитів зменшилася з 56,03% до 55,83%. У 2020 р. їх обсяг 
порівняно із 2019 р. зменшився на 14,88%, за 2018-2020 рр. зменшення склало 8,83%. 

Оскільки кількість наданих фізичним особам кредитів збільшується щороку, а проблем-
ні кредити зменшуються, то частка проблемної заборгованості серед кредитів наданих 
фізичним особам за 2018-2020 рр. зменшилася з 53,51% до 34,11%. Загалом така динаміка є 
позитивною і свідчить про покращання кредитної діяльності банків у розрізі співпраці з 
фізичними особами. Позитивні зміни є і у міжбанківських кредитах. Кількість  непрацюючих 
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кредитів зменшується кожного року. Загалом за 2018-2020 рр. частка проблемних міжбан-
ківських кредитів зменшилася з 6,22% до 3,02%. 

З метою удосконалення управління проблемними кредитами у структурі кредитного 
портфеля українських банків впродовж останніх років було:  

– посилено вимоги до капіталу банків,  
– удосконалено систему фінансового моніторингу банків,  
– прийнято Кодекс України з процедур банкрутства,  
– прийнято Закон «Про фінансову реструктуризацію»,  
– прийнято Положення НБУ «Про організацію процесу управління проблемними 

активами в банках України» [5]. 
 Велика частка проблемних кредитів  помітно стримує розвиток банківської сфери, а 

зниження рівня таких кредитів відбувається повільно. Проте НБУ значно удосконалив нор-
мативно-правову базу задля покращання якості кредитних портфелів банків, а як наслідок – 
для зменшення проблемної кредитної заборгованості та захисту прав кредиторів. У подаль-
шому основний акцент в управлінні проблемними кредитами має відбуватися на мікрорівні, 
тобто на рівні кожного окремого банку, що має удосконалювати власну систему управління 
проблемними активами та покращувати якість кредитного портфеля. 
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СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 
 
Сучасний характер підприємницької діяльності передбачає інноваційну поведінку на 

ринку готельних послуг. Досягнення конкурентних переваг на ринку готельних послуг на 
основі створення новизни й унікальності повинне забезпечуватися інноваційними способами. 
На сьогодні інноваційність набуває тотального характеру. Інноваційна орієнтація підпри-
ємства готельного бізнесу проявляється у здатності генерувати оригінальні продукти та 
забезпечувати управління ризиками, пов’язані з інноваційною діяльністю. При цьому не 
потрібно забувати про раціональне використання існуючих ресурсів.  

Сьогодні інновації розглядаються у зв’язку не лише з новими технологіями і ство-
ренням продуктів з новими корисними властивостями, удосконаленням менеджменту та 
маркетингу, але також і в контексті підвищення ефективності функціонування складних 
соціальних систем [3, с. 92]. Тому в сучасних умовах постає питання вибору стратегії 
інноваційного розвитку підприємства готельного бізнесу та джерел її фінансування. 
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Інноваційна стратегія є одним із засобів досягнення цілей організації і характеризується 
новизною, передусім для організації, а часто – і для галузі, ринку, споживачів [1, с. 54]. Тому 
для успішного функціонування та безперебійного розвитку необхідно сформувати стратегію 
інноваційного розвитку. Інноваційна стратегія має орієнтуватися на передбачення глобаль-
них змін в економічній ситуації на підприємстві та навколо нього, а також стосуватися 
прийняття рішень, спрямованих на зміцнення ринкових позицій і стабільний розвиток 
підприємства за рахунок інновацій [2, с. 46-47]. 

Розглянемо види таких стратегій в готельному бізнесі: 
– Аутсорс-стратегія (в роботі готельного підприємства застосовується не тільки 

власний персонал готелю, а окремі бізнес-процеси та функції управління передають іншим 
компаніям); 

– Бренд-стратегія (зусилля адміністрації готелю спрямовуються на позиціювання 
готелю чи власне самої послуги); 

– Прекаріат-стратегія (готелем впроваджуються вкрай сумнівні інновації на ринку 
готельних послуг, проте не виключено, що в майбутньому і успішні); 

– Ритейл-стратегія (вміння персоналу готелю продати споживачу готельних послуг 
якомога більше додаткових послуг); 

– Конкурентна стратегія (дозволить керівництву готелю успішно досягати поставлених 
цілей підприємства в порівнянні з конкурентами); 

– Семплінг-стратегія (безкоштовна роздача продукту готельного підприємства задля 
забезпечення зворотнього зв’язку); 

– Реінжиніринг-стратегія (дозволити змінювати діяльність чи дії підприємства задля 
досягнення змін); 

– Диверсифікована стратегія (готель поширює свою діяльність у нові сфери бізнесу). 
Джерелами фінансування стратегії інноваційного розвитку підприємства готельного 

бізнесу можуть виступати самофінансування або інвестиції. Це залежить від цілей і від 
стратегії підприємства. 

Необхідно вдало обрати стратегію підприємству готельного бізнесу для забезпечення 
розвитку інновацій. За сучасних ринкових відносин в Україні, підприємства готельного 
бізнесу, що надають конкурентоспроможні послуги, при умові їх виходу на готельний ринок, 
змушені постійно вдосконалювати підходи до розроблення інноваційних стратегій. 
Інноваційна стратегія приведе до досягнення цілей підприємства готельного бізнесу і 
отримання очікуваного інвестиційного ефекту. 
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ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ  
В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ 

 
На сьогодні, перед керівниками підприємств постають завдання щодо координації не 

лише економічної, але і екологічної та соціальності складової бізнесу, тому особливі вимоги 
ставляться і до обов’язкової звітності з позиції належного і повного забезпечення досто-
вірною фінансовою та нефінансовою інформацією усіх зацікавлених користувачів.  

Основною формою звітності, яка може забезпечити користувачів інформацією щодо 
стану та перспектив розвитку підприємства, навколишнього середовища, персоналу, 
досліджень, розробок і благодійності є Звіт про управління. Цей звіт призначений надати 
справедливий огляд розвитку підприємства та його стану, який відповідав би розміру і 
складності бізнесу [1]. Даний звіт є важливим інформаційним ресурсом, оскільки має ряд 
ґрунтовних переваг, а саме: 

1. Окреслює стратегічні напрямки та цілі підприємств для оцінки та контролю за 
ефективністю їх діяльності.  

2. Дозволяє користувачам краще зрозуміти позицію підприємств на ринку та тенденції 
подальшого розвитку, що підвищує прозорість звітності, та сприяє залученню інвестицій. 

3. Інформація звіту встановлює цільові орієнтири операційної і фінансової діяльності та 
слугує базою для планування і прогнозування.  

4. Посилює комунікацію між партнерами, інвесторами, клієнтами, які є користувачами 
облікової інформації для прийняття управлінських рішень.  

Проте, крім очевидних переваг звіту про управління, він має ряд певних недоліків. По-
перше, у нормативних документах наразі немає чітко встановлених форми та змісту Звіту 
про управління, що спричинює труднощі його складання. По-друге, нефінансову звітність, а, 
отже, й Звіт про управління також потрібно піддавати аудиторській перевірці, але аудитори 
поки що не знають, як це коректно здійснювати.  

Також слід відзначити невизначеність щодо обов’язковості подання звіту про 
управління бюджетними організаціями. Згідно чинного законодавства від подачі Звіту про 
управління звільняються мікропідприємства та малі підприємства. Водночас, у порядку 
подання фінансової звітності, який затверджений Кабміном засвідчено, що від подачі звіту 
звільнені також і бюджетні установи. Така законодавча колізія поки немає остаточного 
роз’яснення [2]. 

Отже, Звіт про управління є важливим для забезпечення користувачів достовірною та 
прозорою інформацією. Проте введення обов’язку його формування у зв’язку поспіхом 
призвело до певних проблем, пов’язаних з непідготовленістю законодавства.  

 
1. Директива Європейського Парламенту та Ради «Про річну фінансову звітність, консолідовану 

фінансову звітність та пов’язані звіти деяких видів підприємств» № 2013/34/ЄС від 26.06. 2013 р. URL: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584289299182&uri=CELEX:32013L0034 (дата звернення 
16.03.2020 р.). 

2. Новий звіт про управління: 10 важливих фактів і серйозних проблем / Бізнес-портал «Business Views». 
URL: https://businessviews.com.ua/ru/economy/id/fakti-pro-zvit-pro-upravlinnja-1921 (дата звернення 16.03.2020 р.). 
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ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВІДТВОРЕННЯ  
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується, як інформаційне суспільст-

во, у якому знання суттєво активізують процеси формування нематеріальних активів, які за 
багатьма параметрами домінують над матеріальними. Сфера авіації не є виключенням. 

Інвестиції в нематеріальні активи повинні стати головними напрямками роботи над 
розвитком авіаційного підприємства [1], для того щоб оптимізувати структуру витрат за 
допомогою нових схем і структури управління людським капіталом, вдосконалити системи 
віддаленого польоту, використовуючи останні розробки в галузі навігації тощо; створити 
пасажирський трафік, орієнтований на конкретного споживача та підвищити безпеку 
польотів; збільшити частку нематеріальних активів у структурі активів підприємств, все це 
дозволить збільшити додану вартість, поліпшити ліквідність та фінансову стійкість 
авіапідприємства, дозволить залучити додаткових інвесторів. 

Оскільки сучасне підприємство авіаційної галузі є відкритою соціально-економічною 
системою, то на всі напрями його функціонування здійснюють прямий чи опосередкований 
вплив багатьох факторів. Тому розмір, якісь та особливість нематеріальних активів підпри-
ємства залежить від виробничих потреб і потреб конкретних осіб окремої виробничо-госпо-
дарської системи у певний момент часу (внутрішній вплив), так і зовнішнього впливу. При 
чому ступінь впливу може бути різнитись залежно від того, яка частина середовища 
діагностується. 

Внутрішні фактори впливу включають в себе: базову стратегію підприємства, марке-
тингові фактори, виробничі, організаційні, соціально-трудові, фінансові, інформаційні, інно-
ваційний розвиток підприємства, рівень використання нематеріальних активів, розвиток 
соціальної інфраструктури тощо. 

Стратегічні цілі підприємства відноситься до значущого внутрішнього фактору, який 
впливає на розвиток нематеріальних активів. Під маркетинговими факторами розуміється 
рівень розвитку ринкових позицій підприємства, специфіка відносин із клієнтами та парт-
нерами. Виробничі фактори включають в себе: особливості бізнес-процесів, якість продукції, 
рівень оновлення устаткування, адаптивність процесів формування виробничого потенціалу 
та ефективність виробництва. Організаційні фактори демонструють рівень розвитку організа-
ційної структури та структури управління, організаційну культуру. 

Через керуючу структуру здійснюється управлінський вплив на керовану систему інте-
лектуального капіталу. Організаційна культура визначає домінуючі цінності на підприємстві 
[2], зокрема для інтелектуальної діяльності. Соціально-трудові фактори розкривають наяв-
ність і професійно-кваліфікаційні характеристики персоналу та його розвиток, творчі 
здібності працівників, рух персоналу та відданість співробітників підприємству, мотивація й 
оплата праці, якість умов праці тощо. Інноваційний розвиток підприємств показує рівень і  
стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві. 

Фінансові фактори важливі для розуміння наявність і джерела фінансових ресурсів для 
фінансування заходів для формування, підтримки та розвитку нематеріальних активів. 
Інформаційні фактори показують рівень розвитку інформаційної системи. А визначати 
динаміку, структуру та ефективність використання нематеріальних активів завдяки такому 
фактору як рівень використання нематеріальних активів 

Для кількісного визначення ступеня впливу на нематеріальні активи підприємства оби-
раються найбільш впливові фактори, оцінені відповідними індивідуальними (частковими) 
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показниками. В якості індивідуальних слід добирати такі показники, які відображатимуть 
характеристики чинників впливу на нематеріальні активи в натуральному і вартісному 
виразі, а також ефективність його використання. 

Отже, авіаційним підприємствам слід орієнтуватися на інновації [3] та формалізувати 
результати такої діяльності у вигляді винаходів, патентів, ліцензій. Такий вид оформлення 
результатів інноваційної діяльності дасть змогу забезпечити облік нематеріальних активів 
техніко-технологічного типу. Тобто, збільшувати не лише ринкову вартість підприємства, а й 
капіталізацію, що сприятиме привабливості таких підприємств для інвестицій. Для дослідження 
ролі нематеріальних активів, що сприяють зростанню вартості підприємства, слід врахову-
вати ряд факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Зосередження уваги на внутрішніх факто-
рах впливу допоможе з’ясувати всі можливості підприємства та розкрити їх у 
нематеріальних активах. 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ  
В ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ 

 
У сучасних умовах загострення конкурентної боротьби та посилення процесів глобалі-

зації з’являється потреба пошуку нових способів підвищення конкуренто-спроможності ор-
ганізації. Для досягнення цілей використовують стратегічні програми, які орієнтовані на 
впровадження стандартних вимог для розробки, підтримки, розвитку системи менеджменту, 
що мають міжнародне визнання. Проблема розробки систем менеджменту на основі поєд-
нання цільових підсистем у єдиній системі менеджменту підприємства потребує подальшого 
дослідження. 

Всі сторони, зацікавлені в діяльності організацій, можуть очікувати підвищення конку-
рентоспроможності продукції, зниження витрат, збільшення прибутку, рентабельності, обо-
ротних коштів і швидкості окупності інвестицій, пом’якшення впливу на навколишнє 
природне середовище, зниження ризиків і наслідків від нещасних випадків на виробництві, 
забезпечення соціальної захищеності персоналу [1]. 

У даний час більшість організацій знаходяться на різних стадіях впровадження, 
сертифікації та подальшого розвитку систем менеджменту якості відповідно до вимог 
міжнародних стандартів і/або технічних умов і специфікацій, наприклад: ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO /TS 16949, ISO 22000, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20000 та ін. 

Характерною особливістю для багатьох організацій є їх прагнення впровадити одразу 
або послідовно декілька моделей системи менеджменту якості. Наприклад, практика 
розробки системи менеджменту якості (СМЯ) на базі вимог ISO 9001, системи екологічного 
менеджменту (СЕМ) на базі вимог ISO 14001 та / або системи менеджменту професійної 
безпеки та охорони праці (СМПБОП) на базі вимог OHSAS 18001. Часто ці системи 
функціонують, як незалежні автономні моделі. 
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Серед основних спільних характеристик вказаних стандартів можна назвати такі: 
визначення основних процесів; розробка політики і цілей; планування дій, необхідних для 
реалізації політики і цілей; встановлення і розподіл відповідальності та повноважень між 
працівниками; моніторинг процесів і програм, що реалізують політику та цілі; регулярне 
проведення внутрішніх аудитів; прийняття коригувальних і попереджувальних дій; аналіз 
ефективності системи менеджменту вищим керівництвом [2]. 

Практика свідчить, що одночасне функціонування декількох автономних систем, зазви-
чай, пов’язане з рядом проблем [3]: 

– дублювання окремих вимог породжує впровадження декількох процедур, однакових 
за програмними цілями; 

– виникнення суперечностей між пріоритетністю у вимогах різних систем менедж-
менту; 

– відсутність єдиного дієвого механізму або наявність одночасно декількох, які погано 
поєднуються між собою механізмів реагування на дестабілізуючі фактори зовнішнього і 
внутрішнього середовища організації. 

Як наслідок, перераховані вище проблеми неминуче призводять до появи конфліктів 
між різними системами менеджменту, що супроводжується зниженням керованості бізнес-
процесів, не сприйняття персоналом вимог документів систем менеджменту, що не кращим 
чином позначається на ефективності функціонування організацій. 

Можливі різні шляхи, рівні та способи інтеграції систем менеджменту якості. Зокрема 
науковцями університету Санта Галлен (Швейцарія) запропоновано три способи об’єднання 
автономних систем менеджменту в інтегровану систему: додавання, злиття та інтеграція [4]. 

На сьогоднішній день відсутній будь який міжнародний стандарт, який визначає за-
гальні вимоги, керівні вказівки і підходи до створення інтегрованої системи менеджменту 
якості. 

До основних причин необхідності інтеграції систем менеджменту якості можна віднес-
ти: досягнення відповідності всім поставленим вимогам; управління ризиками організації; 
поліпшення її іміджу; зниження невиробничих витрат; поліпшення взаємодії з контролюючи-
ми, законодавчими та наглядовими органами; зниження забруднення навколишнього середо-
вища; поліпшення умов і безпеки праці. 

Практично в будь якому з міжнародних стандартів ISO можна виділити загальні 
елементи, якими доцільно керувати уніфікованим способом, використовуючи інтегрований 
підхід. Ця обставина виправдовує бажання об’єднати дані системи в єдину інтегровану 
систему менеджменту якості (ІСМ) з більшим чи меншим ступенем інтеграції. Кумулятив-
ний ефект від інтеграції загальних вимог до системи управління організацій дозволить 
використовувати ці системи менеджменту якості з максимальним ефектом [5, с. 291]. 

Інтегрована система менеджменту якості забезпечує узгодженість дій всередині ор-
ганізації, посилюючи тим самим синергетичний ефект, що полягає в тому, що загальний 
результат від узгоджених дій вище, ніж проста сума окремих результатів. В цілому результат 
дає можливість: мінімізувати функціональну роз’єднаність персоналу в організації; знизити 
витрати на розробку, функціонування і сертифікацію інтегрованої системи; враховувати 
баланс інтересів; поліпшити злагодженість процесу обміну інформацією; підвищити 
ефективність об’єднаної системи менеджменту якості за рахунок використання спільних дій 
в інтегрованій системі, таких як визначення політики, планування, підготовка персоналу 
тощо; зменшити конфліктність та ймовірності можливих протиріч з питань, пов’язаних з 
якістю, екологією та безпекою. 

Таким чином, від інтеграції систем менеджменту якості можна очікувати такі основні 
переваги для бізнесу: покращене планування і підвищення ефективності діяльності; 
забезпечення цілісного підходу до управління ризиками; менша ступінь конфліктності між 
системами; зменшення дублювання і бюрократії; результативність і ефективність внутрішніх 
і зовнішніх аудитів; економія ресурсів; поліпшення взаємин з зацікавленими сторонами; 
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підвищення якості інформації для прийняття рішень; зростання ділової репутації та підтри-
мка з боку засновників. 
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УПРАВЛІННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Здійснення маркетингової діяльності є об’єктивною необхідністю в діяльності підпри-

ємства, яка здійснюється з урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів.  
Маркетинг являє собою комплекс підходів і методів, орієнтованих на ринок, що 

служать досягненню цілей підприємств, країн. Ф.Котлер у роботі «Основи маркетингу» дає 
таке визначення: «Маркетинг – вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб 
за допомогою обміну» [3, c. 31]. 

Взагалі, маркетингова діяльність спрямована на те, щоб обґрунтовано, враховуючі всі 
важливі показники, встановлювати поточні та довгострокові цілі та визначити шляхи якими 
можна досягти цих цілей.  

Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві здійснюється у трьох напрямах: 
формування маркетинг-міксу, управління службою маркетингу, внутрішній маркетинг. Нині 
термін «управління маркетингом» визначається як «аналіз, планування, реалізація і контроль 
над виконанням програм, розрахованих на встановлення, зміцнення й підтримку вигідних 
обмінів із цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких як 
одержання прибутку, ріст обсягу збуту, збільшення частки ринку і т.п.» [1]. Основне завдан-
ня управління маркетингом полягає у тому, щоб організувати процес управління елементами 
комплексу маркетингу таким чином, щоб кожен виконував свою функцію максимально 
ефективно. 

Виходячи з різних сучасних концепцій про управління маркетингом можна зробити 
висновок, що управління діяльністю суб`єкта на ринку будується за принципами стратегіч-
ного планування, управління інвестиційним портфелем та на принципах властивого мар-
кетингу, що дає змогу оцінити перспективи реалізації рішень прийнятих на основі перших 
двох принципів і вже безпосередньо планувати, організовувати та контролювати їх виконан-
ня, за допомогою системних маркетингових інструментів. 

У концепціях управління маркетингом домінує процес, що включає:  
1) аналіз маркетингових можливостей;  
2) розроблення маркетингових стратегій;  
3) планування маркетингових програм (розроблення системних інструментів);  
4) організацію виконання;  
5) контроль маркетингової роботи, найтіснішим образом взаємозалежний зі стратегіч-

ним корпоративним плануванням. 
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На даний момент існує безліч підходів до управління маркетинговою діяльністю і 
постійно з`являються нові підходи, через необхідність використання великої кількості 
ринкової та внутрішньої інформації. Ці підходи базуються на узгодженні завдань управління 
маркетинговою діяльністю із запитами споживачів, які постійно змінюються.  

З усіх існуючих підходів можна найкращими можна вважати: 
1. Системний. Впровадження системного підходу передбачає створення абстрактної 

концептуальної моделі управління маркетингом діяльність підприємства, яка є певною 
структурно-логічною структурою, мета якої –  служити інструментом для розуміння, опис та 
оптимізація управління маркетингова діяльність, відносини та взаємозв'язок її елементів. 

2. Процесний. Управління маркетингом спрямоване на оптимізацію внутрішніх інфор-
маційних потоків, пов'язаних зі збором, обробка, зберігання і використання маркетингової 
інформації, наданої через інформаційні технології. 

3. Комплексний. Виявлення цільових ринків, дослідження споживачів на цих ринках, 
оцінка продукції, вибір способів її просування . 

4. Організаційний. Система управління маркетингом на підприємстві базується на 
принципах соціально-етичного маркетингу та спрямована на своєчасну адаптацію до умови 
мінливого маркетингового середовища для задоволення потреб споживачів [2]. 

Отже, аналіз різних підходів дає можливість запропонувати комунікаційний підхід, що 
передбачає формування інформаційного потоку, орієнтований на постійний зворотний 
зв'язок на ринку в режимі реального часу, що сприятиме відокремленню та координації 
завдань та бізнес-процесів управління маркетинговою діяльністю, та також виконання 
пріоритетних завдань з урахуванням конкретної діяльності конкретних підприємств. 

Під удосконаленням розуміють підвищення його якості та ефективності. Існує безліч 
шляхів до його покращення. Найбільш важливими з них: 

– створення цілісної, діалектичної, гнучкої системи маркетингу, яка є найбільш 
адаптованою до потреб споживачів; раціоналізація, тобто чіткий розподіл обов`язків між 
працівниками;  

– удосконалення організаційного механізму, тобто раціоналізація структури управління;  
– поліпшення кадрової політики;  
– налагодження самого управління маркетингом. 
Отже, маркетинг є однією з найважливіших частин в роботі підприємства. Він допо-

магає підприємству чітко ставити собі цілі на майбутнє та ефективно виконувати свою ро-
боту. Управління маркетинговою діяльністю визначає якісний склад комплексу маркетингу, 
завдяки якому компанія здійснює маркетинговий вплив на споживача, створює сприятливе 
внутрішнє середовище, ставить собі за мету доведення цінностей підприємства та його 
маркетингових цілей до керівництва та персоналу, задоволення клієнтів та збільшення 
клієнтської бази підприємства. 

Компанія повинна мати таку систему маркетингу, яка б дозволила їй планувати свій 
маркетинг максимально точно діяльності, правильно організувати роботу відділ маркетингу 
та контролювати ці процеси. Усі сфери вдосконалення маркетингу повинні реалізується 
систематично та всебічно. 
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СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ 
ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Формування економічно обґрунтованих витрат дозволяє не тільки виявляти резерви для 

зниження витрат до раціонального рівня та можливості підвищення результативності вико-
ристання ресурсів, але і підвищити ефективність діяльності, дозволяє виявляти вузькі місця у 
фінансовій системі підприємством залізничного транспорту. 

Розв’язання питання управління економічно обґрунтованими витратами підприємств 
залізничного транспорту є досить актуальним в сучасних економічних умовах, оскільки від 
його вирішення залежить майбутнє однієї зі стратегічних транспортних галузей України. 
Саме тому, дослідження сучасних наукових і практичних аспектів щодо визначення сутності 
та факторів формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної 
галузі є основою ефективного розвитку та функціонування галузі. 

Дослідження нормативних і законодавчих документів з питань визначення економічно 
обґрунтованих витрат підприємств залізничної галузі дозволив виявити відсутність регла-
ментації трактування цього поняття на законодавчому рівні. За результатами огляду норма-
тивних, законодавчих і наукових джерел запропоновано під економічно обґрунтованими 
витратами підприємств залізничної галузі розуміти витрати, як економічний важіль, який 
дозволяє створити економічне підгрунтя, виключивши невиправдані і непродуктивні витра-
ти, для отримання максимального рівня прибутку та реалізації необхідних заходів щодо 
вдосконалення техніко-технологічних, фінансово-економічних вимог з організації транс-
портування в ринковому середовищі. 

Формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі 
залежить від дії численних факторів, які потребують ретельного дослідження. Для визначен-
ня факторів формування економічно обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної га-
лузі пропонується групувати їх за місцем формування, тобто на зовнішні (на які підприємст-
во не може впливати) та внутрішні (на які підприємство має безпосередній вплив). 

У ході дослідження було визначено, що формування економічно обґрунтованих витрат 
на підприємствах залізничної галузі є державно регульованими, тому одним із основних 
зовнішніх факторів є законодавче та нормативне регулювання. Щодо внутрішніх факторів 
формування обґрунтованих витрат на підприємствах залізничної галузі, то ми визначили, що 
до них належать виробничі та позавиробничі. Серед якісних показників діяльності підприємства 
важливе місце займає такий показник, як собівартість продукції. У ній як у синтетичному 
показнику відбиваються багато сторін виробничої і фінансово-господарської діяльності. 
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Світова економіка активно розвивається в постіндустріальному напрямку, який має свої 

особливості та передбачає модернізацію управлінських процесів, цим самим впливаючи на 
діяльність економічних об’єктів, в тому числі підприємств. 

Сучасне управління підприємством передбачає прийняття логічних рішень у процесі 
здійснення економічних відносин між суб’єктами господарювання. Необхідність управління 
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безпосередньо залежить від процесів поділу праці на підприємстві і відокремлення управ-
лінської праці від виконавчої. Активний розвиток фактору управління на підприємстві в епо-
ху науково-технічної революції сприяв появі нової концепції «менедреріальної революції», 
за мотивами якої влада переходить від власників до управлінців [1]. 

Головною метою управління підприємством є цілеспрямований вплив на задоволення 
потреб та інтересів цільової аудиторії населення, яка користується товарами та послугами 
підприємства. Структура управління сучасним підприємством проявляється через дотриман-
ня ряду принципів, якими слід керуватися для того, щоб досягти максимальних результатів 
діяльності, а саме [2]: 

– чіткий поділ праці; 
– додержання порядку і дисципліни; 
– використання мотивацій для високопродуктивної праці; 
– створення справедливих рівних умов для всіх працівників; 
– впевненість в постійності і стабільності роботи; 
– налагодження довірчих взаємовідносин між персоналом; 
– формування рівних повноважень і відповідальності; 
– розвиток творчих здібностей та потенціалу персоналу; 
– залучення робітників до розробки управлінських рішень. 
Головна увага в управлінні спрямована на людей, як носіїв інтелекту. Варто спрямо-

вувати всі зусилля на те, щоб навчити працівників підприємства працювати в команді, цим 
самим досягаючи єдності в роботі. 

Ще одним не менш важливим фактором є побудова чесних та довірливих ділових 
відносин, адже етика бізнесу є певним правилом управління. Необхідно сформувати таку 
організаційну культуру на підприємстві, яка буде стимулювати розвиток та прагнення бути 
рівноправними працівниками [3]. 

Отже, найважливішими принципами в управлінні стають ті, які створюють всі умови 
для розкриття потенціалу працівників і розвитку бажання кожного працювати на результат з 
вигодою для себе і користю для підприємства. 

У сучасних умовах господарювання управління будь яким підприємством включає в 
себе такі функції: систематизація, моделювання, планування, організація, координація, конт-
роль та методи соціологічних досліджень. Реалізація функцій управління здійснюється через 
методи управління. 

На підприємстві як організованій системі успішна діяльність можлива тільки тоді, коли 
на цю систему буде здійснювати вплив керуючий орган чи особа. Для реалізації цього 
принципу слід використовувати певні інструменти впливу, якими користуються менеджери 
для посилення ініціативи та нарощування творчого потенціалу персоналу підприємства. 
Саме такими інструментами є сучасні методи управління [4]. 

Під методами управління розуміються засоби впливу на визначених працівників і 
виробничі колективи здебільшого з метою досягнення визначених цілей. Основою система-
тизації методів управління є мотиви, якими розпоряджається особа у процесі своєї діяльнос-
ті. Менеджери вибирають методи управління залежно від змісту мотивів. Тобто тривале 
використання одного і того ж методу управління не є ефективним, тому що це може призвес-
ти до адаптації керованого об'єкта та втрати необхідної реакції на керуючу дію. На практиці 
розрізняють такі методи управління, як: економічні, адміністративні, організаційні, соціально-
психологічні та правові. Дані методи слід використовуються не виокремлено, а у взаємодії 
один з одним. Саме тому управлінська діяльність постає, як результат різноспрямованих 
методів і засобів їх реалізації [5]. 

Отже, ефективність використання методів та принципів сучасного управління підпри-
ємством безпосередньо залежить від їх мотиваційної цілеспрямованості, системності та 
наявності результату від їх реалізації. Їх застосування має важливе значення в управлінні 
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підприємством, виступаючи фундаментом управлінського впливу. Всі методи та принципи 
взаємопов’язані між собою, тому їх варто використовуватися в комплексі. 
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РОЛЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
Загальновідомо, що конкурентоспроможність організації обумовлена наявністю в неї 

конкурентних переваг. І цими перевагами не обов’язково мають бути кінцеві результати 
діяльності організації. Конкурентоспроможність організації поряд з характеристиками її 
товарів чи послуг, ринковою позицією, фінансовим, технічним і технологічним забезпе-
ченням, значною мірою обумовлена рівнем розвитку персоналу. Більшість серед чинників 
конкурентоспроможності є похідними від діяльності персоналу [3, с. 75]. Сучасні технології, 
техніка та матеріальні ресурси більш менш рівною мірою доступні на ринку всім конку-
руючим суб’єктам, а тому не можуть бути основним джерелом забезпечення конкурентних 
переваг. 

Швидкі темпи розвитку технічних засобів та технологій, загострення конкуренції на 
світовому ринку, глобалізаційні та міграційні процеси ставлять перед організаціями та їх 
працівниками нові виклики. Необхідність швидкої адаптації до динамічного зовнішнього 
середовища зумовлює потребу в більш високому рівні професійної освіти, безперервному 
навчанні працівників, підвищенні їх кваліфікаційно-професійного рівня, розвитку в них 
здібностей до творчості. Отже, прискорення науково-технічного прогресу призводить до 
швидких змін у вимогах до професійних знань, умінь, навичок. Так, знання випускників ВНЗ 
початку ХХ ст. знецінювалися через 30 років, наприкінці сторіччя – через 10, а сучасні 
фахівці, за підрахунками дослідників, повинні перенавчатися через кожні 3-5 років. Дослід-
ження фахівців показують, що після закінчення ВНЗ щорічно втрачається близько 20% 
знань, а темпи НТП призводять до постійного відставання рівня професійних знань 
працівників від його вимог [5, с. 17].  

Розвиток персоналу є важливим засобом зростання інтелектуального капіталу організа-
ції, що призводить до збільшення її конкурентних переваг та підвищує конкурентоспромож-
ність найманого працівника на ринку праці [4].  

Конкурентоспроможний персонал є невід’ємною складовою інноваційної стратегії 
розвитку підприємства [1, с. 165]. Адже для того, щоб оволодіти сучасними технологіями та 
продукувати певні новації, необхідні відповідні знання, досвід, належне ставлення до праці і 
творчий потенціал. 

Метою розвитку персоналу для організації є забезпечення її працівниками, які во-
лодіють тими якісними характеристиками, що відповідають її цілям та стратегії розвитку [2, 
с. 260]. Таким чином, розвиток персоналу повинен бути системно організованим процесом 
безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових 
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виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного просування, формування резерву керів-
ників та вдосконалення соціальної структури персоналу.  

Світовим лідером у сфері управління персоналом визнано Японію, на підприємствах 
якої вважають, що розвиток персоналу є основною передумовою досягнення їх стратегічних 
цілей (85,3% менеджерів). А такі напрямки роботи, як розвиток ринку збуту, створення 
нового продукту посідають друге й третє місця по важливості роботи. При цьому найменший 
відсоток японських керівників вважають, що їх основне завдання – це впровадження нових 
технологій.  

Саме особливості організування роботи працівників, їх знання, компетентність, креа-
тивність, постійний розвиток при відповідному стимулюванні можуть стати вирішальною 
конкурентною перевагою підприємства. 

Отже, здатність підприємства навчати і розвивати свій персонал швидше за своїх 
конкурентів є джерелом його стратегічних і соціально-економічних переваг. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
СПОЖИВАЧІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ЗАСАДАХ 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ У ОБЛІКОВУ ПРАКТИКУ 
ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 
Кожному споживачу житлово-комунальних послуг у сфері постачання електричної 

енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення гарантується безперешкодний 
та безоплатний доступ до інформації про стан розрахунків таким споживачем за спожиті 
товари, послуги, у тому числі про заборгованість з оплати за спожиті товари, послуги (за 
наявності), періоди, в яких виникла така заборгованість, відомості про обчислення її розміру, 
пільги та субсидії (у разі їх надання / призначення) та фактичні обсяги споживання таким 
споживачем товарів, послуг за попередні періоди. Така інформація оновлюється щомісячно. 
Вказана інформація має бути достовірною, точною, повною та доводитися до відома 
споживачів у встановлені законом строки. Доступ споживачів до інформації відповідно до 
Закону № 887 забезпечується: державними органами; органами місцевого самоврядування, 
до повноважень яких віднесено встановлення цін / тарифів у сферах постачання електричної 
енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення; суб’єктами господарювання, 
що провадять діяльність у зазначених сферах. Проте інформація, що надається не задоволь-
няє вимогам споживачів щодо якості надання житлово-комунальних послуг. 

Так, В. Цайтмані та Л. Беррі запропонували модель якості житлово-комунальних 
послуг та визначили основні проблеми, які виникають при обслуговуванні споживачів 
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житлово-комунальних послуг [1, с. 64]: очікування споживачів та якість житлово-комуналь-
них послуг; вимоги до якості житлово-комунальних послуг; своєчасність надання житлово-
комунальних послуг; обслуговування інфраструктури ринку житлово-комунальних послуг та 
зовнішні комунікації. На підставі цього визначено такі ознаки високої якості надання ЖКП: 
надійність (здатність надавати послуги своєчасно і ґрунтовно); співчуття (бажання 
допомогти споживачеві обрати потрібну послугу та індивідуальний підхід); впевненість 
(компетентність, відповідальність, ввічливість обслуговуючого персоналу); технологічна 
оснащеність (обладнання, засоби управління та контролю, комунікації). Зважаючи це, запро-
поновано систему інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки споживачів 
житлово-комунальних послуг із використанням сформованих кількісних та якісних показ-
ників, що характеризують якість надання житлово-комунальних послуг.  Обґрунтовано 
доцільність  імплементації інтегрованої соціально-орієнтованої звітності у практичну діяль-
ність підприємств житлово-комунальної сфери, яка б містила не тільки фінансові результати 
діяльності комунальних підприємств та обсяги наданих ними послуг, але й описувала кор-
поративні цінності таких суб’єктів господарювання, їх зусилля в покращенні якості надання 
комунальних послуг, економічної ситуації в містах, а також проведенні роботи з переформа-
тування традиційної технології їх функціонування в сучасну бізнес-модель яка спрямована в 
тому числі не економію ресурсів з метою зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Маркетинг відіграє головну роль на різних підприємства. Компанія прагне  отримати 
прибуток. У свою чергу, тільки споживачі продуктів, які купують його, можуть отримати цей 
прибуток. Щоб впливати на споживачів (щоб спонукати їх купувати товари свого підпри-
ємства, а не конкурентів), компанія проводить маркетингову політику. З одного боку, це 
товарна політика (створення продукту, що відповідає смакам, потребам і запитам спожива-
чів). З іншого боку, це додаткові фактори, що безпосередньо впливають на споживача, якого 
продає підприємство (наприклад, конкурентоспроможна ціна продуктів, доступні і ефективні 
засоби продажу продуктів і ефективність комунікації). За маркетинговими дослідженнями 
характеризується висока мінливість всіх факторів маркетингового середовища і надзвичай-
ною складністю прогнозування напрямків її розвитку на підприємстві. Суть маркетингу як 
управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність спрямована на орієнтування ви-
робництва, створення видів продукції, що відображають потреби ринку. Під ним розу-
міється, насамперед, вивчення поточного та майбутнього попиту на продукцію на певному 
ринку та вимоги споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна, технічні, еко-
номічні та естетичні показники, ціна. На основі інтегрованого обліку попиту на ринку роз-
робляється програма маркетингу продукції; встановлюється верхня межа ціни та 
рентабельності її виробництва. Потім на основі маркетингової програми розробляється 
інвестиційна політика підприємства, обчислюються повні виробничі витрати і визначається 
кінцевий результат господарської діяльності підприємства (валовий прибуток і чистий 
прибуток) [1]. Основними принципами маркетингу як системи управління є: усвідомлений 
вибір стратегічних цілей діяльності та розвитку підприємств; ефективне поєднання вироб-
ництва новітньої продукції, виготовленої та призначеної для виведення з експлуатації; 
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комплексний підхід до узгодження цілей з ресурсами та можливостями підприємства, 
визначення шляхів досягнення цілей (розробка маркетингових програм для продукції та у 
виробничому відділі) для досягнення оптимального поєднання елементів централізації та 
децентралізації в управлінні підприємством. 

Всі маркетингові дослідження проводяться з двох позицій: оцінка певних параметрів 
маркетингу на даний момент часу й прогнозування їх значень у майбутньому. Як правило, 
прогнозні оцінки використовуються при розробці як цілей і стратегій розвитку організації в 
цілому, так і її маркетингової діяльності. Підприємство, яке замовило маркетингове 
дослідження або проводить його самостійно, повинно отримати інформацію про те, що і 
кому продавати, а також про те, як продавати і як стимулювати продажі, що має вирішальне 
значення в конкурентному середовищі. Результати дослідження можуть визначити зміна 
цілей компанії. Деякі тенденції в маркетинговому досліджені, лише технічні, відкривають 
нові можливості для інтернет-бізнесу. Вони масштабують орієнтацію на ринки, пропонуючи 
інтернет-магазинам нову функціональність для збільшення охоплення, трафіку та конверсії. 
Інші тенденції продовжують розвивати механіку персоналізації, піднімаючи маркетинг 
продажів та контенту на новий рівень творчості. 

Малі підприємства використовують цифровий маркетинг для просування своїх послуг 
через різні канали –  всі вони забезпечують різні переваги для свого бренду. 

Топ-6 каналів цифрового маркетингу, в які інвестують малі підприємства, – соціальні 
медіа (73%), веб-сайт (73%), електронний маркетинг (57%), SEO (49%), відео (34%) і 
контент-маркетинг (32%). 

Маркетинг в сучасних умовах необхідний на всіх етапах роботи компанії. Буває, що 
заради економії компанії відмовляються від маркетингових досліджень. На думку експертів, 
втрати від цього значно перевищують витрати на дослідження. 

Таблиця 1 
Витрати підприємства на маркетингову діяльність 

Підприємство Реклама за 2019 рік Реклама за 2020 рік 
ТОВ Пак Трейд 1300 1350 
АПК Bunge 2546 3400 

Comfy 3904 3245 
Henkel 2497 3000 
Азовмаш 4003 3994 

 
На підприємствах майже на всіх маркетингова служба була створена або створюється, 

але принципи організації, її роль і місце в системі управління, набір основних функцій і 
кваліфікація співробітників суттєво різняться. Структура і функції служби маркетингу 
залежать від розміру підприємства, номенклатури досвіду і традицій підприємства. У невели-
кій компанії з вузьким асортиментом функції відділу маркетингу зазвичай обмежуються 
рекламою і продажем; у великих компаніях сфера її діяльності значно ширше. 

Ступінь участі фахівців з маркетингу в виробничої та маркетингової діяльності 
компанії відбивається в організаційній структурі компанії. 

Таким чином, саме відділ маркетингу встановлює координати для всіх відділів, 
наприклад, за якою ціною має йти підприємство. Тобто перше дослідження ринку, визна-
чення платоспроможного попиту, споживчі переваги прийнятного рівня цін. І вже на основі 
цього –  пошук постачальників матеріалів (завдання для відділу логістики) і розробка нових 
продуктів (завдання для служби, що займається дослідженнями і розробками і конструк-
торським відділом). Служба маркетингу на підприємстві для забезпечення конкурентоспро-
можності продукції повинна використовувати всю різноманітність стратегічних і тактичних 
маркетингових прийомів. Планування заходів на весь життєвий цикл продукту, організація і 
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контроль виконання, оцінка результатів діяльності системи управління конкурентоспромож-
ністю продукту здійснюється маркетинговою службою. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 
Новітня парадигма менеджменту інформацію визнає пріоритетним стратегічним 

ресурсом постіндустріального суспільства та важливим інструментом підвищення результа-
тивності управління організаціями. За таких обставин великого значення у забезпеченні 
результативності організацій в професійній діяльності вітчизняних менеджерів набуває ін-
формаційно-комунікаційна функція і особливо вміння ефективно використовувати інформа-
ційні ресурси. Класик теорії менеджменту П. Друкер у праці “Информация, которая действи-
тельно нужна руководителю” зазначає: “…З того моменту, як з’явилися нові інструменти 
обробки інформації, ділове співтовариство одночасно і переоцінює, і недооцінює значення 
інформації для організації. Переоцінка інформаційних технологій привела до того, що ми 
стали міркувати про створення “електронних бізнес-моделей”, здатних самостійно приймати 
рішення і навіть взяти на себе основні функції з управління бізнесом. Сьогодні ніхто вже не 
обіцяє, що бізнес-моделі будуть самі приймати управлінські рішення” [2, с. 10]. 

Сучасне призначення інформації – планування діяльності в майбутньому, інакше 
кажучи, менеджери сьогодні працюють у напрямку стратегічного інформаційного процесу. 
Такі можливості менеджерам і надають сьогодні новітні концепції та моделі управління. 
Концепції управління та інструменти управління залежать одне від одного, зміна одного 
призводить до зміни іншого. Доведено, що ефективний стратегічний інформаційний процес 
складається з трьох основних компонентів: загальна стратегічна концепція, зворотний 
зв’язок, колективне вирішення проблем. Загальне визнання концепції є стартом для страте-
гічного інформаційного процесу, оскільки в ній сформульовані результати, до досягнення 
яких прагне організація.  

Нові можливості збору, організації та обробки інформації, що виникли із появою 
комп’ютерів, озброїли ділове співтовариство сучасними інструментами управління. Але 
електронна обробка даних не просто дозволила керівникам компаній краще виконувати 
колишні завдання, вона змінила саму концепцію компанії і сенс поняття “управління”. Для 
успішного виконання функцій в майбутньому менеджерам необхідна цілісна інформаційна 
система, що відповідає стратегії, а не окремі інструменти, які використовуються досі 
переважно для опису минулих подій [1, с. 63]. 

Проте в багатьох компаніях досі збереглися системи планування і контролю, побудо-
вані за ієрархічною принципом, що характерні для індустріальної епохи. Стратегія формулю-
ється на найвищому організаційному рівні, оскільки саме керівники визначають довгостро-
кові цілі й політику компанії, а також розміщення ресурсів. Потім менеджери середнього 
рівня і співробітники компанії отримують команду діяти відповідно до цих стратегічних 
планів. Контроль за правильним використанням ресурсів здійснюють з допомогою спеціаль-
ної системи менеджменту. На більш низьких ієрархічних рівнях перевіряють операційну 
діяльність, спрямовану на вирішення короткострокових завдань [3, с. 48-49]. 
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Ієрархічний підхід до формулювання стратегії і шляхів її реалізації дієвий в тому 
випадку, коли керівництво організації має чітке уявлення про кінцеві цілі і способи їх 
досягнення. Такий процес, коли завдання вже визначені і змінюватися не будуть, називається 
зворотним зв’язком з однією петлею. Відхилення від запланованих показників не виклика-
ють у співробітників питання, наскільки ці результати є актуальними зараз. Також їх не 
цікавить, чи правильні методи отримання встановлених параметрів. Відхилення від обраної 
траєкторії руху розглядаються як звичайні дефекти, які за допомогою певних дій можна 
виправити і повернутися до колишнього стану.  

Стратегії підприємств, що діють в інформаційну епоху, не можуть бути такими прямо-
лінійними і стабільними. Топ-менеджери потребують зворотного зв’язку для отримання 
інформації про те, що відбувається в бурхливому світі конкуренції. Стратегія, спланована з 
найкращими спонуканнями і на основі достовірної в той момент інформації, може швидко 
застаріти в нових умовах. Аналогічну думку висловлює більшість зарубіжних і вітчизняних 
вчених. Так, на погляд П. Друкера, “…вагомою причиною невдач в бізнесі є впевненість в 
тому, що зовнішні умови (податки, соціальне законодавство, переваги ринку, канали 
поширення, права інтелектуальної власності та багато іншого) повинні бути саме такими, 
якими ми їх собі уявляємо. Або принаймні такими, якими вони, на нашу думку, могли б 
бути. Адекватна інформаційна система повинна змушувати керівників критично оцінювати 
свої припущення. Вона повинна не підтверджувати ці припущення, а спонукати менеджерів 
ставити правильні питання. Передбачається, звичайно, що керівники, по-перше, знають, яка 
інформація їм потрібна, а по-друге, регулярно її отримують і, нарешті, постійно викорис-
товують при прийнятті рішень” [2, с. 21].  

Для вироблення ж стратегії необхідна систематизована інформація про зовнішнє 
середовище. Стратегія повинна ґрунтуватися на інформації про ринки, споживачів і тих, хто 
ними не є, про технології у власній та інших галузях, про світові фінанси і про зміни, що 
відбуваються у світовій економіці. Бо саме у зовнішньому середовищі існують результати. 
Усередині організації існують тільки центри витрат. Єдиний центр прибутку – це споживач, 
чек якого оплачений банком. Головні зміни завжди починаються за межами організації.  

Методи поширення інформації і координації дій під час реалізації стратегії переважно 
визначаються формальною структурою і культурою організації. Інформація необхідна для 
управління результативністю поповнюється з систем управління базами даних – Oracle 
Financials, Siebel CRM call center, SAP materials management, PeopleSoft human resources. 
Засоби управління даними інтегрують інформацію з різних джерел, керуючи внутрішньою 
логічною моделлю даних і метаданими. Використання програмних аналітичних засобів 
дозволяє керівникам виявити непомітні тенденції, перевірити різні гіпотези, оцінювати ре-
зультати моделювання різних сценаріїв розвитку ситуації і проводити аналіз чутливості. 
Програмні аналітичні засоби безпосередньо забезпечують користувачів ключовими показни-
ками і спеціалізованою інформацією. 

Дослідженням доведено, що в інформаційний системі виконання стратегії організації 
визначальним є постійний зворотний зв’язок з подвійною петлею. Стратегічний зворотний 
зв’язок забезпечує збір інформації про перебіг реалізації стратегії і перевірку гіпотези про 
взаємозв’язок стратегічних цілей та ініціатив. Причинно-наслідкові зв’язки, що лежать в 
основі управління результативністю, дозволяють топ-менеджерам встановити короткостро-
кові завдання, які якнайкраще відображають прогнозовані наслідки від можливих змін 
показників і факторів їх досягнення.  
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МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Кожне підприємство,для досягнення певної мети,починає з розроблення планів,у тому 

числі вони включають маркетингове планування діяльності підприємства. 
Маркетинг – це організаційна функція і сукупність процесів створення, просування і 

надання цінностей покупцям та управління відносинами з ними з вигодою для організації [1]. 
Маркетингове планування – це один із процесів управління,який створює і підтримує 

відповідність між метою підприємства та її можливостями ринкової діяльності [4]. Марке-
тингового планування класифікують за такими ознаками: 

1. За рівнем управління: 
−  вище керівництво; 
−  середній рівень; 
−  нижчий рівень. 
2. За строками дії: 
−  короткострокові; 
−  середньострокові; 
−  довгострокові. 
3. За охопленням проблем об’єкту планування: 
−  для окремої продукції; 
−  для всієї продукції; 
−  для обороту товарів; 
−  маркетингові заходи; 
−  дослідження ринку; 
4. За масштабом: 
−  стратегічне планування 
−  тактичне планування 
−  оперативне планування 
5. За точністю і глибиною розробки плану: 
−  загальний; 
−  глобальний; 
−  детальний. 
Маркетингове планування визначає основний орієнтир розвитку підприємства і є 

фундаментом для інших видів планування. Воно включає в себе такі завдання: 
– формування мети підприємства; 
– формування маркетингової структури підприємства; 
– аналіз ринку; 
– аналіз ризиків; 
– розробка і реалізація маркетингових програм; 
– закупівля ресурсів;  
– стимулювання працівників. 
Кожне підприємство повинно бути зацікавлене в розробці маркетингового планування 

так, як воно впливає на ефективне підвищення діяльності підприємства. Але багато компаній 
не застосовує маркетингове планування. Існує думка що планування потребують лише 
великі компанії, і тому немає необхідності додатково витрачати час на складання планів, які 
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все одно потім не знадобляться [2]. Підприємство, яке все таки вибрало здійснювати марке-
тингове планування отримує такі переваги: 

– чітке визначення мети підприємства; 
– покращення роботи підприємства; 
– одержання ефективних результатів;  
– ефективний розподіл ресурсів; 
– стабільність соціальної,правової та економічної інформації; 
– зниження ризику підприємницької діяльності; 
– пропорційний ріст витрат на проведення маркетингової діяльності. 
Всі ці переваги забезпечують підприємство необхідною адаптацією до внутрішніх та 

зовнішніх чинників і маркетингове планування виступає важливим інструментом, яке 
підвищую ефективну діяльність підприємства [3]. 

Таким чином,можна зробити виносок,що маркетингове планування відіграє важливу 
роль для ефективної діяльності підприємства,важливо здійснювати планування,яке допомо-
же підприємству стабілізувати ринкову політику, яка допоможе здійснювати продаж та 
реалізацію продукції і отримувати прибуток. Також підприємству необхідно аналізувати 
ринкові можливості,розробляти ефективну маркетингову політику й успішно управляти нею.  
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СУТЬ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ВИРОБНИЦТВОМ 

 
Структура – це організаційна форма системи, її будова. 
Елементами   структури   є органи управління, їх підрозділи чи окремі працівники. 
Працівник управління – це людина, що виконує якусь частину функції управління. 
Орган управління – це група працівників, які зв'язані відносинами розподілу праці. Він 

складається із однієї чи декількох первинних груп. Первинною групою є колектив 
працівників управління, у яких є загальний керівник, але які не мають підпорядкованих. 

У структурі закріплюється розподіл праці. 
Структура   будівельної   організації – це з'єднання виробничої структури і структури 

управління. Кожна із цих структур складається із окремих елементів. 
Необхідно розрізняти структуру системи управління, яка включає низових керівників і 

органи управління на всіх щаблях, і структуру окремих органів управління. 
Типові  структури. Такі структури розробляються у централізованому порядку, реко-

мендуються як базові при виборі  найбільш раціональної для кожного окремого будівельного 
виробництва системи управління, що у повній мірі враховує його специфічні особливості. 

У теперішній час проводиться велика робота по удосконаленню діючих і розробці 
нових галузевих і територіальних схем управління у будівництві. На різних рівнях ство-
рюються спеціальні служби, які займаються розробкою управлінських, структур. 
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У ряді будівельних міністерств і відомств існують лабораторії, які зайняті досліджен-
ням проблем удосконалення управління і здійснюють методичне керівництво подібними 
роботами, організовуються відповідні відділи і управління. 

Критерієм раціональної структури управління виступають: 
– відповідність ланок управління функціям управління; 
– найменше число щаблів (ланок) у ієрархії управління; 
– зосередження на кожному щаблі усіх необхідних функцій управління; 
– концентрація функціональних ланок у функціональних вузлах (наприклад, усі 

економічні служби об'єднуються під керівництвом головного економіста); 
– реальна можливість участі кожної ланки у єдиному процесі управління. вилучення 

дублювання функцій, найменше число джерел "прийому" і "виходу" команд у кожній ланці 
управління. 

Економічним критерієм повинен бути показник мінімальних приведених витрат на 
створення, утримання і функціонування прийнятої системи управління. 

Подальший розвиток лінійних і функціональних зв'язків може привести до виникнення 
нових організаційних структур управління будівельним виробництвом, які відповідають 
сучасним вимогам НТП і сприяють вирішенню важливих і складних завдань підвищення 
ефективності капітального будівництва. 

Організаційні структури і форми управління у будівництві  будівельного ви-
робництва визначає склад і співвідношення різних ступенів в організації будівельного 
виробництва, а також форми цієї організації. 

Розрізнюють слідуючі ступені в організації будівельного виробництва: дільниці майст-
ра і виконроба – будівельні підрозділи начальника дільниці – БМУ – трести – виробничі 
будівельно-монтажні об’єднання (комбінати) – будівельні головкоми – концерни – асоціації 
– будівельні міністерства. 

Організаційна структура управління є комплексною структурою системи управління, 
яка відображає як функціональну специфіку управління, так і окремі елементи, які характе-
ризують певні процеси праці і необхідні засоби по його ефективній реалізації. Вирішальними 
факторами формування організаційної структури управління виробництвом є: 

– розподіл і кооперація суспільної праці; 
– появи функцій управління; 
– розвиток і ускладнення засобів виробництва; 
– відокремлення ланок і органів управління по функціям управління, що необхідне для 

досягнення кінцевих цілей і результатів; 
– наявність відносин управління і зв'язків між різними ланками і органами управління. 
Під  виробничою структурою розуміють склад і потужність виробничих підрозділів, 

їх співвідношення, форми взаємозв'язку на кожному щабелі організації будівельного вироб-
ництва. 

Виробнича структура показує склад будівельних дільниць, служб, їх потужність, форми 
побудови (за видами структури – технологічна, предметна, змішана; за типами виробництва 
– загально-будівельні, спеціалізовані, монтажні організації). 

Виробнича структура галузі характеризує склад будівельних організацій по потужності, 
характеру і формам спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва. 

Виробнича і галузева структури складають основу побудови організаційної структури 
будівельного виробництва, вибору її оптимальних форм. 

Організаційна структура управління будівельним виробництвом фіксується у: 
– схемі структури управління; 
– штатних розкладах; 
– положеннях про структурні підрозділи; 
– посадових інструкціях для виконавців. 
Перетворення, які здійснюються у системі управління будуть приведені, перш за все, в 

основній ланці суспільного виробництва – на підприємстві, в організації. Внесені карди-
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нальні зміни у суть, форми і методи управління підприємством, систему стимулів, що 
забезпечують зацікавленість працівників у результатах праці, нерозривно пов'язані з послі-
довним затвердженням принципів самофінансування, самоуправління. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ  
ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У сучасних економічних умовах найбільшу актуальність набуває питання стратегічного 

управління в підприємництві, зокрема в питаннях щодо створення цінності й нових 
конкурентних переваг для виявлення і реалізації потреб підприємства. Аналіз свідчить, що 
розвинуті компанії (наприклад, Zappos) вважають, що в основі ефективної управлінської 
стратегії підприємницької діяльності лежить фактор задоволеності співробітників, який є 
центральною ланкою успішної бізнес-моделі. Вибір на користь щастя в дилемі щастя 
співробітників – прибуток зробив цю та багато інших компаній надзвичайно успішними в 
частині розвитку сильної організаційної культури [1]. Такий підхід узгоджується з доводом 
про те, що Валове Національне Щастя (Gross Domestic Happiness) є кращим механізмом 
вимірювання добробуту населення країни, ніж валовий внутрішній продукт [2]. Категорія 
«щастя» є настільки важливою цінністю в сучасній реальності, що такі країни, як Бутан і 
Об'єднані Арабські Емірати активно підтримують ідею вимірювання соціально-економічного 
розвитку за допомогою індикатора GDH. Так, в ОАЕ засновано окреме профільне 
міністерство, яке опікується цими питаннями [4, 5]. 

Концепція щастя (в т.ч. співробітників компаній) освітлюватися протягом багатьох 
років шотландським філософом Бентамом. Він заявляв, що вищим принципом моралі є 
максимізація щастя людини. Під «щастям» мається на увазі «ступінь того, на скільки сприят-
ливо людина оцінює загальну якість свого життя. Іншими словами: наскільки добре людина 
любить життя, яку він/вона веде» [5]. Уряди багатьох розвинених країн використовують 
дослідження з питань щастя для формування внутрішньої політики з метою підвищення 
загального добробуту суспільства [1]. 

Проведений аналіз кількості досліджень задоволеності співробітників на підприємствах 
та в організаціях останні роки мають тенденцію до зростання як на національному, так і 
міжнародному рівнях. Керівництво багатьох компаній все більше усвідомлює важливість 
моніторингу та підвищення щастя своїх співробітників. Стає загальноприйнятим фактом те, 
що керівникам слід регулярно звертати увагу на фактори, що впливають на щастя співробіт-
ників, і реалізовувати управлінські стратегії щодо підвищення рівня задоволеності співробіт-
ників. Такі фактори як робочий простір, соціальні відносини в колективі, оптимізм, задово-
леність роботою і особиста значимість демонструють статистичну і велику практичну 
значимість при аналізі такої бізнес складової як щастя співробітників. Статистичні резуль-
тати дослідження свідчать про те, що успішні сучасні компанії розглядають щастя співробіт-
ників в якості основного елемента бізнесу й керують своїм розвитком на основі нової 
стратегії управління задоволеністю співробітників, а не бюрократичної манері. Це в свою 
чергу зменшує відтік фахівців з компанії. 
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Аналіз літератури свідчить, що керівництву компанії також необхідно звернути увагу 
на ставлення співробітників до цілей компанії, яке є визначальним фактором і варіюється в 
діапазоні від нейтрального до позитивного. У 2020 році спільна мета стане основним 
драйвером бізнесу, як прогнозують фахівці. Цілісність управлінського підходу і правильно 
сформульовані цілі суттєво впливають на щастя людей. 

Таким чином, на нашу думку, управлінська стратегія має базуватися на таких основних 
складових: 

−  формування у співробітників почуття спільної мети розвитку підприємства, а не 
просто механічного виконання обов'язків; 

−  формування усвідомленого виконання обов'язків, яке виходить за рамки поняття 
посадових окладів; 

−  формування розуміння, що негрошові аспекти зайнятості в сучасному середовищі є 
ключовими факторами щастя працівників; 

−  формування цілісного уявлення та привертання уваги співробітників на причини 
існування компанії та її місію; 

−  сприяння тому, щоб особисті цілі співробітника відповідали цілям компанії.  
Ці інструменти допомагають створити компанії конкурентну перевагу, залучаючи своїх 

співробітників. Ключовими компонентами ефективної участі співробітників є наявність все-
редині компанії відповідного стилю керівництва і ефективної двосторонньої зв'язку з спів-
робітниками. Це створює відкриту і чесну середу, де співробітники відчувають, що їх ідеї 
почуті і що вони можуть внести свій внесок у прийняття рішень. Залучені співробітники з 
більшою ймовірністю будуть пишатися тим, що працюють в своїй організації, і тому будуть 
вірити і жити цінностями організації. Таким чином, залученість співробітників є найбільш 
важливим аспектом для компанії. Залученість задоволених співробітників – це комбінація 
чинників, пов'язаних з компанією, відносинами з керівництвом і ставленням їх до роботи. 

Підтримка темпів зростання і залучення талановитих співробітників, як довгострокова 
стратегія, також може бути досягнута компанією за рахунок більшої прихильності цілям 
компанії з боку співробітників, а також вищого керівництва команди. Результат діяльності по 
залученню співробітників, що практикується в компаніях, які міцно займають лідируючі 
позиції в своїй галузі є саме тим позитивним прикладом, оскільки всередині цих компаній 
рівень залученості співробітників набагато вище, ніж рівень залученості в компаніях, які не 
приділяють уваги цій складовій сучасної економічної середовища. Даний напрямок розвитку 
економічних відносин є дуже перспективним, зокрема заслуговує подальшого вивчення 
вплив ефективності залучених співробітників компаній лідерів і компаній, що 
використовують традиційні методи управління людським капіталом. 

 
1. Cullen, M., & Calitz, A. (2018). Happiness-A Business Strategy. 
2. Sgroi, D., Hills, T. T., O'Donnell, G., Oswald, A. J., & Proto, E. (2017). Understanding happiness: A cage 

policy report. Centre for Competitive Advantage in the Global Economy. 
3. Sgroi, D., Hills, T. T., O'Donnell, G., Oswald, A. J., & Proto, E. (2017). Understanding happiness: A cage 

policy report. Centre for Competitive Advantage in the Global Economy. 
4. Veenhoven, R. (1991). Is happiness relative? Social Indicators Research, 24(1), 1–34 
5. Veenhoven, R. (2001). Quality-of-Life and Happiness: Not Quite the Same. Centro Scientifico Editore, 

(August), 67–95. 
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ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Досягнення раціональності в управлінні потенціалом розвитку підприємства вимагає 

різних видів забезпечення. Їхня наявність необхідна але недостатня умова для досягнення 
раціональності в управлінні потенціалом розвитку підприємства. Проведені дослідження 
дозволяють стверджувати, що важливою умовою досягнення цієї цілі є параметризація 
управління. Це необхідно для можливості об’єктивного планування, контролювання і 
регулювання потенціалу розвитку підприємства. На рис. 1 наведено залежності між 
факторними і результативними показниками, які характеризують раціональність управління 
потенціалом розвитку підприємства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Залежності між факторними і результативними показниками, які характеризують 
раціональність управління потенціалом розвитку підприємства 

 
З рис. 1 бачимо, якщо умови (4) не витримуються і ∆  набуває від’ємного приросту 

(рис. 1, а), то менеджери підприємства, зокрема ті, як здійснюють управління потенціалом 
підприємства повинні знизити обсяг адміністративних витрат (рис. 1, б), активізувати 
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значення ∆ 



 102 

креативно-інноваційну діяльність (рис. 1, в) і збільшити витрати на реалізації креативних 
заходів і впровадження інновацій (рис. 1, г). Отже, ∆ – це результуючий параметр, а Т і iV  – 
фактори, від яких залежить ∆. Наведемо економіко-математичну модель, яка відображатиме 
залежності між цими параметрами, де значення функції визначені в межах від 0 до ∞, і 
результуючий параметр має змінюватись залежно від характеру взаємозв’язку між 
досліджуваними параметрами 

( ), ,i if T V T Vβ θα∆ = ⇒∆ =   

 

            

(1) 
де α , β , θ  – степеневі регресійні коефіцієнти. 

Шляхом перетворення рівняння iT Vβ θα∆ =  у лінійно-логарифмічну форму за допомо-
гою методу найменших квадратів і застосування операції потенціювання (позбавленні 
математичного виразу логарифмів з метою його спрощення) можна обчислити степеневі 
регресійні коефіцієнти: 
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(2) 

де 0a , 1a , 2a  – лінійні коефіцієнти регресії. 
Отже, використовуючи метод найменших квадратів та низки математичних перетво-

рень, можливим є отримання степеневої залежності, необхідної для дослідження динаміки 
приросту значень показників раціональності управління потенціалом розвитку підприємства, 
а також аналізу впливу на цю динаміку фактору часу і обсягу витрат на креативний та 
інноваційний розвиток  підприємства. 

Проаналізуємо наведену вище економіко-математичну модель на перспективну 
динаміку досліджуваних факторних і результативного показника. Під час аналізу врахуємо 
можливі похибки даних, а також їх вплив на ∆ і її дисперсію. У результаті отримаємо таке 
рівняння: 
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(3) 

де tσ  – дисперсія результуючого параметра, розрахована за період часу t; 0x , 1x , ..., zx  – 
лінійні коефіцієнти регресійні; 1ty − ,..., t zy −  – ряди похибок із зсувом у часі від 1 до z періодів; 
z – найбільша кількість періодів для яких можливим є зсув. 

На основі цього можна дійти таких висновків: вплив похибок на дисперсію вказує на 
те, що чим вищий рівень невизначеності для досліджуваної стохастичної величини, тим 
більшими є коливання, тим сильнішим є вплив рефлексивності; при відсутності або 
низькому впливі похибок на дисперсію рефлексивність не впливає на динаміку; 3) значення 
коефіцієнтів регресії для моделі (3) дають уявлення про те, з яким періодом зростання 
невизначеності відображається на дисперсії випадкової величини, що дає змогу показати на 
скільки «розтягнутим» у часі є вплив рішень менеджерів, залучених до управління потенціа-
лом підприємства. 

 
1. Управління підприємницькими структурами на засадах забезпечення їх конкурентоспроможності: 

монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. С.В. Князя. Львів: ТзОВ Видавнича фірма «Афіша», 2019. 199 с. 
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БЕЗКОНТАКТНІ СПОСОБИ ОПЛАТИ, ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТЕЖІ:  
НОВІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 
Дедалі більше у своєму повсякденному житті звичайні люди здійснюють оплату 

покупок з використанням різних цифрових технологій. Особливо актуальним такий спосіб 
оплати став наразі в умовах пандемії короновірусу. Можна припустити, що з метою 
зменшення контактів між людьми ще більш активніше здійснюються платежі за допомогою, 
зокрема, Інтернет-банкінгу, систем мобільних платежів та електронних (цифрових) гаманців, 
безконтактних банківських карток тощо. Разом з тим розвиток електронних платежів зумов-
лений бурхливим розвитком цифрових засобів та технологій. Наприклад, набуває широкого 
використання технологія NFC у процесах здійснення безконтактних оплат. Ця технологія 
дозволяє використовувати не лише банківські картки, а й різні пристрої та предмети з 
вбудованими NFC-чіпами (наприклад, смартфони, смарт-годиники, NFC-перстені тощо). В 
цьому випадку потрібна наявність певного програмного забезпечення, за допомогою якого 
відбувається приєднання банківської картки до відповідного пристрою та здійснюється 
оплата: електронні гаманці банків, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay.  

Не стоїть осторонь світових тенденцій і Україна. Зокрема, згідно досліджень Mastercard 
в 2019 році Україна посіла 10-е місце серед країн Європи за кількістю безконтактних плате-
жів із використанням портативних електронних пристроїв [1]. Проривним для України вва-
жають 2018 рік, коли кількість таких платежів зросла більше ніж в 68 разів [2]. На сьогодні 
безконтактна оплата головним чином використовується в Україні для оплати покупок в 
магазинах, проїзду в громадському транспорті в різних великих містах [3]. Розуміючи, що 
пристрої із вбудованим NFC-чіпом є дорожчими за подібні пристрої без такого модуля, в 
деяких містах, наприклад, у Львові та Івано-Франківську, для оплати проїзду в громадському 
транспорті використовується технологія Bluetooth [4, 5]. На основі опрацьованих джерел, 
можна стверджувати, що в Україні власники банківських карток дедалі частіше переходять 
від знімання готівки в банкоматах до безготівкової оплати за товари та послуги.  

Разом із способами оплати розвиваються й платіжні системи, в тому числі й системи 
електронних платежів, до переваг використання яких можна віднести:  

1) збереження часу (процес здійснення електронного платежу забирає значно менше 
часу порівняно із відвідуванням банківської установи для здійснення такого платежу);  

2) доступність будь-де та будь-коли (електронний платіж може бути здійснений в будь-
який час у будь-якій точці світу за умови наявності стійкого підключення до Інтернету);  

3) сервіс (з метою збільшення кількості користувачів системи електронних платежів 
надають цілодобову підтримку для своїх клієнтів);  

4) усунення трудомістких операцій з паперовими носіями інформації з метою змен-
шення різного роду помилок під час здійснення платежів [6-8]. 

Однією із проблем платіжних систем є їх безпека. Зокрема, під час використання 
електронних платіжних систем існує висока ймовірність того, що клієнт може стати жертвою 
он-лайн-шахрайства. Навіть використання різних заходів безпеки (наприклад, симетричного 
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шифрування) не робить процес здійснення електронних платежів абсолютно безпечним, 
зокрема, він залишається вразливим до хакерських атак. Наприклад, шахраї використовують 
фішинг-атаки для обманювання користувачів, аби вони надали їм дані для входу в їх 
електронні гаманці тощо. Одним із аспектів безпеки є аутентифікація. Без покращених захо-
дів для підтвердження ідентичності, таких як біометрика та розпізнавання обличчя, по суті 
кожен може використати картки та електронні гаманці іншої людини, володіючи відповід-
ними даними, уміннями, пристроями.  

Питання безпеки також є актуальними й для безконтактних способів оплати, коли 
зловмисники можуть, перехопити сигнал та отримати усю необхідну їм інформацію. Безпека 
безконтактних способів оплати та систем електронних платежів має мати високий пріоритет, 
так як кількість таких операцій з кожним роком лише зростає і відповідно такі операції 
займають дедалі більший сегмент серед інших платежів і відповідно чинять значно більший 
вплив на економіку країни. 

Якщо говорити про безконтактні способи оплати, різні способи здійснення електронних 
платежів, то потрібно говорити й про фінансові технології (фінтех), які докорінно змінюють 
сферу надання банківських та фінансових послуг. Одним із драйверів розвитку фінтеху є 
великі технологічні компанії (наприклад, Google та Apple), нові програмні рішення яких з 
однієї сторони зумовлені новими можливостями пристроїв, з іншої сторони – зумовлюють 
подальший розвиток таких пристроїв. Окрім того, найближчим часом завдяки використанню 
технології блокчейну очікуються суттєві зніми в здійсненні платежів в умовах цифрової 
економіки [9]. Технологія блокчейн дозволить підвищити рівень безпеки електронних 
платежів, а відповідно й рівень довіри до їх використання. З іншої сторони, така технологія 
можливо буде потребувати певних обчислювальних потужностей, що зумовить розвиток 
портативних електронних пристроїв.   
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РАДИ З ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У РОЗБУДОВІ АДАПТИВНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ДО ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ШОКІВ 
 
Після глобальної фінансової кризи й фінансових шоків, які її супроводжували відразу 

на кредитному, фондовому, депозитному й валютному ринках у більшості країн було знай-
дене розв’язання проблеми неузгодженості політик як фінансових регуляторів, так і інших 
органів державної влади – запровадження рад фінансової стабільності, членами яких стали 
представники фінансових регуляторів і окремих органів державного регулювання, рішення 
яких є важливими для підтримання фінансової стабільності. Проте, лишається відкритим 
питання, наскільки ефективною є діяльність таких рад. З цією метою вважаємо за необхідне 
створити рейтинг діяльності таких рад за такими основними позиціями: склад, функціонал, 
повноваження, перспективність, прозорість. Кожна зі згаданих позицій буде мати три 
градації: від 0 до 2. Нуль ставиться у випадку відсутності тієї чи іншої позиції, одиниця – як-
що наявний мінімум характеристик кожної позиції, а два – в разі, якщо позиція представлена 
максимально повно.  

Якщо оцінюється склад, то одиниця ставиться у випадку, якщо у складі Ради бере 
участь обмежене коло осіб і відсутнє широке представництво регулюючих органів. Два – 
якщо у складі Ради є представники більшості регулюючих органів, рішення яких є 
важливими для попередження або подолання шокових ситуацій. 

Важливим є функціонал, який має Рада. Так, Рада з нагляду за фінансовою стабільністю 
США має такий функціонал: координація регулювання (сприяння узгодженню політик регу-
лювання різних фінансових послуг); сприяння обміну та збору інформації між регуляторами, 
а в разі якщо цього недостатньо, з окремих фінансових установ Рада може вимагати додат-
кові дані, щоб максимально забезпечити фінансову стабільність; забезпечення консолідова-
ного нагляду за небанківськими фінансовими установами; визначення системних учасників 
фінансового ринку та системних операцій у сфері платежів і клірингу, а також висунення до 
них додаткових вимог; рекомендація більш жорстких стандартів у сфері регулювання або но-
вих стандартів регулювання, зокрема системних фінансових установ або пов’язаних фінансо-
вих установ; приймати рішення про виведення з ринку фінансових установ, які становлять 
«значу загрозу» для фінансової стабільності [1]. 

У країнах ЄС існує дворівнева система: на першому рівні (рівні ЄС) функціонує Євро-
пейська рада з системних ризиків (European Systemic Risk Board), на другому – національні 
ради, як, наприклад, у Німеччині Комітет з фінансової стабільності [0, 3]. Тому оцінювання 
рад з фінансової стабільності країн ЄС буде здійснюватися з урахуванням цього чинника, 
оскільки частина функцій національних рад з фінансової стабільності є делегованою Євро-
пейській раді з системних ризиків (ЄРСР). 

Оцінювання повноважень рад з фінансової стабільності здійснювалося з огляду на їх 
можливість бути не лише дорадчим органом, але й таким, який може за необхідності 
впливати на фінансову систему з використанням певних важелів, як, наприклад, у США – це 
виведення з ринку фінансових установ, які загрожують фінансовій стабільності. 

Перспективність оцінювалася з огляду на орієнтацію рад з фінансової стабільності на 
розв’язання не лише поточних проблем, але на їх здатність передбачати виклики, які можуть 
виникнути у майбутньому, й тією мірою, якою це можливо, розробляти і застосовувати 
інструменти для усунення майбутніх загроз або мінімізації їх впливу. Однією з важливих 
передумов такої здатності є створення дослідницького центру у складі ради з фінансової 
стабільності або форуму, який об’єднує провідних дослідників з інших дослідницьких 
центрів. 
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Прозорість розглядалася як наявність важливої інформації, яка розкривається суспільству 
про раду фінансової стабільності: причини і необхідність створення, пояснення структури та 
функцій, розкриття інформації про поточну діяльність рад тощо. 

Якщо оцінювати досвід функціонування рад з фінансової стабільності в США та 
країнах ЄС, то безперечно, можна говорити про позитивний досвід, а також швидкий 
розвиток таких рад за винятком окремих країн (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рейтинг рад з фінансової стабільності в аналізованих країнах 

Джерело: складено автором за даними на офіційних сайтах рад з фінансової стабільності 

 
Якщо оцінювати країни Східного партнерства, то варто наголосити, що ради з 

фінансової стабільності перебувають на початковій стадії розвитку. Так, в Україні Рада з 
фінансової стабільності була створена у 2015 р., в Азербайджані – у 2016 р., в Білорусії – у 
2016 р. Основними проблемними зонами цих платформ у країнах Східного партнерства є 
низький рівень прозорості, рекомендаційний характер прийнятих рішень, а також сконцент-
рованість на розв’язанні поточних проблемних питань, а не їх орієнтація на майбутні 
виклики. Це засвідчує той факт, що необхідно змінювати підходи до функціонування цього 
міжвідомчого органу в такому напрямку, щоб вийти на виконання не тільки поточних, але й 
стратегічних завдань. Необхідно створювати не лише тимчасові робочі групи, а постійні 
комітети, до яких входитимуть ключові фахівці фінансових регуляторів, а до обговорень 
окремих питань варто долучати також представників саморегулівних організацій і ключових 
для економічного розвитку країни галузей. 

 
1. About Financial Stability Oversight Council. URL: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-markets-

financial-institutions-and-fiscal-service/fsoc/about-fsoc (Last accessed: 21.04.2020). 
2. European Systemic Risk Board (ESRB). URL: https://www.esrb.europa.eu/about/background/html/index.en.html (Last 

accessed: 21.04.2020). 
3. German Financial Stability Committee. URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/EN/Issues/Financial_markets/Financial_market_stability/Financi
al_stability_committee/financial-stability-committee.html (Last accessed: 21.09.2020). 
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АНАЛІЗУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ ЯК ОДНОГО ІЗ ВАЖЛИВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ 
 
Облікова ставка є одним із найпоширеніших інструментів грошового-кредитного та 

валютного регулювання в Україні та світі, оскільки серед важливих структурних елементів, 
на яких базується розвиток економіки будь-якої країни, є кредитування банками суб’єктів 
підприємництва. Разом із тим облікова ставка опосередковано впливає на такі важливі 
макроекономічні показника як інфляція та величина валового внутрішнього продукту (ВВП). 
Зважаючи на важливість та ефективність цього монетарного інструмента, дослідження 
динаміки облікової ставки, доцільності її зміни та напрямку впливу на економіку України є 
актуальним питанням в сучасних умовах.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національний банк України» облікова 
ставка Національного банку України – один із монетарних інструментів, за допомогою якого 
Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного 
ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів [1]. 

Тобто термін «облікова ставка» можна трактувати як ставку відсотка, під яку На-
ціональний банк України (НБУ) фінансує комерційні та державні банки, а вони у свою чергу 
цими ресурсами надають кредити фізичним та юридичним особам. Вплив зміни облікової 
ставки найістотніше проявляється через інфляцію, яка характеризується  знеціненням гро-
шей на тлі зростання цін, а також через рівень доступності кредитів.   

Значна популярність цього інструмента грошово-кредитного регулювання зумовлена 
такими факторами: застосування механізму встановлення і регулювання облікової ставки є в 
одноосібному розпорядженні НБУ; економічних ефект від його використання досить легко 
піддається кількісному вимірюванню, оскільки він проявляється у зміні рівня номінальних 
процентних ставок за кредитами та депозитами на внутрішньому ринку; використання такого 
інструмента не вимагає суттєвих затрат часу чи фінансових витрат. Варто також зазначити, 
що використання механізму регулювання облікової ставки має і певні недоліки, що стосу-
ються передусім валютного регулювання, оскільки характерним є опосередкований вплив на 
валютні відносини. За умов низького рівня облікової ставки операції рефінансування є дуже 
доступними, а це істотно знижує мотивацію банків залучати кошти на кредитному ринку. 
Разом із тим за умови наявності в межах банківської системи окремої держави значної 
кількості банківських установ, що містять іноземний капітал (тобто, які мають фактично 
безперешкодний доступ до номінованих в іноземній валюті кредитних ресурсів), загальний 
вплив облікової ставки на рівень середньозважених за валютами ставок за кредитами і 
депозитами певним чином нівелюється через наявність дешевих активів в іноземній валюті, 
що безпосередньо доступні на ринку.  

Варто також акцентувати увагу на той факт, що встановлення напрямків зміни обліко-
вої ставки є суперечливими за своєю природою залежного від обраних цілей, які спрямовані, 
з одного боку, на об’єктивну необхідність стимулювання достатніх темпів росту ВВП 
України, а з іншого, на додержання основних цілей режиму інфляційного таргетування. Так 
досягнення цілей інфляційного таргетування вимагає підвищення рівня облікової ставки, а 
забезпечення достатнього рівня економічного зростання, навпаки, його суттєвого зниження. 
В Україні облікова ставка зазвичай використовується у ролі «антиінфляційного» засобу, що 
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досить чітко простежується при аналізі статистичних даних. Динаміка зміни облікової ставки 
в Україні за період 2014-2019 років представлена на рис. 1. 

У період кризової ситуації 2014-2015 років відбулося швидке зростання облікової 
ставки НБУ із 9,5% до 22% із досягненням піку у середині 2015 року (30%). Оскільки 
значний тиск на економіку паралельно здійснювало катастрофічне знецінення гривні, такі дії 
не врятували економіку країни від неконтрольованої галопуючої інфляції, що досягала у 
найкритичніший період 2015 року 43,3%. Упродовж 2016 року облікова ставка НБУ зменши-
лася до 22%, а згодом і до 14%. Знизилася також і інфляція до показника 12,4%. Дії НБУ 
спрямовані на подальше зниження ставки до 12,5% спровокували у 2017 році також незначне 
зростання інфляційного показника до 13,7%. Очевидно, що саме зростання інфляції стало 
рушійним фактором для того, що період 2018 року, а також 2 квартали 2019 року економіка 
України функціонувала з зростаючою обліковою ставкою до 18%, яка лише у четвертому 
кварталі знизилася до 13,5%. Таке падіння облікової ставки пов’язано із оптимальним 
сприятливим інфляційним звітом за цей же ж четвертий квартал, у якому було зафіксовано 
досягнення раніше встановленої середньострокової інфляційної цілі 4-6%. Серед факторів, 
які сприяли такому зменшенню варто виокремити: зміцнення гривні відносно долара США, 
що спровокувало падіння цін на паливо, цін на газ, а тому часткове зниженням тарифів на 
житлово-комунальні послуги. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни облікової ставки в Україні за період 2014-2019 років [2, 3] 

 
Отже, механізм  регулювання облікової ставки НБУ є одним із важливих інструментів 

монетарного, а також валютного регулювання. Його суттєвий вплив на економічні процеси в 
Україні можна пояснити здатністю здійснювати вплив на рівень відсоткової ставки за кредит-
ними і депозитними операціями комерційних та державних банків, які у свою чергу значною 
мірою визначають стан ділової активності та динаміку інфляційних змін в нашій державі. 

 
1. Закон України «Про Національний банк України» № 679–XIV від 20.05.1999 р. (редакція від 20.03.2020, 

підстава 524-IX) // Портал ВРУ. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14/page.  
2. Облікова ставка Національного банку. URL: https://bank.gov.ua/monetary/stages/archive-rish.  
3. Індекс інфляції України / Фінансовий портал Мінфіну. URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/. 
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ANALYSIS OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT "INCOME" 

 
In the process of economic activity at each enterprise there are incomes that are sufficiently 

diverse arise, therefore a considerable number of authors, such as Grinova V.M., Peresada A.A., 
Tkachenko N.M., Butinets F.F. and others, have paid attention to the study of the essence of this concept. 
Analyzing their works we can conclude that there is no single approach to determining the nature of 
income. The purpose of this study is to analyze the concept of "income" and to clarify the conceptual and 
categorical apparatus, while investigating the existing definitions of the essence of this concept. 

Table 1 shows the interpretation of the term "income". 
Table 1 

Analysis of the definition " income" 

Source Author Definition Comment 

Grinova V.M. [1] 

Entrepreneurial income is a reward for entrepreneurial 
activity, offsetting negative emotions associated with 
risk, competition, uncertainty, fear, and production 
targeting the unknown market. 

The explanation provides that 
income a reward and 
compensation for the negative 
aspects of work. 

Peresada A.A. [2] 
The income of the economy (business) is the result of 
fixed assets without current assets. 

income is described as the 
amount of funds that results from 
fixed assets. 

Tkachenko N.M. 
[3] 

Income is an increase in economic benefits in the 
form of earnings, which results in an increase in 
equity (excluding capital growth through 
contributions from owners). 

The definition emphasizes that 
income is a reward that leads to 
an increase in equity. 

P(s)BO [4] 

Income is an increase in economic benefits in the 
form of an inflow of assets or a decrease in liabilities 
that lead to an increase in equity (other than an 
increase in capital through contributions from 
participants). 

Term income is presented as an 
asset inflow or a liability 
decrease. 

Butinets F.F. [5] 

Income is the earnings from the economic and 
financial benefits that result from the operation of the 
enterprise as sales proceeds of products (goods, 
provision of possible works, services), dividends, 
fees, interest, incentive payments, etc. 

Definition treats income as 
benefits that accrue from income. 

 
Some authors believe that income is a reward for entrepreneurial activity, compensation for 

negative emotions, and it is also believed that income is the result of fixed capital formation without 
working capital. A number of authors see income as an increase in economic benefits in the form of 
earnings, leading to an increase in equity. 

The essence of the concept of the term "income" by the definitions is given in the table. 
According to it we can formulate a generalized definition: income – an increase in economic and 
financial benefits in the form of reduced liabilities or inflows of assets, which is manifested as a 
reward for business activity, compensation for negative emotions, benefits from sales products, etc. 

In this article the existing definitions of the term “income” are summarized and analyzed and on 
their basis its own definition, which requires further specification and future research was formed. 

 
1. Babich O.M., Lepetan І.M. Viznachennya ponyattya dohodіv ta mozhlivі napryamki ih utvorennya. URL: 

http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Economics/55783.doc.htm. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

 
Венчурна індустрія почала розвиватись у Америці ще в 50-х роках ХХ століття і станом  

на сьогодні вона набуває дедалі більшої популярностіу цілому світі. Венчурне інвестування – 
це особлива система вкладення коштів у нові проекти. Його головна і принципова 
відмінність від традиційного полягає в тому, що необхідні кошти можуть надаватися під 
перспективну ідею без гарантованого забезпечення наявним майном або іншими активами 
підприємця. Єдиною заставою служить спеціально обумовлена частка акцій у вже існуючій 
або лише створюваній фірмі [1].  

Джерелами фінансування інноваційної діяльності компаній можуть бути як власні 
кошти, так і кошти інших організацій – зовнішні джерела. Оскільки для здійснення іннова-
ційної діяльності компаніям необхідні значні кошти, а власні ресурси є обмеженими, то 
вирішенням цього питання буде залучення зовнішніх джерел фінансування. Враховуючи 
значні ризики інноваційної діяльності, підприємства часто не мають доступу до таких 
зовнішніх джерел, як кредитні ресурси, позики, факторинг, емісія корпоративних прав тощо. 
Підприємці все більше уваги приділяють перевагам лізингу порівняно з іншими джерелами 
фінансування свої діяльності. Лізинг як альтернативна форма фінансування діяльності 
підприємств, особливо у сфері малого та середнього бізнесу, має суттєві переваги. Проте в 
Україні лізинг використовується недостатньо через наявність стримуючих факторів [2]. 

Венчурне фінансування здійснюється в інвестиціях в акціонерний капітал новоство-
рених або чинних малих інноваційних підприємств [3]. Для таких операцій характерний 
високий ступінь ризику, саме тому так звані бізнес-ангели ретельно вивчають і відбирають 
об’єкти для інвестування і проводять в один і той же час кілька венчурних операцій, ство-
рюючи нові компанії й працюючи із тими, які вже існують. Тож можна сказати, що 
основною стратегією будь-якого венчурного фонду є інвестування в компанії, що 
представляють галузі, які швидко зростають та здатні зростати разом з ринком. 

Венчурні інвестиції є інструментом для одержання частки у володінні фірмою, вони мають 
прибутковість вищу за середній рівень, але разом з тим вони здійснюються в умовах 
невизначеності, що створює ризик. Характерною рисою венчурного фінансування є те, що 
інвестор практично ніколи не прагне придбати контрольний пакет акцій компанії, в яку інвестує, 
чим принципово відрізняється від «стратегічного інвестора» або «партнера». Вкладаючи кошти у 
венчурні підприємства, інвестори бажають збільшити свій капітал не менш чим у 5-10 разів за 5-7 
років. Таким чином, венчурний інвестор перетворюється у власника пакету акцій, що 
користуються попитом на фондовій біржі, і може одержати доходи за рахунок продажу своїх акцій 
на суму, яка істотно перевищує обсяг спочатку вкладених коштів [3]. 

До головних чинників, що сприяють розвитку венчурного бізнесу, можна віднести наступні:  
– наявність науково-освітньої бази та потужного дослідницького сектора, наукових 

шкіл;  
– розвиненість фінансових інститутів і ринків страхового й пенсійного секторів;  
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– наявність фондового ринку;  
– політична й макроекономічна стабільність, стале економічне зростання;  
– стабільний попит з боку держави та приватного сектора на наукові дослідження й 

розробки;  
– наявність вільного капіталу [4]. 
Останніми роками все більше набуває популярності венчурне фінансування у країнах 

Європейського Союзу, і з кожним роком воно має загальну тенденцію до зростання. У 
таблиці 1 подано кількість укладених угод у Європі, які мають на меті інвестування 
венчурного капіталу. 

Таблиця 1 
Кількість укладених угод у Європі, які мають  
на меті інвестування венчурного капіталу 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Under 
€500K 294 332 495 730 1 045 1 564 1 918 1 723 1 646 1 477 1 269 732 

€500K-
€1M 179 171 258 330 433 555 665 753 793 781 722 518 

€1M-
€5M 433 440 564 672 772 891 1 076 1 326 1 502 1 629 1 633 1 465 

€5M-
€10M 153 108 141 134 163 173 225 245 317 399 442 477 

€10M-
€25M 95 81 99 96 99 120 148 195 235 280 366 382 

€25M+ 33 29 37 39 53 49 67 124 105 151 199 271 

Джерело: [5] 
 
Найбільш популярними сферами, куди інвестори вкладають венчурний капітал, є сфера 

ІТ, фармацевтика, біотехнології та ін. На рис. 1 подано графічне зображення співвідношення 
вкладення венчурного капіталу у різні сфери у країнах ЄС. 

 
Рис. 1. Співвідношення вкладення венчурного капіталу у різні сфери у країнах ЄС 

Джерело: побудовано на основі [5]  
  
В Україні функціонування венчурного інвестування розвинуто слабше, ніж в Америці 

та країнах Європейського Союзу. Недосконала нормативно-законодавча база, нестабільне 
економічне середовище, дефіцит вітчизняних інвестиційних ресурсів, слабка інформаційна 
підтримка, брак прозорості й відкритості у веденні бізнесу – основні проблеми, з якими 
стикається наша держава. Проте в України є хороші перспективи, адже стрімко розвиваються 
сфери інформаційних технологій, стартап-індустрія. 

Саме тому, для подальшого розвитку венчурного інвестування, державі слід подбати 
про створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечивши стабільне макроеко-
номічне і політичне становище, удосконалити законодавчу базу. Також слід подбати про 
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мотивацію вкладання коштів венчурних фондів в інноваційні проекти малих і середніх 
фірм шляхом створення спеціальних інституцій; вдосконалити інфраструктуру для забез-
печення розвитку інвестиційно-інноваційних процесів і управління венчурним капіталом 
(наприклад, сформувати технопарки, технологічні інкубатори і т.д.), а розвиток системи 
інформаційних і сервісних послуг зможе забезпечити зростання активності фізичних осіб 
стосовно інвестування. 

 
1. Офіційний сайт компанії СОЛЬДІС. URL: http://www.soldis.com.ua/uk/node/78. 
2. Кулиняк І.Я., Дзюрах Ю.М. Тенденції та перспективи розвитку ринку фінансового лізингу в Україні. 

Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. 2019. № 1 (69). С. 48-57. 
3. Смирнова І.І., Тімаков К.І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва 

в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С.131-135. 
4. Поляк М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування в Україні. Держава та 

регіони. 2013. № 5. С. 113-116. 
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european-venture-report. 
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EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES  
IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF KAZAKHSTAN IN 2019 

 
Economic growth based on open market economy and real competition with high level of 

foreign investment and domestic savings is central to the priorities of the development of society set 
by the First President of the country N. Nazarbayev in his Messages to the people of Kazakhstan. At 
a new stage of development Kazakhstan solves a wide range of tasks related to increasing the 
competitiveness of the national economy. These include, above all, restructuring the economy, 
developing infrastructure and market institutions, and overcoming the shortcomings inherited from 
the previous stage: imperfections in the sectoral and technological structure; Weak internal 
integration, insufficient viability of productive forces. All these assessments are also fair with 
regard to the development of small and medium-sized businesses. The socio-economic role of this 
sector is great both in countries with established market economies and in those that have only 
recently followed this path [1, p. 185]. 

It should be noted that the agro-industrial complex is an important and one of the priority 
sectors of the economy of the country to ensure food security and employment, as well as a large 
significant area for the application of small and medium-sized businesses. For Kazakhstan, 
agricultural production is a traditional industry where most of the rural population is involved. 

At present, the main problems limiting the development of small businesses in agriculture are 
the use of simplified technologies, high wear and tear of agricultural machinery and technological 
equipment, which leads to low productivity and higher production costs. 

Analyzing the main economic indicators, since the beginning of 2019 the country has seen an 
upward trend in the growth of the economy. The largest growth among small and medium-sized 
enterprises is observed in peasant or farm households. 

According to the results of the half-year, the share of small and medium-sized enterprises in 
Kazakhstan amounted to 28.5%, while in 2018 the share was equal to 28.4%, and in 2017 – 26.8%. 

Output of small and medium-sized enterprises in January-June 2019 amounted to 12.6 trillion 
tenge – 10.8% more than in the same period last year. 

At the end of November this year, the number of small and medium-sized enterprises in the 
country increased by 7.8% per year, to 1.3 million. In the total number of SME entities, the share of 



 113 

individual entrepreneurs was 64.5%, small business legal entities – 19.1%, peasant or farm 
households – 16%, medium business legal entities – 0.2%. 

The largest growth among small and medium-sized enterprises is observed in peasant or farm 
households: during the year their number increased by 10.4%, to 212.2 thousand units. 

According to the Ministry of Agriculture of Kazakhstan, in general, about 1.2 million people 
work in agriculture of the country. The number of hired workers in agriculture is 464.5 thousand. 
The rest are entrepreneurs and self-employed. It is also worth noting that agriculture occupies a 
leading position in terms of employment, on an equal footing with trade, industry and education. 
For 11 months of this year, Kazakhstanis engaged in agriculture produced 4.9 trillion tenge worth of 
products and services – 671 billion tenge more than in the corresponding period last year.  

 

 
 
At present, there are many obstacles to the development of small and medium-sized 

businesses. One of the most difficult challenges is the lack of sufficient financial resources for most 
actors to meet their own investment and working capital needs. Banks, due to the low tax capacity 
of small businesses, are forced to transfer the cost of risk to loans by increasing the interest rate on 
loans. Another factor that has a negative impact on small business development is the inadequacy of 
existing or lack of clear rules in the legislation of the country regulating small business activities, 
which leads to an increase in administrative barriers [2, p. 34]. 

Using the experience of developed countries in small and medium-sized business 
development, the Government is pursuing an in-depth policy on financial sector reform and 
integrated development of small business support infrastructure: expansion of the network of small 
business centers, business incubators, consulting, leasing and other firms, creation of data banks 
specializing in servicing small enterprises. 

It should be noted that it is for the sustainable development of small and medium-sized 
businesses in agriculture that it is necessary to increase the level of productivity in agriculture, 
improve the quality of produced products using modern technologies, and increase export potential. 

 
1. Kolesnikova L.A. Entrepreneurship and Small Business in the Modern State: Development Management. M.: 

New Logos, 2010. P. 185. 
2. Lysakovskaya E.V. Problems and Prospects of State Support for Small and Medium-Sized Businesses. Law 

and Education. 2011. № 5. P. 34. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН-БІЗНЕСУ  
В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ 

 
На сьогоднішній день Інтернет відіграє важливу роль в житті людей. Усі ми залежні від 

соціальних мереж і піддаємося впливу реклами, яку зустрічаємо на сторінках інтернет-
магазинів різних компаній. Онлайн-бізнес набирає шалених темпів зростання через свою 
доступність та економію часу. В Інтернеті існують необмежені можливості, які забезпечує 
нам відкрите поле діяльності для бізнесу. Особливо це питання є актуальним в умовах 
кризових ситуацій – пандемії коронавірусу. На даний момент всі підприємства використову-
ють системи автоматизації та інформатизації бізнес-процесів. Ці програмні продукти 
сприяють оптимізації бізнес-процесів компаній та дозволяють легко адаптуватись до нових 
реалій роботи в умовах карантину. Інноваційно-інтелектуальний розвиток країни відбува-
ється, перш за все, через впровадження інтерактивних послуг та нових інтелектуальних 
продуктів. 

Формування конкурентоспроможної економіки країни залежить від інноваційних 
розробок, інтелектуального бізнесу, впровадження нових форм онлайн-бізнесу. Підприємст-
ва повинні використовувати і вдосконалювати існуючі інформаційні системи та створювати 
модерні. Однією з форм он лайн-бізнесу є інтернет-торгівля, яка є надзвичайно поширеним 
явищем і з кожним днем вона набуває все більших обертів та залучає більшу кількість 
учасників. 

До форм електронної торгівлі в літературі відносять: 
− глобальний електронний маркетинг, у тому числі просування традиційних товарів та 

послуг; 
− віддалені послуги (послуги, пов’язані з консультуванням, юридичною й бухгалтерсь-

кою підтримкою тощо, які можуть надаватися на відстані); 
− електронна комерція –торгівля товарами, які можуть передаватися в цифровій формі 

і/або оплата яких може відбуватися в цифровій формі (інформація в текстовій, графічній, 
відео або звуковій формах); 

− дистанційна робота (організація «розподілених офісів», в яких спільно працюють 
люди, що перебувають у різних приміщеннях, містах і навіть країнах). 

Активному розвитку інтернет-торгівлі сприяє низька вартість трансакцій; відносно 
низький обсяг первісних вкладень, практично необмежене коло потенційних клієнтів; прос-
тота обліку руху товару; зручність проведення маркетингових досліджень; значний 
потенціал розвитку системи роботи із клієнтами [1]. 

Одним з прикладів нових форм ведення онлайн-бізнесу є Blogging; активно розвива-
ються сайти, що надають онлайн-допомогу; консультанти із соціальних мереж; менеджери 
соціальних медіа; надання SEO-послуг; YouTuber; Podcasting, лендінг, арбітраж трафіку 
тощо. Також з кожним днем стають все більше затребуваними розробники веб-сайтів, гра-
фічні дизайнери. 

Новою тенденцією стало поширення між підприємствами створення власних інтернет-
курсів, що дає змогу поширювати необхідні знання учасникам онлайн-конференцій та готу-
вати висококваліфікованих кадрів, що йдуть нога в ногу з прогресом. Онлайн-курси є мега 
перспективними і актуальними, адже дистанційне навчання сьогодні є досить поширеним 
явищем, через впровадження затяжного карантину в багатьох країнах. До електронної 
комерції відносять електронний обмін інформацією, електронний рух, електронну торгівлю, 
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електронні гроші, покупки з ПК (електронний маркетинг), електронний банкінг, електронні 
страхові послуги тощо [2]. 

Інтернет-бізнес сьогодні в Україні стрімко зростає. Для конкурентоспроможної роботи 
підприємств необхідно впроваджувати інновації та більше приділяти уваги онлайн-роботі. 
Перевагами ведення даного виду бізнесу є швидкий темп роботи, доступ до інформації, 
економія, гнучкість, індивідуальні можливості, цінний досвід, швидкий старт, безпека, 
надійність, робота 24/7. 

Активна та цілеспрямована робота щодо створення продуктивних моделей взаємодії 
різних сфер господарювання та перехід їх в онлайн-формат, з одного боку, дасть змогу 
підвищити ефективність наукових досліджень, а з іншого боку, сприятиме підвищенню 
інноваційності вітчизняного бізнесу, забезпеченню його стабільного розвитку, а отже, зрос-
танню інноваційного потенціалу національної економіки. Таким чином, мотивом міжнарод-
ного бізнесу перестає бути отримання прибутку, а є створення і впровадження комерційного 
нововведення з врахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій [3]. 

В епоху цифрових технологій та діджиталізації усі повинні бути достатньо проінфор-
мовані та вміти швидко реагувати на нові форми онлайн-бізнесу, які можуть забезпечити 
високу мобільність і зекономити безліч часу. Враховуючи вище зазначені переваги, 
вважаємо, що розвиток онлайн-бізнесу в різних формах є надзвичайно перспективним і 
необхідним в майбутньому. 
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СТРУКТУРА ОПЕРАЦІЙ РЕФІНАНСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК МОНЕТАРНОГО ІНСТРУМЕНТА 
 
Одним із сучасних і необхідних монетарних інструментів і є рефінансування банків 

Національним банком України (НБУ). За допомогою рефінансування банки можуть підтри-
мувати належний рівень своєї ліквідності та ліквідності банківської системи загалом, примножу-
вати обсяги кредитування, сприяти стабільності здійснення розрахунків між суб’єктами 
господарювання тощо. Для центральних банків рефінансування є каналом безготівкової 
емісії та засобом попередження банківської паніки [1]. Завдяки цьому інструменту НБУ як 
центральний банк розкриває функцію кредитора останньої інстанції. 

У різних аспектах стан, проблеми і механізми надання рефінансування висвітлювалися 
у роботах багатьох науковців. Питання рефінансування досліджують Є.В. Шепель [9, с. 772-
775], С.С. Полях [8, с. 24-33], Н.П. Шульга [10, с. 78-87]. Як дієвий інструмент грошово-
кредитного ринку рефінансування досліджує О.М. Кузьмак [6, с. 193-195]. Досвід рефінансу-
вання провідних країн світу розглядає М.Я. Болдін [2, с. 84-94]. А от С.Б. Єгоричева,  
С.П. Прасолова [5, с. 249-259] та Л.Я. Бублик [3, с. 76-81] пропонують шляхи вдосконалення 
процесу рефінансування після банківської кризи. Сутність, особливості та механізм 
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рефінансування є об’єктом досліджень багатьох науковців, проте сучасним умовам (у час 
інфляційного таргетування) його застосування приділено недостатньо уваги. 

Впродовж 2016-2019 рр. спостерігається тенденція до зниження процентних ставок за 
операціями рефінансування НБУ. Це зумовлено зменшенням облікової ставки НБУ, до якої 
«прив’язані» процентні ставки по операціях рефінансування. Зменшення облікової ставки 
стимулює ділову активність банків та економічне зростання країни, адже має місце прямий 
взаємозв’язок вартості кредитних ресурсів, які пропонує НБУ для банків, та кредитних 
ресурсів, які пропонують банки для суб’єктів господарювання.  

Структуру операцій рефінансування НБУ наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Структура операцій рефінансування НБУ за 2016-2020 рр. 
Період Частка кредитів, наданих через тендери, % Частка кредитів овернайт, % 
2016 63.2 35.9 
2017 31.02 55.6 
2018 20.2 79.8 
2019 61.5 38.5 

31.03.2020 34.5 65.5 

Джерело: складено авторами за даними [7] 
 
Як бачимо з даних табл. 1, за період інфляційного таргетування найбільший обсяг рефі-

нансування було надано українським банкам у 2018 р., хоча при збереженні наявної динамі-
ки у 2020 р. є ймовірність перевищити обсяги рефінансування за підсумками року. Структура 
операцій рефінансування у 2018 р. та у 2020 р. також є схожою (на відміну від інших аналізо-
ваних років). Враховуючи, що 2018 р. характеризується жорсткою монетарною політикою та 
ефективною діяльністю банків, то можемо очікувати аналогічну ситуацію і у 2020 р. 

Цікавою є динаміка питомої ваги кредитів, наданих шляхом проведення тендерів і 
кредитів овернайт. Зокрема, якщо в 2016 р. частка кредитів, наданих шляхом проведення 
тендерів, становила 63,2%, а кредитів овернайт – 35,9%, то вже у 2018 р. частки були відпо-
відно 20,2% і 79,8%. Це пояснюється тим, що банки потребували додаткових коштів для 
забезпечення поточної ліквідності та дотримання економічних нормативів, установлених 
НБУ. Наявні зміни у структурі операцій рефінансування НБУ є ознакою розвитку цього 
монетарного інструмента, зміни його пріоритетних цілей внаслідок зміни стану банківської 
системи України та економічної ситуації в країні загалом. 

Зазначимо, що впродовж 2016-2018 рр. НБУ збільшував облікову ставку і проводив 
жорстку монетарну політику. У цей же час і загальний обсяг наданих кредитних ресурсів 
зменшувався, адже кредитувати було більш ризиковано. У 2019 р. облікова ставка НБУ по-
чала зменшуватися, адже мало місце зниження темпів інфляції та покращення макроеконо-
мічна ситуація в Україні.  

У перспективі основними напрямами вдосконалення операцій рефінансування НБУ є:  
− вдосконалення нормативно-правової бази;  
− вдосконалення механізму рефінансування за кожною окремою операцією;   
− удосконалення системи моніторингу за використанням отриманих відповідно до 

операцій рефінансування кредитних ресурсів задля гальмування спекулятивних дій загалом 
та на міжбанківському валютному ринку зокрема.  
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РОЛЬ DATA SCIENCE В УХВАЛЕННІ БІЗНЕС-РІШЕНЬ 
 
Багато відомих компаній використовує техніки Data Science для спрощення своїх 

повсякденних операцій. Сьогодні велика кількість підприємств стають орієнтованими на дані – 
це означає, що компанії використовують їх для прийняття рішень, розширення та розвитку 
свого підприємства.  

Існує багато способів, за допомогою яких Data Science допомагає бізнесу краще 
розвиватися: 

1. Створення кращих продуктів 
Продукція підприємств має бути привабливою для споживача, для цього їм потрібно 

розробити продукцію, яка відповідає вимогам клієнтів та забезпечує їх гарантоване задово-
лення. Тому галузям необхідні дані, щоб найкращим чином розвивати свій продукт. Процес 
включає аналіз відгуків покупців, щоб ідентифікувати найкращі товари з точки зору 
споживачів. Цей аналіз проводиться за допомогою передових аналітичних інструментів Data 
Science. Крім того, певні галузі використовують сучасні тенденції на ринку, щоб розробити 
продукт для більшого сегменту. Ці тенденції надають бізнесу підказки про поточний попит. 
Зі збільшенням кількості даних у галузі – галузь отримує можливість реалізувати не тільки 
новішу продукцію, але й інноваційні стратегії [1, c. 197]. 

Наприклад – Airbnb використовує Data Science для вдосконалення своїх послуг. Дані, 
що формуються клієнтами – обробляються та аналізуються. Згодом Airbnb використовує їх 
для задоволення потреб та пропозиції першокласних послуг для своїх клієнтів. 

2. Предиктивна аналітика та передбачення результату 
З появою сучасних інструментів та технологій прогнозування –  компанії розширили 

свої можливості для роботи з різними формами даних. У формальному плані прогностична 
аналітика – це статистичний аналіз даних, який включає декілька алгоритмів машинного 
навчання для прогнозування майбутнього результату з використанням даних [4, c. 25]. 
Існують різні застосування предиктивної аналітики в бізнесі: сегментація клієнтів, оцінка 
ризиків, прогнозування продажів та аналіз ринку. Завдяки предиктивній аналітиці, бізнес має 
перевагу перед іншими, оскільки вони здатні передбачити майбутні події та вжити 
відповідних заходів. 



 118 

3. Використання даних для прийняття бізнес-рішень 
У попередньому пункті була описана важливість предиктивної аналітики – керуючись 

цими прогнозами підприємства приймають рішення, що є критично важливим, так як у 
минулому відсоток хибних рішень був набагато вищий через відсутність опитування, даних 
або навіть сам процес прийняття рішення часто базувався на інтуїції – як наслідок відбува-
лись втрати [1, c. 125]. Однак, зараз наявність великої кількості даних (BIG-DATA) та необ-
хідних інструментів, дає змогу приймати математично- обчислені рішення. Крім того, бізнес-
рішення можна приймати за допомогою потужних інструментів, які дозволяють не тільки 
швидше обробляти дані, але й забезпечувати точні результати. 

4. Оцінка бізнес-рішень 
Після прийняття рішень за допомогою прогнозу майбутніх подій компанії мають 

оцінити їх. Це можливо за допомогою інструментів тестування гіпотез. Після реалізації рі-
шень підприємства повинні зрозуміти, як ці рішення впливають на їхню ефективність та 
зростання. Якщо рішення призводить до будь-якого негативного фактору, тоді підприємства 
аналізують його та усувають проблему, що впливає на ефективність. Існує багато способів 
оцінки рішень та планування стратегії. Ці рішення обертаються навколо потреб клієнтів, 
цілей компанії, а також плану реалізації проекту.  

5. Aвтоматизація процесу залучення персоналу 
Data Science відіграє ключову при запровадженні автоматизації для будь-якої галузі. 

Кожен день компаніям доводиться мати справу великою кількістю резюме для пошуку но-
вого персоналу. Щоб спростити цей процес використовують такі технології Data Science як 
розпізнавання зображень, які здатні перетворити візуальну інформацію з резюме в цифровий 
формат. Потім дані проходять процес обробки за допомогою аналітичних алгоритмів, таких 
як кластеризація та класифікація, щоб визначити потрібного кандидата на роботу. Крім того, 
підприємства вивчають наявні тенденції на ринку праці та аналізують потенційних 
претендентів на роботу [3, c. 52].  

6. Business Intelligence для прийняття кращих рішень 
Традиційний Business Intelligence має більш описовий та статичний характер. Однак із 

доповненням Data Science він перетворюється на більш динамічний аспект. У зв'язку з 
масовим збільшенням обсягу даних, підприємства фокусують увагу на аналізі даних для 
отримання цінної інформації та інсайтів. Отримані інсайти допомагають компаніям аналізу-
вати інформацію в широкому масштабі та вибудовувати стратегію прийняття рішень. В 
даному випадку процес прийняття рішень складається із 4 етапів: 

– Розуміння змісту та природу виникнення проблеми, яку необхідно вирішити. 
– Дослідження та кількісна оцінка якості даних. 
– Впровадження правильного алгоритму та інструментів пошуку вирішення проблеми. 
– Використання інструментів візуалізації для побудови дерева рішень. 
7. Eфективне управління бізнесом 
Підприємства володіють безліччю даних, що дозволяє отримувати за допомогою 

правильного аналізу приховані закономірності, які є всередині, а також зробити змістовний 
аналіз та прогнозування подій. Великі підприємства, і невеликі стартапи можуть отримати 
вигоду від Data Science для подальшого зростання. Зокрема, вони можуть прогнозувати 
рівень успішності своїх стратегій, оцінювати якість продукту, визначати ключові показники, 
провести кількісну оцінки та якісну оцінку для ухвалення управлінських рішень [2, c. 86]. 

Використовуючи Data Science, бізнес також може сприяти розвитку лідерства, від-
стежувати ефективність, рівень успішності та інші показники. За допомогою аналітики робо-
чої сили галузі можуть оцінити, що найкраще мотивує працівників. 

Наприклад, Wellmart допомогою технік аналізу даних здійснює контроль за результа-
тивністю роботи працівників. Беручи до уваги результати цих досліджень, менеджери мо-
жуть аналізувати внески працівників у розвиток компанії і ухвалювати рішення, коли слід 
сприяти у підвищенні певного працівника. 
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Data Science відіграє важливу роль в бізнесі, а аналітичний підхід, заснований на 
числах, фактах та статистиці, може забезпечити перспективне рішення, яке могло спочатку 
здавалось не очевидним. 
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2. Provost F. Big Data Insights, O`reilly Sebastopol, 2018.  
3. Gorelik A. The Enterprise Big Data Lake, O`reilly Sebastopol, 2019. 
4. Marr B. Data Strategy, Kogan Page, 2017. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ 
 
У даний період Україна вирішує найважливіше економічне завдання – визначення стра-

тегії розвитку країни на довгострокову перспективу. Концепція економічного розвитку 
повинна бути визначена за всіма напрямками діяльності української економіки. У зв'язку з 
цим особливий інтерес викликають спроби оцінити перспективи розвитку фінансового 
сектора економіки. Нині серед економістів існує багато різних точок зору і спірних питань по 
перспективах розвитку банківського сектора, зміни дохідної і видаткової частин бюджетів. 
Існує й така думка, що українська банківська система сьогодні є гальмом для розвитку 
національної економіки. У найближчі роки вона може стати ще й потенційним джерелом 
макроекономічних криз.  

Політична та військова нестабільність, значна інфляція, а також економічна дестабілі-
зація, якщо говорити про сучасний стан банківської системи України, негативно вплинули на 
банківський сектор і його показники. Ще одним вагомим фактором впливу є активне 
втручання НБУ і проведення ним політики «Оздоровлення» банківської системи. Ліквідація 
неплатоспроможних банків та банків-порушників законодавства позитивно вплине на прозо-
рість функціонування банківської системи [1]. Але водночас, різке зменшення кількості 
учасників банківського сектору може негативно вплинути на забезпечення вільної конку-
ренції на ринку банківських послуг та погіршити умови надання банківських продуктів. 
Динаміка кількості банків в Україні за 2007-2020р. подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості банків в Україні за 2007-2020 рр [2] 
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За даними рис. 1 можна зробити висновок, що кількість банків в Україні за останні 
десять років зменшилася більше ніж удвічі. Водночас зі зменшенням кількості банків та 
поява труднощів у функціонуванні тих, що залишилися, системні банки в Україні нарощують 
свою потужність та стабільність.   

Для аналізу сучасного стану банківської системи в Україні необхідно конкретизувати 
певні проблеми та фактори, що є стримувальними чинниками банківського сектора. 
Найбільш гострі з них (окрім скорочення їх кількості) є: 

– недовіра до банків зі сторони населення; 
– постійні політичні кризи; 
– девальвація гривні; 
– недосконалість механізму рефінансування банків в Україні; 
– постійне дорожчання кревних ресурсів; 
– низька якість кредитних портфелів банків; 
– непродуманий ризик-менеджмент банків [1]. 
Найбільш актуальною проблемою на сьогоднішній день є зростання недовіри до банків, 

що відбувається внаслідок скорочення обсягу вільних ресурсів не тільки населення, а й 
підприємств на фоні негативної роботи працівників банків. Політика роботи банків із 
клієнтами є неефективною та нав’язливою, що призводить до відтоку депозитів, а це у свою 
чергу дестабілізує діяльність банків, ускладнюючи процес видачі кредитів та розрахунків за 
своїми зобов’язаннями. Крім цього спостерігається негативна тенденція відтоку інвестицій із 
банківського сектора, що в майбутньому може стати причиною ускладнення процесу 
нормальної діяльності українських банків.  

Сутність проблеми рефінансування банків, які знаходяться у кризовому стані все ще 
залишається актуальним. Ряд банків, що отримали рефінансування від НБУ, не змогли 
повернути борг і збанкрутували. До прикладу у 2016р. неплатоспроможні банки були винні 
НБУ біля 55 млрд. грн., а повернули трохи більше 1 млрд. грн. [3].  Отже, такий інструмент 
рефінансування, який використовується НБУ у кризових періодах є малоефективним і 
створює підґрунтя для зловживань.  

Такого ж негативного впливу на вітчизняну банківську систему завдає девальвація 
національної валюти, за останні шість років гривня девальвувала по відношенню до долара 
США більше ніж в три рази. Це призвело до загострення проблемної заборгованості клієнтів 
перед банками. Більшість позичальників не змогли обслуговувати валютні іпотечні кредити. 
Також це викликало необхідність докапіталізувати банки більш ніж на 120 млрд. грн. [3]. 

Якщо звертатись до проблеми дорожчання кредитних ресурсів, то варто відзначити, що 
у березні 2015 р. НБУ встановив облікову ставку на рівні 30%, а у січні 2020р. опустив 
облікову ставку до 11% [2]. Таким чином банки не можуть виконувати одну із своїх основ-
ним функцій – кредитувати економіку, тому що заклик до прискорення зниження облікових 
ставок повинен супроводжуватись комплексом заходів із оздоровлення банківської системи. 
Тому що без цього ефект від зниження облікової ставки буде протилежний очікуваному. 
Проблема зростання ціни на кредитні ресурси нерозривно пов’язана з питанням погіршення 
якості кредитного портфеля. В умовах військових дій на сході країни, на тлі погіршення 
зовнішньоекономічної кон’юнктури, платіжної дисципліни позичальників зростає частка 
простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитного портфеля. 

Отже, для того щоб вирішити нагальні проблеми банківського сектору і нормалізувати 
його функціонування необхідно застосовувати сукупність заходів, яка буде спрямована на 
загальноекономічну стабілізацію, повернення довіри до банківського сектору і підвищення 
ефективності діяльності НБУ у сфері контролю та регулювання банківської системи. Якщо 
такі заходи будуть реалізовані, то це дозволить мінімізувати вплив вищезгаданих негативних 
факторів у короткострокові перспективі та створить умови для розвитку банківської системи 
України у майбутніх періодах.  

 
1. Сайт інформаційного агентства «Ваш банкір» «Банківський сектор України: реалії та перспективи». 

URL: http://vashbankir.com/financial-literacy/articles/bankovskiy-sektor-ukrainy-realii-i  perspektivy.html?hl=uk. 
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2. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua. 
3. Офіційний сайт Національного Інституту стратегічних досліджень України «Проект стабілізації 

банківської системи шляхом підвищення довіри до банків». URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/ 
dovira_do_bankiv-8d9b8.pdf. 
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ПЕРСПЕКТИВИ  ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ FINTECH В УКРАЇНІ 
 
FinTech – це інноваційні технології фінансового сектору, що розробляються компанія-

ми, які не є «традиційними гравцями» фінансового ринку [1]. 
Особливої актуальності фінансові технології набувають зараз, оскільки переважно 

пропонуючи послуги онлайн, роблять фінансові інструменти більш доступними, зрозуміли-
ми і зручнішими. 

В Україні розвиток FinTech гальмуються певними чинниками, зокрема: 
– недостатньо розвинена законодавча база; 
– низький споживчий попит на фінансові послуги; 
– низький рівень залучення інвесторів; 
– нестабільна економічна ситуація [2]. 
На сьогоднішній день в Україні працює близько 80 FinTech компаній, які виникли в 

основному в останні 5 років. Переважно ці компанії працюють в напрямку грошових перека-
зів, а також управління фінансами, розроблення Blockchain-проектів та онлайн-продаж [1]. 

Український FinTech активно розвивається, а Національний банк як лідер реформ 
фінансового ринку, цьому сприяє, працюючи та впроваджуючи низку проектів, що допо-
можуть як банківському сектору, так і FinTech компаніям працювати більш ефективно та 
прозоро. Серед таких ініціатив варто відмітити: 

– систему віддаленої ідентифікації BankID НБУ, що спрощує отримання не лише 
банківських, а й загалом фінансових та інших комерційних послуг; 

– віддалену ідентифікацію та євродиректив PSD2; 
– модернізацію системи електронних платежів НБУ, що дає можливість здійснювати 

платежі у форматі наближеному до 24/7 у національному масштабі та із застосуванням 
міжнародних стандартів [2]. 

В Україні є всі необхідні умови для розвитку FinTech. Зокрема, це стає очевидним у 
часи пандемії COVID-19, коли покупки, платежі, дозвілля відбувається віртуально. Це 
стимулюватиме користуватися продуктами FinTech компаній, а не лише традиційним 
банкінгом. І хоча деякі спеціалісти говорять про негативний вплив розвитку FinTech на 
банківську сферу, які захоплюють напрямок банківських послуг та їх клієнтів. Загалом 
конкуренція банків з FinTech компаніями може створити потужний поштовх для розвитку 
українського фінансового сектору, трансформуючи його у більш інноваційний, доступний та 
багатоплановий ринок для усіх учасників. 

 
1. Що таке FinTech та які його перспективи на ринку фінпослуг України. – Ділове медіа «Business.ua». 

URL: https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2018/12/5/641431/. (дата звернення 21.04.2020 р.). 
2. В’язовий С.М., Пасічник І.В. Розвиток FinTech-індустрії в Україні та її ризики для банківської 

діяльності. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 21. С. 480-484. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНТРО-ПЕРИФЕРІЙНІХ ВЗАЄМОДІЙ 
 
«Центр-периферія» – це просторова метафора, яка використовується для опису та 

пояснення нерівномірного розподілу управлінських функцій, ресурсів в економіці, суспільст-
ві та політиці. Метафора «центр-периферія», для прикладу, використовується у геопросто-
ровому поділі на країни «першого», «другого» та «третього світу», у характеристиці «захо-
ду» чи «урбанізованих міст» як центрів концентрації влади, економічного і культурного 
життя. Зазвичай «центр» характеризується як розвинутий, політичний, економічний, куль-
турний і торговий осередок, а периферія описується як маргінальна, протилежна до центру, 
яка межує з ним чи є поза його зовнішнім кордоном. Використання метафори «центр-
периферія» є поширеним у політичній та економічній географії, соціології, економіці, 
зокрема в дослідженнях ринку праці, концентрації економічної діяльності, в історії, 
культурології для опису та пояснення диспаритету розвитку [3, с. 3].  

«Центр-периферію» розглядають як систему з асиметричними відносинами, бінарним 
взаємозв’язком; «центр-периферія» – це і структура, яка характеризується ієрархічністю, 
«центр-периферія» – це модель, яка описує просторову неоднорідність та розглядається на 
різних рівнях. 

У науковій думці існують різні концепції, які досліджували систему «центр-перифе-
рія», взаємозв’язки, процеси, які відбуваються між «центром» і «периферією». Виникнення 
поділу, насамперед країн, на «центр» і «периферію» починається із середини XX ст., коли 
активно почала розвиватися теорія економічного зростання. Одним із представників якої є У. 
Ростоу. Він стверджував, що економіка будь-якої країни може знаходитись на одній із п’яти 
різних стадій економічного розвитку [4]. У цій теорії кожна наступна стадія слідує за 
попередньою, що показує шлях розвитку для нерозвинених країн. Однак менш розвинені 
країни залишалися менш розвиненими і не показували явного прогресу у напрямі переходу 
до інших стадій. Відтак, наприкінці 50-х –  початку 60-х рр. XX ст. економісти та соціологи 
намагалися пояснити відсталість країн Латинської Америки і в результаті була запропоно-
вана теорія залежності. Згідно якої, нерозвиненість в основному спричинена периферійним 
становищем країни у світовій економіці. Як правило, слаборозвинені країни пропонують 
дешеву робочу силу та сировину на світовому ринку. Ці ресурси продаються передовим 
економікам, які мають засоби та промислові потужності, щоб переробити їх на готову про-
дукцію. Нерозвинені країни закуповують готову продукцію за високими цінами, виснажую-
чи капітал, який вони могли б спрямувати на модернізацію власних виробничих засобів. 
Результатом є замкнутий цикл («порочне коло»), який посилює розрив та відставання між 
багатими економіками, або «центром» та бідними – «периферією» [2].  

Насамперед зарубіжні науковці використовували модель «центр-периферія» під час 
аналізу макроекономічних та геополітичних процесів (теорія економічного зростання – 
У. Ростоу, теорія залежності – Р. Пребіш, Х. Зінгер, А. Франк, П. Баран, світ-системна теорія – 
І. Валерстайн, теорія структурного насилля – Й. Галтунг). З часом вектор змістився в сторону 
проблем регіонального розвитку. З’явилися дослідження, з використанням моделі «центр-
периферія», у яких пояснювалися неоднорідності та диспаритет розвитку і на регіональному 
та локальному рівнях (теорія полюсів росту – Ф. Перру, Дж. Фрідман, кумулятивного 
зростання – Г. Мюрдаль, А. Хіршман, Т. Хегерстранд, Ж-Р. Будвіль, теорія центральних 
місць – В. Кристаллер, А. Льош, теорії нової економічної географії – П. Кругман, Е. Венейбл, 
Ж. Оттавіано, Ф. Пуга, М. Фуджіта, Б. Болдвін, Ф. Роберт-Ніку, концепція «непросторової 
периферійності» – А. Копус). 

У теоріях виокремлювалися критерії на основі яких країна, регіон, місто можуть бути 
ідентифіковані як «центр» чи «периферія». Дослідники обґрунтовували ефекти, які мають 
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місце в результаті центро-периферійних взаємодій. Зокрема, це ефекти домінування та 
зв’язку, інформаційний, психологічний, модернізаційний, виробничий ефекти, а також 
«зворотної хвилі» та «поширення». Центр та периферія характеризуються відносинами 
залежності, що можуть мати економічний, політичний, культурний та інший характер. Такі 
відносини відтворюються за допомогою механізмів, серед яких варто назвати: експлуатація 
шляхом репатріації, єдність еліти центру та периферії, інституційне викривлення, нестабіль-
ність ринку.  

Поза економічними дослідження питання «центр-периферія» відображено і у соціогу-
манітарному знанні. M. Бернт та Л. Коліні зазначають, що тісно пов'язані з концепцією пери-
ферійності поняття «соціальне виключення» та «маргіналізація». Власне дослідження з урба-
ністики показують, що соціально-просторова нерівність зростає не тільки на міжрегіональ-
ному рівні, але має місце і всередині окремих населених пунктів, переважно міст (наприклад 
«культура бідності», «міський нижчий клас») [1]. 

М. Войцик виділяє функціональний, структурний та соціокультурний підходи до 
виокремлення периферії та її дослідження. Соціокультурний підхід розглядає периферію 
поза протиставленням «центр» –  розвиток, а «периферія» – це стагнація. Він пропонує ак-
центувати увагу на «периферичності» як стану соціальної ідентичності та джерела культур-
них традицій, цінностей. Периферія є частиною національної та регіональної ідентичності, 
яка, хоча й існує поза основними течіями економічних змін та масової культури, несе в собі 
сильне послання, засноване на конкретному баченні соціального розвитку (традиції), і 
виражає частину суспільства у «локальному» способі життя [5]. А. Ападураі зауважував, що 
«центр» і «периферія» (так само як локальність, автентичність, традиційність) не є заданою, 
даною, але натомість розуміється як конструкт дискурсу, продукт соціальної взаємодії. 
Центро-периферійні відносини завжди формуються і є комплексними соціально-політични-
ми та економічними процесами та практиками. Територія і процеси які є периферійними в 
одному сенсі (віддаленість від столиці, великих економічних центрів, густонаселених міст), 
можуть бути «центром» в іншому (з погляду їх ролі та важливості для національних та 
іноземних туристів, мови і культури, «нішових» ринків тощо) [3, с. 4-5]. 
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MULTI-CRITERIA APPROACH TO ART MARKET  
INVESTMENT STRATEGIES ESTIMATION 

 
The Art Market is an efficient, historic and global market with a capacity to withstand 

economic and geopolitical crises that achieved total sales of $67,4 billion in 2018 and ranked the 
third place in the world [1]. Compared with other world’s principal investment markets, the art 
market is famously difficult to quantify. The majority of sales are conducted privately, and 
discretion has traditionally been one of its underpinnings. But as the market grows larger and more 
globalized, it becomes ever-more important for the art market actors to get comprehensive 
information concerning the value of art object change over time depending on the state of global 
and national economy, on the state of the art market, current tastes and trends. With all these factors 
in mind it is vitally important to evaluate the level of financial and economic security of the art 
market investment for the smart art market investment strategies development. 

We provide an overview of the global market trends, art market infrastructure and 
distinguishing characteristics, factors that affect the price of art, volume and regional distribution of 
sales of art and the performance of some of the major art markets. The suggested multicriterion 
approach to Art Market Investment Strategies Intelligence (AMISI) is based on the calculation of 
the comprehensive indicator – the Level of Financial and Economic Security of the Art Market 
Investment (ARTfes) by implementing the multilevel integration. Methodology of composition of 
comprehensive indicator (ARTfes) allows to synthesize a set of chosen by authors parameters, 
including unformalized and formalized with the use of General Morphological Analysis (GMA). 

The main purpose of this research is to develop Art Market Investment Strategies Intelligence 
(AMISI) multi-criteria approach for the Level of Financial and Economic Security of the Art 
Market Investment (ARTfes) evaluation with the emphasis on the estimation of the parameter 
drivers that characterized the riskiness of the external environment of investment activity 
(assessment of the level of investment climate in the country, assessment of investment 
attractiveness of the art market) and the parameters that characterized the riskiness of the internal 
environment (components of the investment attractiveness of the artwork, component of the artist's 
reputation, component for evaluating the value of an art object). Interpretation of the obtained 
results allows to determine the impact of the parameter drivers on (ARTfes) and to classify art 
objects on three art investment risk groups. For each group of art investment risk, the art-investment 
strategy is suggested. 

The applicability of the developed AMISI multi-criteria approach is tested on the example of 
chosen artworks (Jean-Michel Basquiat: “Jim Crow” (1986), Parker Ito: “Inkjet Painting #6” 
(2013), Oleksandr Roytburd: “Hryhoriy Skovoroda in the Garden of Divine Songs" (2017)). We 
proved that the AMISI is a useful tool to evaluate Level of Financial and Economic Security of the 
Art Market Investment (ARTfes) for the art-investment risk estimation and the smart investment 
strategy development.  

 
1. The Art Market 2018: Art Basel & UBS survey. (2018). Available from: 

https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/Art%20Basel%20and%20UBS_The%20Art%20Market_2018-1.pdf. 
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DIRECT-COSTING, ABSORPTION-COSTING  

ТА ABC-COSTING: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Перманентне вдосконалення й надзвичайно глибокі економічні перетворення в умовах 

сьогодення вимагають дієвих змін якісної сторони економічних відносин, у тому числі й 
обліку. У нинішніх реаліях питання обліку витрат є надважливим для всіх суб’єктів 
господарювання й для держави загалом. 

Нинішні вимоги системи менеджменту вимагають єдиного найбільш дієвого підходу 
стосовно вибору методу обліку витрат. Саме тому нашою метою є визначення раціональної 
величини витрат, котра являється головним резервом збільшення результативності суб’єктів 
господарювання, на що безпосередньо чинить вплив система обліку, залежно від котрої 
витрати можуть мати як вартуючий, так і невартуючий характер. 

Direct-costing, як метод обліку витрат, застосовується з метою розподілу врахованих 
витрат поміж обсягом продажу та кінцевими залишками продукції (товарів, робіт, послуг), 
перетворюючи таким чином «зібрані та враховані витрати» в собівартість реалізованої 
продукції. Класичний direct-costing передбачає калькулювання за прямими (основними) 
витратами, які одночасно є й змінними. Особливістю даної системи є те, що калькулюється 
не повна, а часткова собівартість. 

Завдяки direct-costing розширюються аналітичні можливості обліку, планування, до 
того ж спостерігається процес тісної інтеграції планування, обліку й аналізу. На основі direct-
costing ґрунтується система контролінгу, оскільки саме під час аналізування поведінки 
змінних та постійних витрат залежно від зміни обсягу виробництва, є змога гнучко й 
оперативно приймати дієві управлінські рішення. 

 Основними недоліками даного методу є виникнення труднощів в розподілі витрат на 
постійні та змінні, а також складнощів оцінювання запасів під час формування звітності для 
зовнішніх користувачів. 

Absorption-costing, як метод обліку витрат, передбачає, що до собівартості продукції 
входять усі витрати (в тому числі й накладні). Умовою використання даного методу являєть-
ся використання методів розподілу накладних витрат, котрі дають можливість максимально 
точно визначити величину накладних витрат, котрі входять до собівартості одиниці 
продукції (товарів, робіт, послуг). 

Переваги absorption-costing є відсутність поділу витрат суб’єкта господарювання на 
постійні та змінні; більш точно визначається фінансовий результат від його діяльності; 
відображається покриття доходом від реалізації продукції кожного виду не лише прямих 
змінних витрат, а й постійних накладних витрат; збільшення обґрунтованості вибору додат-
кового замовлення чи навпаки, відмови від нього. 

Недоліками даного методу являються умовність у розподілі накладних витрат; 
встановлення фактичної собівартості одиниці продукції (товарів, робіт, послуг) лише 
наприкінці звітного періоду; умовний характер розподілу накладних витрат; включення до 
собівартості продукції витрат, котрі безпосередньо не пов'язані з виробництвом; ускладнення 
облікових та розрахункових процедур; недостатність уваги до характеру поведінки витрат 
залежно від обсягу продукції (товарів, робіт, послуг), котра продукується. 

ABC-costing, як метод обліку витрат, визначає діяльність суб’єкта господарювання та 
призначає вартість кожної діяльності всім продуктам і послугам відповідно до фактичного 
споживання кожним. Дана модель, порівняно із звичайними калькуляціями витрат, присвоює 
більше непрямих витрат (накладних витрат) на прямі витрати. 
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До переваг даного методу обліку витрат можна віднести той факт, що операційно-
орієнтований підхід системи АВС, хоч і є більш складним, аніж традиційний, проте набагато 
краще відображає причинно-наслідкові зв’язки поміж економічними елементами всередині 
організаційної системи підприємства. Чинники розподілу непрямих витрат, котрі використо-
вуються в традиційному методі, в АВС-costing піддають більш глибокому деталізуванню й 
використовуються на різних етапах перенесення витрат у вигляді драйверів ресурсів, 
драйверів витрат і драйверів операцій. 

Серед недоліків ABC-costing варто виділити високу трудомісткість та суттєві витрати 
на впровадження методу АВС на підприємстві. Також впровадження АВС-costing без 
автоматизації просто неможливе, процес вимагає відповідного програмного забезпечення, 
часто досить дорогого. Крім того, варто звернути на чинник часу: на великих суб’єктах 
господарювання на впровадження методики може бути затрачено близько року, в невеликих 
із відносно нескладними процесами – суттєво менше. 

Отже, кожен із методів калькулювання має низку як переваг, так і недоліків, тому 
кожен суб’єкт господарювання повинен надзвичайно зважено підходити до вибору методу 
калькулювання собівартості. Чинниками, котрі спонукають до вибору того чи іншого методу, 
є номенклатура продукції (товарів, робіт, послуг), тип та складність виробництва, наявність 
незавершеного виробництва, тривалість виробничого чи (операційного) циклу тощо. Саме 
продуманий вибір методу калькулювання дозволить провадити більш результативне 
управління витратами підприємства, та досягти бажаного результату діяльності суб’єкта 
господарювання. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ  
ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 
На теперішньому етапі розвитку світової економіки інтегрована звітність є одним з 

ключових інструментів корпоративного управління. Інтегрована звітність – це сучасна 
модель корпоративної звітності, яка передбачає гармонізацію фінансової і нефінансової 
(управлінської) звітності, в ній узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати 
фінансово-господарської, соціальної та екологічної діяльності суб’єктів господарювання, що 
дає можливість оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень та визначити 
стратегічні напрямки подальшого розвитку. 

Подана в інтегрованому звіті фінансова та не фінансова інформація повинна відпові-
дати певним критеріям щодо кількісного та якісного складу. Відповідно до Міжнародного 
стандарту з інтегрованої звітності, підготовка інтегрованого звіту та формування інформа-
ційного забезпечення враховує наступні принципи: стратегічна спрямованість та орієнтація 
на майбутнє; взаємозв’язок інформації; суттєвість та стислість; повнота та надійність; 
постійність та співставність; реагування та залучення зацікавлених осіб [1, с.123-129].  
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Основний перелік компонентів інтегрованої звітності та характеристика їх сутність 
представлено в табл. 1 [2]. 

Таблиця 1 
Концептуальна основа інтегрованої звітності 

Компоненти Зміст 
Фундаментальна концепція звітності 

Капітал Фінансовий, промисловий, інтелектуальний, людський, соціальний та 
природній 

Бізнес-модель Мета (зовнішня комунікація), опис змісту, структура розкриття цього 
змісту, метод отримання даних 

Створення доданої 
вартості 

Коротко-, середньо- та довгостроковий періоди 

Принципи, за якими повинна викладатись інформація в інтегрованих звітах 
Стратегічний фокус 
та орієнтація на 
майбутні 

Надання достатньої для розуміння інформації про організаційну стратегію, 
зокрема, яким чином ця стратегія сприяє продукуванню доданої вартості у 
коротко-, середньо- та довгострокових періодах та яким чином 
використовуватимуться та відтворюватиметься капітал суб’єктів 
господарювання 

Логічність 
викладення 
інформації 

Викладення у логічний спосіб моделі створення доданої вартості 
компанією, показ взаємозв’язків та залежності між різними компонентами, 
істотними для здатності створювати додану вартість упродовж тривалого 
часу 

Відповідність 
вимогам груп 
впливу 

Наочна демонстрація стану взаємодії компанії з ключовими групами 
впливу (заінтересованими сторонами), зокрема, показ, наскільки компанія 
розуміє, бере до уваги та відповідає дійсним потребам, інтересам та 
очікуванням таких груп 

Суттєвість та 
стислість 

Надання короткої інформації про найважливіші моменти (фактори, ризики) 
у діяльності компанії, які істотно впливають на здатність створювати 
додану вартість у коротко-, середньо- та довгостроковому періодах 

Повнота та 
достовірність 

Викладення у збалансований спосіб і без грубих помилок усіх суттєвих 
питань, позитивних і негативних  

Зв’язаність та 
порівнюваність 

Подання інформації зв’язано, щоб можна було порівняти інформацію 
впродовж певного часу (кількох звітів) та прослідкувати еволюцію моделі 
продукування доданої вартості 

 
Отже, інтегрована звітність охоплює більш широкий спектр інформації та інструментів 

ніж звичайна фінансова звітність. Тому для оцінювання результатів діяльності на майбутні 
періоди діяльності звітності інтегрована звітність більш інформативна ніж звичайна 
звітність.  

Крім цього, до переваг інтегрованої звітності та звичайної фінансової звітності 
складеної за національними стандартами можна віднести: 

– задоволення інформаційних потреб інвесторів щодо наслідків прийняття рішень в 
довгостроковій перспективі; 

– відображення зв'язку між стійкістю бізнесу і його економічною цінністю;  
– відображення взаємозв'язку між факторами (екологічні, соціальні корпоративні) і 

фінансовими факторами у прийнятті рішень, що впливають на результати діяльності бізнесу; 
– зміщення акценту показників оцінки результатів бізнесу з короткострокових на 

довгострокові [2]. 
Процес формування інтегрованої звітності може починатися після складання фінансо-

вої звітності, оскільки саме вона повинна визначати стратегію суб’єкта господарювання, 
спираючись на аналіз досягнутих результатів в звітному періоді. Інформаційною базою для 
аналізу результатів діяльності є фінансова звітність. Паралельне формування фінансової та 
інтегрованої звітності можливо тільки на етапі аудиторської перевірки фінансової звітності 
компанії. Виправлення, що вносяться до фінансової звітності, повинні бути враховані і в 



 128 

інтегрованій звітності. При підготовці звітності необхідно орієнтуватися на міжнародні 
стандарти (GRI, АА 1000), але в разі потреби розробляються також внутрішні нормативні 
документи [2].  

На практиці механізм підготовки інтегрованої звітності ще далекий від досконалості. 
Разом з тим у суб’єктів господарювання вперше з’явилась можливість експериментувати і 
впроваджувати інновації, слідуючи принципам інтегрованої звітності.  

Перспективи розвитку вітчизняної моделі інтегрованої звітності полягають у роз-
робленні методологічних засад інтегрованої звітності та аудиту її достовірності. Подальший 
розвиток інтегрованої звітності має бути спрямований на такі важливі аспекти, як розроб-
лення системи показників, що об’єднує фінансовий і не фінансовий звіти, методи отримання 
інформації, використання інформації різних систем забезпечення (управлінського обліку, 
моніторингу, аналізу стійкого розвитку) в процесі підготовки інтегрованої звітності [2]. 

Інтеграція міжнародних стандартів корпоративної соціальної відповідальності в 
систему стратегічного фінансового управління бізнесу дасть позитивний ефект за рахунок 
регулярного моніторингу зміни факторів вартості і діяльності. Інтегрована модель звітності є 
інструментом отримання повної інформації про зміни основних показників діяльності та 
характеризується: новим підходом до структуризації капіталу; орієнтацією на створення 
інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління; висвітленням головних 
аспектів діяльності, які мають змогу впливати на стратегічну стійкість компанії на 
довгострокову перспективу.  
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АКТИВІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ 

 
Сьогодні в Україні не існує єдиного державного органу, який би комплексно вирішував 

питання державного регулювання інвестиційної діяльності. Окремі функції регулювання 
інвестиційних процесів, незалежно від галузі економіки, є умовно поділеними за різними 
державними організаціями та установами.  

В Україні, на відміну від провідних країн світу, за двадцять п’ять років реформ так і не 
створена цілісна дійова система органів державного регулювання інвестиційної діяльності. 
Створювались, реорганізовувались і ліквідовувались державні органи, відповідальні за про-
вадження інвестиційної діяльності, однак сформувати надійну інвестиційну основу забезпе-
чення економічного зростання так і не вдалося [3].  

Чинники розвитку сільськогосподарського сектору формують його інвестиційну при-
вабливість для потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів. Формування позитивного 
інвестиційного потенціалу сільського господарства України передбачає формування ор-
ганізаційного, законодавчого та аналітичного забезпечення механізму державного регулю-
вання інвестиційних процесів. 

Основне завдання державного регулювання полягає не у скасуванні принципів і 
механізмів ринкового регулювання, а в тому, аби сприяти створенню сприятливих умов для 
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активації діяльності господарюючих суб’єктів на основі ринкового механізму [4]. Ринкова 
реформа вимагає значної урядової фінансової підтримки, але внутрішні джерела дуже 
обмежені і використовуються насамперед для підтримки життєво важливих секторів еконо-
міки. Тому дуже важливо знайти додаткові джерела фінансування, серед яких велике значен-
ня мають іноземні інвестиції. 

З метою імплементації кращих світових практик у сфері державного регулювання 
інвестицій в агросекторі доцільно окреслити такі напрямки [1-2]: 

– посилити взаємодію держави та приватного капіталу через призму активізації 
механізмів державного приватного партнерства; 

– здійснювати розвиток регіональних інвестиційних програм, що спрямовані на 
покращення стартових умов для ведення малого бізнесу в сільськогосподарській сфері; 

– удосконалити механізми пільгового оподаткування суб’єктів малого бізнесу в 
агросфері; 

– продовжувати сприяння експорту для малих та середніх сільськогосподарських під-
приємств через посилення регуляторного впливу на процеси протидії монополізації ринку. 
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РУШІЙНІ СИЛИ ПРОЦЕСУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ  

АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
 
Об’єктивні зміни в розвитку сільського господарства призвели до формування нової 

моделі функціонування, якій притаманні принципово нові технології, риси та пріоритети. 
Подальший розвиток аграрного виробництва тісно пов’язаний із застосування так званих «висо-
ких технологій», які базуються на використанні досягнень цифрової революції [1, c. 95]. 

Базовими рушійними силами, що дозволять швидко та ефективно застосовувати нові 
цифрові технології у сільському господарстві є:  

– ініціативність та зацікавленість виробників аграрної продукції (сільсько-господарсь-
ких підприємств), включаючи бажання покращити власну ефективність та  прибутковість;  

– дотримання вимог чинного екологічного законодавства;  
– компенсація нестачі кваліфікованих трудових ресурсів. 
Виділимо п’ять основних рушійних сил, що посилюють вплив цифрових технологій на 

діяльність сільськогосподарських підприємств та представляють собою комплекс дій еконо-
мічних агентів під впливом різноманітних факторів, що можна умовно описати наступними 
тезами. 

1. Нові уподобання споживачів сприяють технологічному розвитку за рахунок приско-
реного використання нових технологій у сільському господарстві. Все частіше споживачі 
потребують більшої кількості персоналізованих продуктів та послуг, беручи до уваги обізна-
ність із впливом на здоров’я, клімат та навколишнє середовище. Споживачі у своїх моделях 
споживання в цілому все більше коректують їх задля досягнення завдань стійкого розвитку. 
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2. Контекст, в якому функціонує ланцюг агропродовольчої вартості, може грати 
прискорювальну роль, оскільки більш розвинені країни з активними громадськими ініціати-
вами та обізнаними замовниками представляють більш сприятливий контекст для впро-
вадження нових технологій у аграрному секторі. Можливість копіювання існуючих фактів 
успіху та отримання переваг може бути важливим фактором розвитку. Співпраця між 
державами та однаково розподілені можливості участі в інноваційних рішеннях, науково-
дослідних та дослідно-конструкторських проектах або інших заходах, пов’язаних з новими 
технологіями в сільському господарстві, мають фундаментальну прискорюючу роль. 

3. Вплив нових інноваційних технологій залежить від створення великих баз даних, 
аналітичних систем та управління даними. Таким чином, необхідний обмін великою 
кількістю доступних даних для підтримки діяльності сільськогосподарських підприємств, 
роздрібної торгівлі, безпеки клієнтів та зацікавленості для створення позитивних наслідків 
впровадження нових цифрових технологій. 

4. Регулювання з боку держави встановлює умови для добре функціонуючого інновацій-
ного аграрного сектору. Наприклад, ЄС має чітко встановлений агропродовольчий регламент, 
який захищає та формує довіру між усіма учасниками ланцюга агропродовольчої вартості. 
Нещодавно Європейська Комісія випустила законодавчу пропозицію, яка могла б вплинути на 
весь ланцюг вартості [2], а саме: зобов’язання щодо публікації наукових досліджень, що 
підтверджують безпеку виробництва компаній. Іншим прикладом є реформа спільної аграрної 
політики, яка вплине на виробників сільськогосподарської продукції не лише щодо субсидій, але 
й з точки зору нових способів звітування та можливого зниження адміністративного наванта-
ження. Був також виданий документ про політику щодо Європейської стратегії біоекономіки, 
яка спрямована на обмеження відходів та сприяння повторному використанню продукції. 
Стабільна і чітка законодавча база дає основу для інноваційного розвитку. 

5. Дослідження та розробки необхідні для забезпечення доцільності та надійності нових 
технологій, що застосовуються до агропродовольчої продукції. На прикладі ЕС необхідно 
створення центрів передового досвіду та центрів цифрових інновацій, що може стати дуже 
впливовим фактором, який підтримує дослідження та розвиток нових технологій у галузі 
агропродовольчої продукції. Розробка нових інструментів, які відповідають вимогам аграріїв 
та забезпечують безпеку та якість харчових продуктів для споживачів, можуть позитивно 
вплинути на розвиток підприємств аграрного сектору економіки України. 
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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ В УКРАЇНІ 
 
Облікова ставка, яку визначає центральний банк країни, показує, скільки ціну грошей в 

економіці. Вона визначає відсоток, під який банки отримують гроші у центрального банку. 
Таким чином, облікова ставка формує відсоток під який банки надають кредити фізичним та 
юридичним особам. При високій обліковій ставці банківські кредити будуть дорогими, і 
навпаки. Звідси і вплив цього інструмента на темпи розвитку економіки. Знижуючи облікову 
ставку, центробанки прагнуть стимулювати зростання економіки. З іншого боку, підвищення 
ставки дозволяє впливати на рівень інфляції. 
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Таблиця  1 
Значення облікової ставки в Україні протягом 2010-2020 рр. 

Період % річних Період % річних Період % річних Період % річних 
2010 рік 2015 рік 2017 рік 2019 рік 

з 08.06 9,5 з 06.02 19,5 з 14.04 13,0 з 26.04 17,5 
з 08.07 8,5 з 04.03 30,0 з 26.05 12,5 з 19.07 17,0 
з 10.08 7,75 з 28.08 27,0 з 27.10 13,5 з 06.09 16,5 

2012 рік з 25.09 22,0 з 15.12 14,5 з 25.10 15,5 
з 23.03 7,5 2016 рік 2018 рік з 13.12 13,5 

2013 рік з 22.04 19,0 з 26.01 16,0 2020 рік 
з 10.06 7,0 З 27.05 18,0 з 02.03 17,0 з 31.01 11,0 
з 13.08 6,5 З 24.06 16,5 з 13.07 17,5 з 13.03 10,0 

2014 рік З 29.07 15,5 з 07.09 18,0   
з 15.04 9,5 З 16.09 15,0     
з 17.07 12,5 З 28.10 14,0     
з 13.11 14,0      

*Складено авторами на основі даних [1] 
 
З табл. 1 і рис. 1 ми можемо спостерігати, що найнижча облікова ставка була 

встановлена у період з 13.08.2013 р. по 15.04.2014 р. і становила 6,5%. Цю ситуацію можна 
обґрунтувати тим, що протягом п’яти кварталів цього періоду приріст ВВП був від’ємним. 
Найбільше падіння відбулося у виробництві хімічної продукції (18,5%) та машинобудуванні 
(13,9%). Визначальними факторами негативного впливу влітку 2013 році став поганий 
врожай зернових та значне скорочення експорту внаслідок торгової війни між Україною та 
Російською Федерацією [2].  

На фоні цих подій НБУ було прийняте рішення щодо встановлення ставки рефінансу-
вання на рівні 6,5%. Цей крок був цілком зрозумілим та логічним, адже внаслідок зниження 
облікової ставки відбулося зниження відсоткових ставок за кредитам, тобто користування 
кредитними коштами стало дешевшим і вигіднішим для бізнесу, а особливо для малого та 
середнього, що позитивно впливає на зростання ВВП. 

Найвищий рівень облікової ставки спостерігався з 04.03.2015 по 28.08.2015 рік, тобто 
протягом майже півроку і становила 30%. У 2015 році нестабільна економічна та політична 
ситуація, дестабілізувала стан економіки України. А коли ризики макроекономічної неста-
більності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. 
Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. 

 

  
Рис. 1. Значення облікової ставки в Україні протягом 2010-2020 рр. 

* Складено авторами на основі даних [1] 
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Варто відмітити, що проміжок часу між мінімальним і максимальним значенням 
облікової ставки становив всього 2 роки. Тобто, можемо робити висновок про нестабільність 
умов, в яких функціонувала банківська система України. 

Протягом 2019-2020 рр. облікова ставка НБУ змінювалась п’ять разів, значення ставки 
рефінансування скоротилось з 16,5% до 10% за цей період. Впродовж 2019 року гривня 
зміцнилася на 20%, а інфляція вперше за багато років була меншою за цільовий показник і 
становила 4,1% У січні-лютому 2020 р. споживча інфляція сповільнилася швидше, ніж 
передбачала прогнозна траєкторія (до 3,2% у січні та 2,4% у лютому у річному вимірі), 
продовжуючи перебувати нижче цільового діапазону 5% +/-1 в.п. Також протягом цього 
періоду дещо нижчою за прогноз був базовий рівень інфляції [1]. 

НБУ очікував зниження облікової ставки до 7% до кінця 2020 року, проте в наслідок 
пандемії Covid-19 робити прогнози поки неможливо. 

Так, Центральний банк Канади знизив облікову ставку на 50 базових пунктів до рівня 
0,25%. Це позачергове рішення встановлює облікову ставку на її найнижчому рівні з метою 
підтримки канадської фінансової системи та економіки під час пандемії Covid-19. Також 
центробанк запускає дві нові програми, покликані підтримати ліквідність ринку та 
допомогти уряду опанувати державний борг. Востаннє облікова ставка в Канаді опускалася 
до рівня 0,25% більше 10 років тому, під час фінансової кризи 2009 року [3]. 

Позапланова зміна облікової ставки відбувається також і у США, вдев'яте в історії і 
вперше після фінансової кризи 2008 року. Федеральна резервна система США знизила на 
0,5% облікову ставку – до 1-1,25% річних. Це викликано потребою згладити наслідки для 
економіки країни через стрімке поширення коронавірусу [4]. 

Дослідження показало, що облікова ставка НБУ досить часто змінюється, а це свідчить 
про нестабільність в економіці і необхідність регулювання ситуації за допомогою даного 
інструмента.  

 
1. Статистика Національного Банку України / Офіційний сайт Національного Банку України. URL:  

https://bank.gov.ua (дата звернення 03.04.2020 р.). 
2. 11 найголовніших подій 2013 року для України / Інформаційний ресурс фінансових новин 

“Finance.ua”. URL: https://news.finance.ua (дата звернення 03.04.2020 р.). 
3. Банк Канади позачергово знизив  облікову ставку через корона вірус / Мультимедійна платформа 

«Укрінформ». URL: https://www.ukrinform.ua (дата звернення 03.04.2020 р.). 
4. США екстрено знизили облікову ставку через коронавірус / Інформаційний ресурс «Главком».  URL: 

https://glavcom.ua (дата звернення 03.04.2020 р.). 
 
 

Срібна Є.В.  
к.е.н., старший викладач 

Національний університет водного господарства та природокористування  
Ступницька Н.І.  

викладач  
Рівненський державний гуманітарний університет 

 
МЕТАМОРФОЗА РИНКОВОГО МЕТОДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ – ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
 
У сучасних умовах економіка кожної країни світу знаходиться в становищі, що в істо-

ричному ракурсі не відповідає історичним аналогам. Якщо раніше, економічні зміни стосу-
валися революційних, військових  та після військових змін формату економічних систем, в 
той же час носили частково глобальний характер (реально здійснювалась перетворення на 
регіональних рівнях світу – Перша світова війна, Друга світова війна тощо), то сучасна 
ситуація носить кардинально протилежну форму. При відсутності військових бойових дій 
глобального характеру, розвиток економіки країн в традиційному розумінні призупинився. 
Економічний розвиток поступився пріоритету виживання націй та всього людства.  
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Відповідно мета даного дослідження – виявити характер та ознаки  сучасного метамор-
фозу ринкового державного регулювання економічними процесами. До мети висовуються 
наступні завдання: 

– оцінити тенденції та ознаки сучасних економічних процесів через механізм держав-
ного регулювання на макро- та мікрорівні; 

– спрогнозувати подальший розвиток державного регулювання економічними проце-
сами.  

Сучасні наукові публікації стосовно таких змін стосуються виключно традиційного 
розуміння, тобто пояснення економічної, фінансової та глобальної кризи і затяжної рецесії. 
На жаль, українська наукова думка не в змозі осягнути такі глобальні економічні зрушення, 
які завуальовані світовою пандемією. Адже наукова думка України заполітизована і виживає 
виключно за рахунок закордонних грантів.  

Основними зовнішніми віхами сучасної глобальної економіки в період розгортання 
світової пандемії є: 

– втрата відпрацьованих логістичних схем та зменшення світового товарообігу; 
– скорочення світового  видобутку нафти та падіння ціни на неї; 
– різке зростання безробіття в економічно розвинутих країнах, що перекриває всі 

економічно обґрунтовані показники; 
– падіння ВВП у два рази; 
– зниження міжнародного експорту та імпорту товарів та послуг, а відповідно 

скорочення поточних розрахункових операцій;  
– занепад галузі міжнародного та регіонального туризму; 
– скорочення та припинення інвестиційних потоків; 
– зростання цін на товари першої необхідності щонайменше вдвічі. 
  

Таблиця 1 
Скоректований прогноз економічного розвитку світової економіки 

 

№ з/п Країни, регіони Гальмування (відхилення від базового сценарію в 
річному вимірі), % 

1 Гонконг -1,738 
2 Південна Корея -0,408 
3 Бразилія -0,302 
4 Австралія -0,299 
5 Індонезія -0,257 
6 Японія -0,223 
7 Нова Зеландія -0,157 
8 Індія -0,144 
9 Південна Африка -0,151 
10 Франція -0,131 
11 Великобританія -0,122 
12 Італія -0,063 
13 Іспанія -0,053 
14 Німеччина -0,167 
15 Єврозона -0,144 
16 Мексика -0,051 
17 Канада -0,101 
18 США -0,116 
19 Світова економіка -0,416 

 

Джерело: сформовано автором на основі [2]. 
 
Ці прояви досить суттєві та явні. Проте їх необхідно розглядати в контексті більш гло-

бального бачення. Зокрема, розвалу СРСР, масштабного розширення блоку НАТО на Схід, 
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початку масових гібридних війн (Югославія, Афганістан, Лівія, Грузія, Сирія, Україна), масш-
табних міграційних процесів з країн  Північної Африки та Азії в країни Європи, концентрації 
світового промислового виробництва в Китаї, бурхливого нарощення екологічних катастроф по 
всіх континентах світу. Слід звернути увагу на приховані фінансові зміни світової економіки, що 
стосуються втрати лідируючого положення долара на світовому ринку переорієнтацію фінансо-
вого накопичення у вигляді золотих запасів країн, відмову від сплати державних боргів перед 
світовими фінансовими інститутами (приклад – Аргентина). Крім того, відбувся саміт країн, які 
сформували додаткову фінансову можливість у межах існуючого фінансового світового 
механізму  (МВФ, СБ, Організація економічної співпраці та розвитку) через створення Банку 
розвитку BRICS та введення нового так званого валютного резервування.  

Щодо прогнозу розвитку світової економіки, вкажемо три запропоновані сценарії, 
озвучені Анхелем Гурією [1]. Перший – це V-подібне падіння та різке відновлення, при 
цьому сам автор відхиляє дану тенденцію. Другий – більш ймовірно дає позицію на U-подіб-
ного падіння з довгим періодом на дні. Третій – L-падіння, при умові, що не будуть прийня-
тий антикороновірусний план економічних дій. Дані прогнози базуються на сценарному 
припущенні гальмування економічного зростання в наслідок короновірусу. 

Таким чином, західна наукова думка усі прогнози зводить до традиційного розгляду як 
економічно-фінансова криза світового масштабу з затяжним періодом економічної депресії.  

Проте, враховуючи нами довгострокові глобальні тенденції та зміни, слід відзначити, 
що ця криза є нетиповою в економічному плані, а виступає краховою для капіталістичної 
моделі світового господарювання. Іншими словами, капіталізм досяг свого апогею і 
кінцевого розвитку. Ринкове розширення системи споживання за рахунок фінансово-
валютних механізмів теоретично та практично стало неможливим.  

Отож короткозорість популістичних та політичних економістів не дає відслідкувати 
концептуальну зміну системи національної та світової економіки. Епоха економіки на базі 
рабства та громадянства закінчується остаточно. На її противагу зароджується новітня 
економічна система на основі вільного людства з пріоритетом творчого потенціалу госпо-
дарювання. Виходить на пріоритет модель пиродно-укладної економіки, яка базується на 
природоохоронних засадах та природно-укладної енергетики, що діє на фундаментально 
нових основах фізики.  

 
1. Global economy will suffer for years to come, says OECD. BBC news. URL: https://www.bbc.com/news/business-

52000219. 
2. Бурковський І. Коронавірус: епідемія як економічний шок. Офіційний сайт Інституту економічних 

досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=6329. 
3. Майкл Спенс. Глобальный экономический тормоз. Офіційний сайт Brics, business magazine. URL: 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ОЦІНКИ 

 
Ефективність управління відіграє велику роль у діяльності підприємства. Головна ціль 

ефективності у прийнятті управлінського рішення – це зробити так, щоб ресурси підприємст-
ва змогли перетворитися на прибуток, тобто могли бути використані по максимуму. Оцінка 
ефективності виступає одним із головних пунктів в управлінні. Вона допомагає встановити, 
яке з альтернативних рішень зможе найбільш об’ємно задовольнити поставлені цілі. 
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Під ефективністю в економіці розуміють співвідношення між результатами фінансово-
господарської діяльності [1]. Як правило, вони характеризуються прибутком та витратами, на 
отримання цього прибутку. Тобто, ефективність управлінського рішення – це ресурсна ре-
зультативність, отримана за підсумками підготовки або реалізації управлінського рішення в 
організації. Ресурсами можуть виступати фінанси, матеріали, здоров’я персоналу, організація 
праці, тощо. 

Ефективності управлінських рішень бувають: 
Організаційна – розуміється як факт досягнення організаційних цілей за рахунок 

меншого числа працівників або меншого часу. 
Економічна – співвідношення вартості додаткового продукту, отриманого за рахунок 

реалізації конкретного управлінського рішення, і витрат на його підготовку та реалізацію. 
Соціальна – факт досягнення соціальних цілей для більшої кількості осіб і суспільства 

за більш короткий час, меншим числом працівників та фінансовими витратами. 
Технологічна – факт досягнення певних результатів (галузевого, національного чи 

світового технологічного рівня виробництва), запланованих у бізнес-плані, за рахунок більш 
короткого часу або менших фінансових витрат. 

Психологічна – факт досягнення психологічних цілей для більшого числа працівників 
або населення за більш короткий час, меншим числом працівників або меншими фінансо-
вими витратами. 

Правова – ступінь досягнення правових цілей організації і персоналу за більш короткий 
час, меншим числом працівників або меншими фінансовими витратами. 

Екологічна – факт досягнення екологічних цілей організації і персоналу за більш 
короткий час, меншим числом працівників або меншими фінансовими витратами. 

Етична – факт досягнення моральних цілей організації і персоналу за більш короткий 
час, меншим числом працівників або меншими фінансовими витратами. 

Політична – факт досягнення політичних цілей організації та персоналу за більш 
короткий час, меншим числом працівників або меншими фінансовими витратами. 

Більш того, ефективність управлінських рішень може визначатися на ієрархічних 
рівнях організації за кількістю включеного персоналу та організацій. За цим виділяються 
ефективності управлінських рішень на рівні виробництва і управління в організації, групи 
підприємств, галузі, регіону, країни. 

Щоб успішно та досконало вирахувати перспективність кожної з альтернатив, викорис-
товуються спеціальні показники – критерії оцінки ефективності управлінських рішень [2]. 
Вони допомагають більш детально та точно оцінити можливості організації, враховуючи всі 
ресурси та потужності. Але зазвичай одних критеріїв, що відповідають за конкретні 
показники замало, щоб охопити всю ситуацію альтернативи. Тому зазвичай використовують 
комплекси критеріїв, що інтегруються в більш узагальнюючі показники ефективності. 

У прийнятті управлінських рішень керівник використовує якісні критерії, які визна-
чають індивідуальну специфіку конкретної ситуації та кількісні, що є більш універсальною 
характеристикою. 

Кількісні критерії прийняття управлінських рішень можна поділити на: 
– короткострокове планування виробничих програм; 
– управління матеріальними потоками; 
– вибір між власним виробництвом і закупівлею на стороні; 
– установлення цін на продукцію. 
Якісні ж критерії поділяються на більш складні та більш направлені категорії. 
Окремо існують критерії оцінки якості управлінського рішення, що включають вдоско-

налення: 
– технологічних систем; 
– якість виконання і оформлення документів; 
– якість організаційної структури; 
– раціональний розподіл робіт між виконавцями; 
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– програмної організації роботи; 
– дотримання термінів виконання етапів рішення; 
– рівень кваліфікації виконавців; 
– установчо-мотиваційні критерії; 
– повнота матеріально-технічного забезпечення; 
– якості інформаційного забезпечення тощо. 
З точки зору функціонування суб’єкта управління, тобто самої управляючої підсисте-

ми, критеріями економічної ефективності управлінських рішень можуть бути: 
– швидкий збір необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 
– здатність приймати оптимальне рішення в найкоротший строк; 
– оперативність доведення рішень до виконавців; 
– забезпечення чіткого виконання рішень; 
– здійснення комплексного контролю за виконанням рішень. 
Взагалі коло всіх критеріїв вельми обширне. Всі ці критерії мають бути відображені в 

певній системі показників ефективності. 
Особливу роль в ефективності рішень відіграють методи доведення прийнятих управ-

лінських рішень до виконавців. 
Управлінське рішення ефективне, якщо воно має на меті суспільну мотивацію та 

інтереси [3]. Співробітники повинні знати, якими мотивами керувався керівник, приймаючи 
будь яке рішення і які цілі будуть досягнуті в результаті його виконання. Це одна із головних 
умов ефективності управлінського рішення. 

Ефективність та об’єктивна її оцінка відкривають перед керівництвом можливості 
передбачати та прогнозувати можливі перспективи. А це, в свою чергу, дозволяє зрозуміти, 
який крок необхідно обрати, щоб повести організацію до розвитку, а не занепаду. 
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3. Biliavskyi V., Biliavska J. Evaluation of personal career management efficiency of trade enterprise 
employees. Canadian Journal of Scienceand Education: journal. Toronto, 2014. № 2 (6). P. 684-695. 

 
 

Тюріна С.Є. 
студентка 

Малтиз В.В. 
к.е.н., доцент  

Запорізький національний університет  
 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ТРЕНДІВ 
 
Зростання значущості маркетингу для бізнесу. Все більше компаній і підприємців 

усвідомлюють, що їм потрібен маркетинг. Щоб досягти успіху в новому році, компаніям 
потрібно стати ще більш гнучкими, діяти сміливіше, швидше та креативніше, приділяти 
належну увагу маркетингу, слідкувати за тенденціями не лише на українському ринку, а й за 
кордоном. Часто компаніям не вистачає коштів на утримання власного відділу маркетингу 
або висококваліфікованих фахівців, тому для них правильним рішенням є аутсорсинг марке-
тингових послуг. Компанія змушена продавати свою продукцію, супроводжуючи її оригі-
нальними, інформативними і привабливими зверненнями, які задовольняли б потреби цих 
товарів і потреби споживачів. Застосування маркетингових інновацій в системі маркетин-
гових комунікацій є надзвичайно актуальною проблемою через перенасиченість ринку 
традиційною рекламою. З кожним роком технологія йде вперед, нові тенденції набирають 
обертів, і це впливає на всі схеми, за якими люди ведуть бізнес у цифровому світі. А щоб 
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випередити конкуренцію чи навіть просто залишитися в грі, потрібно навчитися працювати з 
новими інструментами, відстежувати тенденції та бути досить гнучким, щоб адаптуватися до 
цих змін. Будь-яка компанія повинна не тільки знати своїх клієнтів (їх уподобання, вікові 
категорії, фінансові умови), а й слідкувати за всіма змінами (важливими для компанії), що 
відбуваються в їхньому житті, та тенденціями, які вони наслідують.  Зміни багато, вони мо-
жуть бути реалізовані у поведінці споживачів, сприйнятті певних маркетингових елементів, 
ставленні до рекламних кампаній, наслідуванні модних тенденцій тощо.  Оскільки вплив 
тенденційних хвиль на загальний стан компанії занадто великий, це вимагає більшої уваги та 
глибокого аналізу. 

До основних трендів, які домінуватимуть в сфері інтернет-маркетингу в 2020 році, 
відносяться: перехід у мобайл, те що показники мобільного трафіку на комерційних сайтах 
вже становлять 30%-60%. Цей тренд у мобільному маркетингу на сьогоднішній день є 
високим показником у використанні такої реклами. Активне використання аналітики полягає 
те, що у 2020 році фахівці, які просувають малий та середній бізнес, будуть використовувати 
більш досконалі підходи до вимірювання результатів у різних сферах Інтернет-маркетингу. 
Це дозволяє відстежувати залежність між продажами та правильним використанням і роз-
поділенням власного бюджету і відстежуванням тактики підприємств та інших організацій. 
До інших трендів можна віднести: контент маркетингу, реклама в відео форматі, стратегічна 
диверсифікація, оптимізація конверсії,  чоботи та меседжери, комплексна стратегія, все це 
полягає, що ефективно інтернет-маркетинг не повинен працювати у вакуумі –  потрібно 
переглядати призму бізнесу, починаючи з розуміння людей, процесів і продукту, щоб 
створити цілісну стратегію, яка б забезпечила багато точок контакту з клієнтами. не 
втрачаючи якості користувальницького досвіду. 

Потенціал у використанні маркетингових трендів є величезною можливістю відкривати 
рекламу підприємствам з метою придбання прибутку та задоволення споживачів.  

Жоден бізнес не здатний існувати без грамотного маркетингу та використанням інно-
ваційних трендів. Основним об’єктом дії  маркетингового ринку комунікацій є споживач, 
його поведінка та модифікація такої поведінки  дає на користь цієї класифікації інструментів 
маркетингу підприємства з урахуванням інтересів споживачів.  

За даними табл. 1 спостерігається більший відсоток на соціальні мережі на 2020 рік. 
 
 

Таблиця 1 
Маркетингові тренди які найбільше використовуються у 2020 році 

Тренди Взаємозв’язок з клієнтами 
Чат боти 85% 
Facebook 70% 

Телебачення 50% 
Інші соц. мережі 89% 

 
У реаліях для великого розвитку недостатня маркетингова діяльність для вподобання 

споживачів та здійснити маркетинговий вплив на них. Для збільшення позитивного відгуку, 
потрібно створити нову цінність споживача та переконати його в якості цієї продукції і 
здатності його існуючу потребу, а з використанням маркетингової діяльності можливе 
збільшення потреби. 

Сучасний світ знаменується трендами маркетингу у використанні нових розвинених 
технологій, Інтернету, новітніх модернізованих технологій щодо продукції, виробництва, 
послуг на підприємстві, які розвиваються в тих самих напрямках та поліпшує свою 
взаємодію зі споживачами. Для фірм є важливе використання новітніх трендів не лише на 
свою галузь, а й на розвиток бізнес-діяльності, враховуючи процеси які відбуваються в 
навколишньому світі, розвиваючи свої внутрішні та зовнішні складові власної фірми.  
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Важливу роль відіграла мода на здорове життя, рекламуючи велику продукцію, ство-
рюючи Інтернет речей, які підкорили ринок. Щодо цих трендів слід зазначити, що велика 
кількість людей почали піклуватися про своє здоров’я, тим самим, що зараз не лише необ-
хідно, а ще й модно бути здоровим та вести такий спосіб життя, займатися спортом. Коли 
продукція зручна та містить бажані наповнення, оригінальна, ефективна, функціональна 
причому містить активну маркетингову діяльність, то все це автоматично стає бажаним для 
споживачів та для задоволення підприємствам для отримання прибутку.  

Таким чином, існує чимало різних та ефективних маркетингових трендів та видів 
тенденцій у сучасному маркетинговому середовищі для підприємств та інших установ.  Для 
вподобання сучасних споживачів та прагнення прибутку можна витратити на саморозвиток, 
творчість. креативність, адже на сьогодні ситуація демонструє великий розвиток в навколиш-
ньому середовищі та новітніх трендів, технологій, тактик . навіть не дивлячись на кризову 
ситуацію в країні споживач прагнуть нового, тому трендові напрями з’являються та розви-
ваються і на сьогоднішній день.  Підприємства чи інші організації, які слідкують за новими 
трендами та інноваційними розробками для вподобання споживачів завжди на високому 
рівні, для того, щоб не втратити свою аудиторію. Що на далі дасть змогу виробляти 
конкурентоспроможну продукцію, залучення нових покупців для поліпшення діяльності з 
використання маркетингу для зміцнення ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
На сьогоднішній день відсутній єдиний стандарт облікової політики, як і затвердженого 

досконалого зразку наказу про встановлення облікової політики підприємства. Проте бухгал-
терський облік на підприємстві необхідно вести за правилами, умовою виконання яких є 
правильний вибір та прийняття облікової політики.  

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 р, облікова політика – це «сукупність принципів, методів і процедур, що використо-
вуються підприємством для ведення обліку, складання та подання фінансової звітності» [1]. 

Під час ведення фінансово-господарської діяльності підприємства можуть виникати різні 
зміни, як зовнішні (зміна законодавства чи економічної ситуації в країні), так і внутрішні (зміна 
виду діяльності). Такі зміни мають свій вплив на облікову політику та її зміну. 

Одним із основних принципів бух обліку вважається принцип послідовності, адже 
діяльність підприємства передбачає постійне безперервне застосування облікової політики, що 
була обрана підприємством. Дотримання правил облікової політики дає змогу користувачам 
порівнювати фінансову звітність за різні періоду та різних підприємств. Тому, згідно ЗУ «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та НП(С)БО 1, необхідно обґрунтовувати 
та розкривати сутність змін в обліковій політиці [1].  

У Законі про бухгалтерський облік [1] вказано, що зміна облікової політики може 
відбуватись лише у випадках, прописаних у національних стандартах, а саме у випадках, якщо: 

– «змінюються вимоги органу, який здійснює державне регулювання методології 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 
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– змінюються статутні вимоги на підприємстві; 
– зміна облікової політики дасть змогу забезпечити більш достовірне відображення 

подій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності» [2]. 
Випадки зміни облікової політики прописані також і у міжнародних стандартах 

бухгалтерського обліку. Відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових 
оцінках та помилки» [3] підприємство може змінювати свою облікову політику лише у таких 
випадках: коли така зміна вимагається МСФЗ або якщо зміна облікової політики дасть змогу 
надати точнішу та достовірнішу інформацію стан підприємства.  

Також, відповідно до МСБО 8 та П(С)БО 6 передбачені випадки, коли фактично відбу-
вається доповнення облікової політики, проте зміною не вважається: встановлення облікової 
політики для подій або операцій, які відрізняються від попередніх подій чи операцій; 
встановлення облікової політики для подій чи операцій, які раніше не відбувалися [3] 

Зміна облікової політики має свій вплив на бухгалтерський облік, а саме відображення 
цих змін може здійснюватися перспективним та ретроспективним способом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Підходи щодо відображення зміни облікової політики [3] 

 
– ретроспективно, що передбачає зміну облікової політики шляхом відображення змін 

безпосередньо з моменту їх виникнення. Тобто застосування нової облікової політики 
передбачає здійснення операцій згідно нових правил таким чином, ніби зміни не було, а 
діюча на даний момент часу нова облікова політика використовувалась завжди; 

– перспективно, а це означає, що зміни відображатися не будуть та не передбачається 
перерахунок показників за минулі періоди [4, с. 120]. 

При зміні облікової політики підприємству необхідно вказувати причини та суть змін, 
суму скоригованого нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 
року або, у разі неможливості її достовірного визначення, обґрунтувати чи спричинена така 
неможливість [3]. 

Відображені зімни або доповнення до облікової політики повинні оформлятись наказом 
керівника, проте ті зміни, які за обсягом займають велику частинку тексту або суттєво 
впливають на її суть, необхідно відображати в новій редакції.  

Таким чином, можна зробити висновок, що облікова політика має дуже велике значен-
ня для ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. З боку держави відсутні 
єдині вимоги до формування облікової політики, проте встановлена вимога, згідно якої 
сформована облікова політика повинна оформлятись спеціальнім розпорядчим документом. 
Щодо змін облікової політики, то в національних стандартах прописані випадки при яких 
вона може відбуватися.  

 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі 

змінами і доповненнями) / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" / .. 

– 2016. URL: https://zakon.help/article/polozhennya-standart-buhgalterskogo-obliku-6. 
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АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
 
Однією із актуальних проблем людства є продовольча проблема, яка пов’язана, зокре-

ма, із постійним зростанням чисельності населення у світі, зміною клімату, коливанням 
вартості на паливно-мастильні матеріали тощо. Це потребує адаптації існуючих підходів до 
виробництва сільськогосподарської продукції, а також розробки нових, які передбачають, 
наприклад, використання різних цифрових технологій для підвищення рівня врожайності, 
зменшення витрат під час збору урожаю, врахування особливостей ґрунту для проведення 
правильного його обробітку та збалансування норм добрив тощо. 

Використання сучасних технологій (в тому числі й цифрових) в сільському господарст-
ві з метою підвищення його ефективності та виробництва називається агротехом або агріте-
хом (анг. Agritech) [1]. Лідерами агрітеху у світі є США, Нідерланди, Ізраїль, Німеччина, 
Індія та Китай [2]. Натомість, Україна до таких країн не відноситься, хоча і входить до топ-
10 світових експортерів за кількома найбільш популярними агрокультурами [2].  

Очевидно, що впровадження цифрових технологій у роботу вітчизняних агропромисло-
вих підприємств має низку перешкод, серед яких, зокрема, висока вартість цифрових техно-
логій, відсутність у керівництва підприємств стратегічного бачення використання цифрових 
технологій у діяльності підприємства тощо. Проте потрібно змінювати ситуацію, інакше 
застарілі підходи виробництва сільської продукції не дозволять нашій країні у майбутньому 
конкурувати з країнами, в яких природні умови для вирощування сільськогосподарської 
продукції є значно гіршими.  

Розглянемо коротко цифрові технології, які наразі мають найбільш успішні впро-
вадження в сільському господарстві. 

Безпілотні літальні апарати (БПЛА), які використовуються, зокрема, для візуального 
контролю і моніторингу; обміру земельного банку та створення карт полів; внесення рідких 
добрив або засобів захисту рослин [3]. 

Існує думка, що коректне використання даних, отриманих за допомогою БПЛА, може 
зумовити економію паливно-мастильних матеріалів, добрив та отрутохімікатів до 30%, 
економію насіннєвого матеріалу – до 15%, підвищити врожайність – до 10% [4]. 

Сенсори і датчики, які використовуються у точному землеробстві для вимірювання 
параметрів, пов’язаних з погодними умовами (температура повітря, швидкість та напрямок 
вітру, кількість опадів тощо), морфологією ґрунту (водний потенціал, температура та рівень 
кисню у ґрунті), необхідністю в добривах (через визначення рівня електроопору), ростом 
рослин, наявністю шкідників тощо [3]. 

Сучасні системи автоматичного зрошення, використання яких разом з тензіометрами 
(інструментами для вимірювання вологості ґрунту) та іншими цифровими технологіями 
(наприклад, сенсорами та датчиками) дозволяє підвищити рівень врожайності, а також змен-
шити витрати водних ресурсів на зрошення. 
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Роботи, які використовуються для виконання регулярної монотонної роботи [3]. 
Інтернет Речей (анг. Internet of Things) є мережею, що дозволяє поєднати усі пристрої 

агрокомпанії в єдину систему. Це дозволяє значно підвищити швидкість передачі даних, 
знизити рівень помилок в таких даних, підвищити швидкість та обґрунтованість прийняття 
різних рішень. Окрім того, завдяки Інтернету Речей пристрої можуть «спілкуватися» між 
собою, а завдяки штучному інтелекту навіть приймати самостійно певні рішення, а тому в 
багатьох випадках, людина може бути навіть не потрібна. 

Великі Дані (анг. Big Data) використовують для визначення тенденцій, закономірнос-
тей, а також пошуку причин зниження урожайності, проблем на посівах тощо. Використання 
технології «Великі Дані» в сільському господарстві дозволяє оперативно отримати цінну 
інформацію з великого обсягу даних, що отримані за допомогою різних сенсорів, датчиків, 
БПЛА і т.п., що дозволяє значно швидше прийняти ефективні рішення в процесах вирощу-
вання різних агрокультур, тварин, виробництві молочної продукції тощо. 

Усі пристрої потребують використання відповідного програмного забезпечення. Разом 
з розвитком портативних пристроїв розвивається і відповідне програмне забезпечення у 
вигляді різних мобільних додатків (застосунків), які можуть використовуватися для конт-
ролю за полями, менеджменту робіт, ведення документообігу, пошуку партнерів та ринків 
збуту продукції, постачальників техніки, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, 
добрив тощо. Серед мобільних додатків можна окремо виділити додатки для догляду та 
моніторингу стану сільськогосподарських тварин, та ті, що використовуються у землеробстві 
[5, 6]. 

Цифрові технології у сфері сільського господарства наразі знаходяться на стадії актив-
ного розвитку та впровадження у агрокомпанії та фермерські господарства. Їх використання 
дозволяє: 1) підвищити прибутки компаній та господарств шляхом, зокрема, збільшення 
врожайності, зменшення витрат на паливо, насіннєву базу, добрива тощо; 2) робить процес 
виробництва сільськогосподарської продукції і саму продукцію більш екологічно чистою 
(точний аналіз ґрунту дозволяє продуктивно використовувати його, не порушуючи природ-
ний склад та не зменшуючи родючості у наступні періоди; зменшення внесених добрив дозволяє 
зменшувати рівень хімічного забруднення як ґрунтів, так і повітря та води; автоматична 
система зрошення дозволяє зменшити рівень споживання водних ресурсів); 3) фермеру опе-
рувати повною інформацією про стан полів та ферм і керувати усіма процесами дистанційно 
тощо.  

Отже, запровадження цифрових технологій у сільське господарство має стати одним з 
важливих завдань для українських фермерів, господарств, органів державної влади. Разом з 
тим існує потреба у фахівцях нової генерації, які добре володіють знаннями як із сфери 
сільського господарства, так і сфери інформаційно-комунікаційних систем та технологій. А 
це вже нові виклики, які постають перед сферою освіти. 

 
1. Riddell J. What is Agritech? A brief explainer. Medium: веб-сайт. URL: https://medium.com/@jamieriddell/what-

is-agritech-a-brief-explainer-f173fbe9243a (дата звернення 18.04.2020). 
2. Agritech Ukraine Giude InVenture : веб-сайт. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/agritech-

ukraine-giude-obzor-ukrainskogo-agritech-rynka (дата звернення 18.04.2020). 
3. Рудено М. В. Технології цифрової трансформації сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. 

№ 23. С. 8-18. 
4. Безпілотники – сучасний інструмент для аграрія. АгроPRO: веб-сайт. URL: 

https://agropro.club/articles/bezpilotniki-suchasnij-instrument-dlya-agrariya/ (дата звернення 18.04.2020). 
5. Мобільні додатки для сільського господарства і фермерства. KAS32Technology : веб-сайт. URL: 

https://kas32.com/ua/post/view?id=538 (дата звернення 18.04.2020). 
6. Топ-5 додатків для мобільного – у допомогу фермеру Пропозиція: веб-сайт. URL: 

https://propozitsiya.com/ua/top-5-dodatkiv-dlya-mobilnogo-u-dopomogu-fermeru  (дата звернення 18.04.2020).  
 
 
 
 



 142 

Ярмола К.М. 
студентка 

Кулиняк І.Я. 
к.е.н., доцент 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН У ТУРИЗМІ 
 
За останні роки технологія блокчейн користується великою популярністю у різних 

галузях, винятком не стала і туристична індустрія. Блокчейн – технологія децентралізованого 
розподілу, розроблена з метою трансформації бізнес-операцій, обліку транзакцій, відстежен-
ня активів та створення прозорої системи управління документами та їх ефективної взаємо-
дії. В основі блокчейну лежить використання криптографії та розумних контактів. Суть 
технології полягає у передачі інформації без участі третіх осіб та її постійному збереженні, 
тобто якщо системи одного чи кількох туристичних операторів дають збій, доступ до потріб-
них файлів залишається [1].    

У туристичній галузі блокчейн здатен забезпечити безпечність та стабільність. 
Інформація ніколи не втрачається у разі випадкового видалення чи хакерської атаки завдяки 
децентралізованій технології запису даних. Розглянемо перспективні напрями використання 
технології блокчейн у туризмі [2; 3]: 

1. Можливість відстеження багажу – у першу чергу це актуально для подорожей за 
кордон з відвідуванням декількох місць впродовж поїздки. Децентралізована база даних 
значно пришвидшує процес передачі даних між компаніями та дає можливість пасажиру 
відстежувати місцезнаходження багажу. 

2. Створення нових способів ідентифікації особи – можна спростити процес реєстрації 
та проходження контролю в аеропорту чи на кордоні завдяки заміні документів біометрич-
ними матеріалами (відбитками пальців, сітківкою ока тощо). 

3. Безпечне відстежування платежів – можливість приймати платежі за допомогою 
біткоїнів та інших криптовалют. 

4. Спрощення схеми лояльності клієнтів – багато туристичних компаній використову-
ють цей маркетинговий хід, для залучення більшої кількості клієнтів та отримання постійних 
клієнтів. Використання блокчейну допоможе клієнтам набагато скоріше отримати інформа-
цію про свої «бонуси». 

Перевагами впровадження технологій блокчейн у туризмі є зменшення ризику втрати 
даних – користувачі мають змогу самі контролювати поширення особистої інформації; 
завдяки криптографії – забезпечення високого рівня конфіденційності; надійність; створення 
передумов спрощення багатьох операцій. Проте є й недоліки: надто низька швидкість 
обробки трансакцій; розрахунки криптовалютою та хакерські атаки на ці платежі [4-6]. 

Отже, блокчейн вважається однією з найбезпечніших технологій для збереження інфор-
мації, оскільки важко сфальсифікувати дані чи «прокрутити» шахрайські схеми та має 
великий потенціал для зміни способів збереження та обробки інформації.  
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СЕКЦІЯ 5 
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА 

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ 
 
 

Ангелко І.В. 
к.е.н. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ  
НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВ 

 
Як відомо, рушійною силою глобалізаційних процесів, і водночас їх наслідком, висту-

пає міжнародна міграція, обсяги якої дедалі частіше зростають, напрями і склад урізнома-
нітнюються, а вплив породжує значні зміни у розвитку окремих складових сучасного 
світового порядку, серед яких вагомого значення набуває соціокультурна складова. 

В аспекті визначення особливостей впливу міграційних процесів на соціокультурну 
складову розвитку окремих суспільств, насамперед необхідно зазначити, що масштабні 
міграційні потоки несуть загрозу базовим цінностям приймаючого суспільства через різницю 
в культурах місцевого населення та іммігрантів. Як показує історичний досвід, більшість 
біженців, які мігрують до Європи не хочуть інтегруватися в європейській простір, переймати 
європейські цінності та узвичаєні в суспільстві культурні норми. Вони навпаки виступають 
за збереження своєї національності та релігійної ідентичності, яка передбачає стрімке 
поширюється ісламу та втрату позицій християнства – релігії визначальної для європейської 
ідентичності, що у загальному викликає незадоволення корінного населення. Так, досить час-
то щодо мовно, релігійно, культурно відмінних людей виникають упередження, формуються 
забобони, що посилюють негативне сприйняття суспільством іноземних мігрантів. Це у свою 
чергу призводить до зростання расистських, ксенофобських, неофашистських, неонацистсь-
ких, антиіммігрантських партій та інших насильницьких груп і рухів, які можуть загрожу-
вати не тільки внутрішній стабільності держави, але й трансформуватися в загрози особистої 
безпеки людей [1, с. 145-146; 2, с. 59].  

Не менш вагому загрозу соціокультурному розвитку окремих країн «несуть» також 
конфлікти, які виникають на міжетнічній та міжрелігійній основі серед самих мігрантів-
біженців. Відомо, що в деяких районах європейських міст між вихідцями з Африки та Азії 
спостерігаються сутички, які у більшості випадків, виникають через розбіжності в сприй-
нятті положень активної пропаганди радикального ісламізму з боку терористичної органі-
зації Ісламська Держава. Власне, через такі постійні конфлікти між мігрантами-біженцями, зі 
своїх «рідних» районів через небезпеку для життя та здоров’я виїхали корінні місцеві жителі 
[3]. 

У цілому, доцільно зауважити, що стрімкий «притік» мігрантів, їх культурно-освітні 
відмінності з місцевим населенням посилюють загострення проблеми соціокультурної 
спорідненості суспільства, а також зумовлюють сповільненість інтеграційних процесів. У 
свою чергу, створення етнічних общин, перетворення гомогенних країн на мульти-етнічні та 
мульти-культурні значною мірою призводить до соціальної дестабілізації, зростаючої 
атомізації та поляризації суспільств [1, с. 145]. 

Важливу стурбованість, в контексті впливу міграційних процесів на соціокультурний 
розвиток окремих країн, в сучасних умовах господарювання викликає також криміногенна 
загроза. Суть даної загрози полягає не лише у зростанні вуличного криміналу, особливо в 
районах заселених іммігрантами, але й в розвитку транснаціональної організованої злочин-
ності, що займається незаконним перетином кордонів, наркобізнесом, торгівлею зброєю та 
людьми.  
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Підсумовуючи, доцільно зазначити, що міграційні процеси виступають важливою 
складовою світового порядку, яка визначає та формує його суспільну реальність, впливає на 
всі країни світу, робить їх місцем походження, прийому або транзиту для мігрантів. Разом з 
тим, у глобальному вимірі, вона здійснює значний вплив на всі сторони суспільного життя, 
спричиняючи тим самим не лише кардинальні зміни, але й загрози, які завдають вагомого та 
резонансного впливу міжнародній та національній безпеці окремих країн.  
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ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ 
«ПОВЕРТАЙСЯ ТА ЗАЛИШАЙСЯ» ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
У кожній країні надзвичайно важливу роль відіграє рівень життя населення. Від цього 

буде залежити тривалість життя, народжуваність, рівень еміграції, що в свою чергу впливає 
чисельність населення країни. 

Для позитивної ситуації в соціальному секторі в країні має бути високо розвинута 
стабільна економіка, основними показниками якої є: 

– високі доходи на душу населення; 
– високі стандарти життя і добробуту; 
– широка і різноманітна структура економіки; 
– стійкий фінансовий ринок; 
– значні експортно-імпортні можливості та інші. 
Для України ця проблема є особливо актуальна. За прогнозами Інституту демографії та 

соціальних досліджень Національної академії наук України, до 2031 року населення України 
скоротиться з 41,9 мільйонів осіб до 39,5 мільйонів осіб. Поряд з низькими показниками 
народжуваності, в Україні зберігається також високий рівень трудової міграції [1]. 

Для покращення соціально-економічної, а особливо демографічної, ситуації Президент 
України Володимир Зеленський анонсував програму, яка спрямована на підтримку бізнесу 
для українських емігрантів. Програма почала діяти з 1 лютого 2020 року і отримала назву 
“Повертайся та залишайся”. Основною метою цієї програми є стимулювати появу нового 
бізнесу, заохотити повертатись емігрантів з-за кордону та відкривати свої підприємства в 
Україні. 

На першому етапі програми “Повертайся та залишайся” планується надавати кредити 
на 5 років у розмірі до 1,5 млн. грн. під такі ставки [3]: 

– якщо дохід становить до 25 млн грн і створюється мінімум 2 робочих місця, то 
відсоткова ставка встановлюється на рівні 5% річних; 

– якщо дохід становить до 25 млн грн, і не створюються нові робочі, то відсоткова 
ставка встановлюється на рівні 7% річних (але за кожного нового працівника ставка буде 
знижуватися на 0,5%); 

– для бізнесу з доходом до 50 млн грн., відсоткова ставка встановлюється у розмірі 9% 
річних. 
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Для участі в Програмі кожен з учасників повинен здійснити три процедурні кроки: 
1. Заповнити реєстраційну форму, яка визначить відповідність та готовність учасника 

взяти участь у державній програмі.  
2. Обрати банк серед списку партнерів Програми. Заявка автоматично надходить в 

банк, а далі вже менеджери банку здійснюють перевірку усіх документів потенційного учас-
ника Програми.  

3. Остаточне рішення про видачу кредиту приймається саме банком і саме з ним підпи-
сує договір учасник Програми. При цьому держава зобов’язана виплатити банку компен-
сацію, тобто фактично покрити різницю між відсотковою ставкою Програми та ринковою 
ставкою.  

На сьогоднішній день партнерами Програми вже стали АТ КБ «ПриватБанк»,  ПАТ 
«Ощадний Банк України», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Кредобанк», ПАТ АКБ «Львів», АТ 
«Перший Український Міжнародний Банк», АТ «Укрексімбанк» [2, 3]. 

 
Таблиця 1 

Умови Програми для новостворених і діючих підприємств 
Новостворені підприємства Діючі підприємства 

Відмінні умови 
Повинні вести свою господарську діяльність не 

більше 12 місяців 
Повинні вести свою господарську діяльність 

не менше 12 місяців 
Для реалізації інвестиційного проекту повинен 
бути розроблений бізнес-план і наявний досвід 

роботи 

Повинні підтвердити свою прибутковість за 
останні 4 квартали 

Спільні умови 
Середня кількість працівників не має перевищувати 50 осіб, а річний дохід від діяльності 50 млн. 

грн. (для усіх пов'язаних компаній) 
Встановлений перелік видів економічної діяльності, які підпадають під дію Програми 
Загальний обсяг державної підтримки, отриманий малим бізнесом протягом будь-якого 
трирічного періоду реалізації Програми, не може перевищувати суму 200 тис. євро 

 
Отже, проаналізувавши умови участі в Програмі для новостворених і діючих підпри-

ємств (табл. 1), можна зробити висновок, що Програма розрахована саме на малий бізнес. 
Проте фахівці стверджують, що за таких умов відкрити нове підприємство практично немож-
ливо. Основними недоліками є те, що програма досить невелика за розмірами в грошовому 
обсязі і розрахована на 50000 інвестиційних проектів. Проте проектів очікується набагато 
більше. Також реалізація цього проекту у випадку, якщо кредитні кошти будуть ефективно 
використані, може дати близько 20 мільярдів загальної результативності, при цьому присутні 
значні економічні ризики. Наприклад, несподіване підвищення відсоткової ставки, хоча це і 
малоймовірний варіант, оскільки допустимі відхилення були враховані.  

Такий крок уряду є досить ефективним рішенням в контексті початку реформування 
бізнес сфери України. Проте, півтора мільйона гривень – занадто мало для створення 
виробничих робочих місць і реалізації інших обіцянок керівництва країни.  

На думку інших експертів, це хороша ініціатива, але її успіх все ж буде залежати від 
вимог до застави, а також умов використання кредитних коштів. Запит на кредити у бізнесу 
дуже високий, здатність вчасно і в повному обсязі повертати кредитні кошти може бути 
досить сумнівною, особливо для новостворених підприємств.   
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РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОЇ ТА 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ 
 
Туризм є однією з найбільш динамічних та перспективних галузей світової економіки, 

істотно впливає на економічний розвиток держави та її регіонів, сприяє створенню нових 
робочих місць, є джерелом поповнення бюджету та припливу валютних надходжень, поєднує 
прибутковість з економічною рівновагою. Враховуючи велике значення туристичної галузі, 
Українська держава задекларувала її одним із пріоритетних напрямів розвитку національної 
економіки [1, с. 148]. 

Розвиток туристично-рекреаційної сфери з кожним роком нарощує оберти та збільшує 
свою частку у світовому ВВП, при цьому створюючи все нові робочі місця, де кожне десяте 
робоче місце вже припадає на туристичну галузь. На початку 2020 року експерти ВТО 
прогнозували збільшення обороту в індустрії туризму на 3% щороку [2]. Причин для цього є 
багато: розвиток інформаційних та інноваційних технологій, що впливає на рівень розвитку 
світової інфраструктури; зростання вільного часу та кількості сімей середнього класу; зни-
ження вартості транспортних послуг, у тому числі розвиток авіаперевезень, що сприяло зни-
женню цін на авіаквитки; постійне зростання попиту на відпочинок та враження від нього 
тощо. 

Враховуючи швидкий темп росту туристично-рекреаційної сфери України, основним 
завданням державних інституцій є формування туристично-рекреаційної привабливості 
України та створення умов для діяльності і розвитку туристичного та рекреаційного бізнесу. 
Однак, не всі регіони України в пріоритеті власного економічного розвитку повинні ставити 
туристично-рекреаційну сферу, але всі повинні поставити створення відпочинкового просто-
ру, тобто рекреаційного для кожної територіальної громади у своєму регіоні. Це дозволить 
допомогти населенню безпосередньо кожної територіальної громади на власній території 
організувати свій відпочинковий простір для відновлення психоемоційного стану населення. 
Для цього державним органам необхідно розробити механізм, дія якого б ґрунтувалася на 
системній взаємодії складових внутрішнього та зовнішнього середовища, в основі якого 
лежать мотиваційні чинники, набір факторів, інструментів, процесів для досягнення позитив-
ного ефекту. Це дозволило б визначити пріоритетність розвитку кожної області України, її 
сильні та слабкі сторони, на основі чого кожна область змогла б розробити стратегічний план 
розвитку рекреаційного простору на своїй території з врахування кризових умов, що скла-
лися (надання допомоги, пільг, субсидування, відстрочок платежів, оподаткування тощо). 

Дуже важливою складовою туристично-рекреаційної привабливості в сучасних умовах 
постає якість довкілля (рівень екологічного забруднення, санітарно-гігієнічний стан водойм, 
повітря, ґрунтів). Неврахування цієї обставини може спричинити відчутні економічні втрати 
та зниження конкурентоспроможності території на ринку туристичних та рекреаційних 
послуг. До актуальних заходів, спрямованих на охорону природного довкілля та підвищення 
привабливості туристичних територій, належить створення мережі заповідників і національ-
них парків, де виробнича діяльність обмежується або забороняється. Прикладом екологічно 
безпечного використання територій та підвищення її привабливості є розвиток сільського 
зеленого туризму, де міський житель, відпочиваючи серед незайманої природи, стає її шану-
вальником і безпосереднім учасником традиційних свят, обрядовості тощо [1, с. 151-152]. 

Державні інституції повинні сприяти створенню умов для організованого та ефектив-
ного розвитку сфери відпочинку і дозвілля та інших видів рекреаційно-туристичної діяльнос-
ті в природних умовах з додержанням режиму охорони природно-заповідних об'єктів та для 
забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий, культурно-пізнавальний відпочинок 
тощо, і для формування у рекреантів і місцевих мешканців громадської свідомості, 
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екологічної культури споживання власного рекреаційно-туристичного продукту-послуги. 
Реалізація створених попередньо привабливих умов забезпечить зростання робочих місць, 
поповнення фінансових надходжень до місцевих і державного бюджетів, сприятиме віднов-
ленню психофізичного та емоційного стану населення, сприятиме активізації малого і серед-
нього бізнесу тощо. 

Розвиток туризму в регіонах та окремих туристичних підприємствах сприятиме подаль-
шому розвитку у багатьох галузях (зокрема у промисловості), регіонах, інституційному 
забезпеченню процесів розвитку туризму у містах. Найбільш ефективними інструментами у 
розвитку туристичних підприємств є впровадження сучасних концепцій менеджменту та 
методів розвитку персоналу. Важливим наслідком цих удосконалень може стати підвищення 
кваліфікації персоналу підприємств туристично-рекреаційної діяльності, створення нових 
робочих місць. Ефективне господарювання туристичних підприємств у конкретних регіонах 
безумовно сприятиме зростанню бюджетних надходжень у регіональний бюджет, а також 
підвищенню рівня життя мешканців конкретних територій [3, с. 31]. 

Таким чином, створення привабливих умов для розвитку туристичної та рекреаційної 
привабливості території повинно стати однією з основних функцій державних інституцій [4]. 
Це сприятиме створенню бізнесової культури щодо виготовлення високої якості конкурент-
ного, власного відпочинково-дозвільного простору та продукту і, відповідно, його реалізація 
на українському ринку послуг – це з одного боку, а з іншого – це сприятиме створенню 
громадянської свідомості щодо потреби в споживанні власного рекреаційно-туристичного 
продукту-послуги. 
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ФЕНОМЕН СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «METLIFE» 
В РОЗРІЗІ УКРАЇНСЬКОГО СТРАХОВОГО РИНКУ 

 
Український страховий ринок на сьогоднішній день активно розвивається, особливо це 

стосується напрямку страхування життя. І хоч популярність страхових продуктів в Україні 
залишається все ж достатньо низькою у порівнянні зі світовими страховими ринками, цей 
сегмент фінансових послуг з кожним роком розширюється і впевнено набирає обертів.  

В Україні відбулася пенсійна реформа, і потреба у приватному пенсійному забезпечен-
ні гостро постала для значної кількості населення. Нова пенсійна реформа поставила набага-
то жорсткіші вимоги до пенсійного стажу та категорій осіб, які підлягають під державні пен-
сійні виплати. Це значно активізувало роботу українських страхових компаній саме у даному 
напрямку. По-перше, особи з недостатнім стажем роботи, ФОПи та особи, що працюють без 
офіційного працевлаштування постали перед проблемою формування свого майбутнього 
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пенсійного забезпечення самостійно. По-друге, в Україні вже сформувався досить немалий 
прошарок людей, які могли і хотіли додатково відклади гроші, збільшуючи таким чином свої 
майбутні пенсійні виплати, а не лише покладаючись на державу у цьому питанні.  

Другим каталізатором сегменту страхування життя стала популяризація медичного 
страхування в Україні. Багато українських компаній у своїх соціальних пакетах пропонують 
медичне страхування своїх працівників та їхніх родин. Таким чином, український страховий 
ринок дістав значний поштовх у сфері особистого страхування. А компанії, які змогли 
запропонувати якісні страхові продукти та кваліфікований підхід до клієнтів, стали активно 
розвиватися. 

Український ринок страхування життя відзначається значним рівнем конкуренції та 
присутністю великих іноземних компаній. Серед них варто відзначити страхову компанію 
ПрАТ «МетЛайф», яка впевнено лідирує протягом останніх декількох років за напрямком 
медичного та накопичувального страхування життя. Компанія «МетЛайф» має понад 150-літню 
історію роботи на страховому ринку, що для страхової компанії є важливим показником 
стабільності та довіри з боку клієнтів.  

На український ринок «МетЛайф» зайшов ще в 2002 році, проте особливого росту 
зазнав саме в останні декілька років. На сьогодні кількість клієнтів компанії «MetLife» 
становить майже 800 тис., а частка ринку складає понад 27%. «MetLife» пропонує широкий 
спектр страхових послуг для фізичних осіб, особливо програми накопичувального страху-
вання та різноманітні програми медичного страхування. Сума виплат за усі роки діяльності 
«MetLife» в Україні становить 643 млн. грн., з яких 289 млн. грн. – виплати з дожиття і при 
закінчення дії договору. 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика основних фінансових показників прибутковості трьох 

найбільших українських страхових компаній у сфері страхування життя   
за 2016-2018 роки* 

 
MetLife PZU Grawe Показники, 

тис.грн. 2016 
рік. 

2017 
рік. 

2018 
рік. 

2016 
рік. 

2017 
рік. 

2018 
рік. 

2016 
рік. 

2017 
рік. 

2018 
рік. 

Чисті зароблені 
страхові премії 601317 736650 938957 237731 297033 408477 208667 231034 286123 

Премії 
підписані, 
валова сума 

621024 748464 951721 239521 299836 413046 252581 278744 340315 

Премії, передані 
у перестра-
хування 

-8435 -11814 -12764 -1790 -2803 -4569 43914 47710 54192 

Собівартість 
реалізованої 
продукції 

-53633 -51093 -59265 -634 -802 -869 – – – 

Чисті понесені 
збитки за 
страховими 
виплатами 

-66429 -99425 -144396 -73973 -95778 -61570 -142319 -134747 -
129095 

Валовий 
прибуток 481255 586132 735296 163124 200453 346038 66 348 157 028 96 287 

Фінансовий 
результат від 
операційної 
діяльності 

-140124 148662 223149 -56399 -41818 -46890 -201727 -197442 -
116501 

Чистий 
фінансовий 
результат 

56127 115932 174947 24689 24085 28386 57799 31528 1716 

*Таблиця складена на основі джерел [1-3] 
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За даними видання «Insurance Top» ПрАТ «МетЛайф» є лідером за трьома показниками 
вже декілька років поспіль, так у 2018 р. компанія отримала більше 1 млрд. грн. страхових 
премій; а за накопичувальними договорами страхування життя – 591 млн. 870 тис. грн.; в той 
час як число осіб, які застрахувалися за накопичувальними договорами склало 760 тис. осіб 
[1]. 

З табл. 1 видно, що ПрАТ «МетЛайф» за основними показниками прибутковості є 
однозначним лідером ринку страхування життя. Так, чисті зароблені страхові премії в ком-
панії «MetLife» є значно більшими, ніж в інших страхових компаній протягом усього 
досліджуваного періоду. Щодо підписаних премій загалом, то вони також є найбільшими 
саме у «МетЛайф». Проте «Grawe» та «PZU» більше використовують перестрахування у 
своїй роботі. Щодо рівня страхових виплат, то у 2016-2017 рр. саме «Grawe» має їх 
найбільший рівень, але у 2018 р. страхові виплати «МетЛайф» стають найвищими. 

Валовий прибуток також найвищий саме у компанії «MetLife». Якщо порівнювати 
фінансовий результат від операційної діяльності, то в досліджуваному періоді усі компанії, 
окрім «МетЛайф» отримали операційний збиток. Те саме стосується також і чистого 
фінансового результату, найвищий показник саме у «МетЛайф». 

Отже, за рахунок якісних страхових продуктів, ефективної інвестиційної політики та 
досить агресивній політиці продажів за допомогою страхових агентів, страхова компанія 
«МетЛайф» на сьогоднішній день є лідером сегменту страхування життя та в Україні. 

 
1. Фінансова звітність «MetLife» / Офіційний сайт «MetLife». URL: https://www.metlife.ua/about-

us/metlife-ukraine/ (дата звернення 19.03.2020 р.). 
2. Фінансова звітність «PZU» / Офіційний сайт «PZU». URL: https://www.pzu.com.ua/about/finance/ 

reports.html (дата звернення 19.03.2020 р.). 
3. Фінансова звітність «Grawe» / Офіційний сайт «Grawe». URL: https://www.grawe.ua/zvitnist-laif/ (дата 

звернення 19.03.2020 р.). 
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ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ 
 
У зв’язку з пандемією COVID-19 сьогодні увесь світ опинився у складній ситуації 

невизначеності та невпевненості у завтрашньому дні. Адже, як показує досвід, через 
розповсюдження коронавірусу, актуальним є питання продовольчої безпеки. Сьогодні продо-
вольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) [1] прогнозує, що наслідком 
пандемії, при великій ймовірності, стане продовольча криза, наслідки якої будуть досить 
складними і відчутними. Вже у квітні-травні, якщо не передбачить необхідних передумов 
для вирощування та збуту с/г продукції, аграрії відчують труднощі, з якими важко буде впо-
ратися без державної підтримки. Ознаки можливої продовольчої кризи можемо спостерігати 
вже зараз. Адже  деякі країни вже анонсували про заборону експорту стратегічних продуктів 
харчування. До прикладу, Білорусь заборонила вивозити цибулю та часник, Туреччина – 
лимони (як результат – відчутно зросла ціна на них), В’єтнам – рис, а Україна, в свою чергу – 
гречку. В подальшому цей перелік буде лише зростати. 

Україна є аграрною країною, тому для неї звичним є як ажіотажні розпродажі 
продукції, так і кризи, пов’язані із нестачею ринків для збуту продукції, адже, початок 
карантину пережили без спорожнілих полиць в магазинах, але не без остраху за майбутнє. 
Підвищення попиту на продукти харчування спричинило зростання роздрібних цін на 
продукти в середньому на 1-4%, натомість агрофірми вимушені був відвойовувати ринки 
збуту – як внутрішні, так і зовнішні. Найбільш помітного впливу зазнали виробники 
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зернових, так, як отримали обмеження експорту, яке призвело до зниження продажу на 
зовнішній ринок приблизно на 70%.  

Станом на початок квітня експорт пшениці становив 17,9 млн тонн. 30 березня між 
Мінекономіки та асоціаціями, що є представниками 99% експортерів та переробників пшен-
иці, підписано додатку до меморандуму, метою якого є стабілізація ринку. Згідно цього 
Меморандуму встановлено граничний експорт пшениці в поточному маркетинговому році 
обсягом у 20,2 млн т. Отже, протягом квітня –  червня для експорту доступними залиша-
ються 2,3 млн тонн. Внутрішнє споживання становить 8,2 млн т. [2]. Проте, варто враховува-
ти, що такі кроки вкрай невигідні для бюджету країни. Адже аграрний експорт щороку 
приносить близько 40% усіх валютних надходжень у країну.  

Щодо іншої аграрної продукції, то плодоовочевому бізнесу, наприклад, найбільше 
клопотів спричинило закриття всередині держави місцевих базарів, де продавалася більшість 
продуктів у регіонах. Адже фермери, які вирощують ранні овочі та вже почали їх реалізацію, 
після запровадження карантинних заходів почали зазнавати збитків через закриття 
продуктових базарів. Сьогодні овочі, фрукти та ягоди збувають виключно у супермарктах, 
щоправда ціни дещо вищі, ніж на базарах. Стосовно м’ясомолочної продукції, то збут м’яса 
птиці та яєць повністю задовольняє потребу з боку українців, яка з початком карантину 
тільки зросла. Ринок яєць в Україні є профіцитним, тому наявні обсяги експорту не познача-
ються на ціноутворення та не лімітують пропозицію на внутрішньому ринку. В молочній 
галузі спостерігається зростання виробництва та безперебійну роботу, адже навесні тра-
диційно зростає кількість молока, а ціна на сировину знижується. Також в умовах карантину 
продовжує працювати ринок молока від домогосподарств. Це молоко скуповують за готівку 
невеликі підприємства. 

Аналізуючи ситуацію з виробництвом агарної продукції, розуміємо, що сьогодні в 
порівняно вигідній ситуації опинилися знову ж таки великі підприємства, адже мають нала-
годжену систему збуту оптовими партіями як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. 
Що стосується великого і середнього бізнесу, то він потерпає через обмежуючі карантинні 
заходи, адже реалізують свою продукцію в основному на продуктових базарах в роздрібних 
точках, які зараз недоступні.  

Сьогодні потрібно розвивати внутрішню переробку агропродукції та перепрофілювати 
частину виробництв на імпортозаміщення певних груп товарів. Продукцію, яка залишається 
від продажі на внутрішньому ринку і частково на зовнішньому, доцільно переробляти на 
додану вартість, що дасть можливість збільшить доходи виробників та зменшить залежність 
країни від імпорту. 

Для попередження наслідків ймовірної продовольчої кризи в Україні створено 
координаційну раду «Урожай 2020» [3]. Метою роботи цього органу є оновлення норма-
тивно-правової бази, перегляд законодавчі акти, які можуть обмежувати розвиток продоволь-
чого ринку України. При цьому пріоритетним є залучення провідних українських агровироб-
ників до розроблення стратегії подолання продовольчої кризи. І тут важливо подбати також і 
про середній та дрібний бізнес. При цьому органам виконавчої влади потрібно діяти з 
обережністю, щоб уникнути непередбаченого посилення жорсткості умов на ринку попиту та 
пропозиції. 

Отже, можемо зробити висновок, Україна, як і інші країни світу, стоїть перед викликом 
світової економічної кризи, що вплине і на продовольчу безпеку нашої держави. І хоча 
сьогодні це не настільки відчутно для пересічного українця, адже продукція в магазинах 
присутня, проте відчутним є фінансове становище, яке з кожним наступним днем карантину 
не покращується. За даними Центру Разумкова практично в 40% жителів України впав 
постійний дохід, а 16% – зовсім його втратили [4]. Попри заспокоєння з боку Уряду про ста-
більний стан на ринку продуктів споживання, 87% українців дуже бояться тривалої еконо-
мічної кризи, 60% – вже якимось чином відчули її. Завдання влади сьогодні – в режимі 
реального часу забезпечити для всіх доступність інформації про ціни, виробництво, спожи-
вання та резерви продовольства. Такий підхід дасть можливість зменшити невизначеність та 



 151 

дозволить виробникам, споживачам, торгівельним підприємствам та переробним організа-
ціям приймати інформативні рішення та стримувати безпідставну панічну поведінку на 
продовольчих ринках. 
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СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 2008 РОКУ В США  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОБРОБУТ УКРАЇНИ 

  
В історії становлення та розвитку світового індустріального суспільства відомо чимало 

економічних криз, але буде доцільно розглянути саме світову економічну кризу 2008 року, 
яка завдала значного впливу економічним системам багатьох країн світу і Україна не є 
виключенням. Даний аналіз може допомогти знайти підходи та шляхи виходу із економічної 
кризи, яка зараз стоїть на порозі виникнення у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

У другій половині 2008 року через розвиток світової економічної кризи, яка розгорну-
лась у США (див. табл.1), успіхи України в подоланні кризового стану у період із 2001 по 
2008 роки були призупинені. Падіння цін на експортну продукцію спричинило зменшення 
прибутку вітчизняних виробників чорної металургії. Одночасно з цим, ціни на імпортну 
продукцію постійно змінюються, що дестабілізує цінову кон’юнктуру на внутрішніх ринках. 
Всі ці явища створили небезпеку для економіки України, так як на той час завдяки 
безсистемній торгівлі рівень відкритості держави був досить високим і всі небажанні 
коливання кон’юнктури світових товарних ринків могли в будь-який момент призвести до 
неминучих втрат українських виробників [1]. 

 
Таблиця 1 

Сфери і форми прояву кризи в США 2008 року на економіку України 
Сфера прояву Форма прояву 
Фінансова Валютна криза внаслідок девальвації національної валюти. 
Бюджетна Скорочення доходів бюджету і зростання дефіциту. 
Боргова Нарощування зовнішнього державного боргу 

Банківська Банкрутство банків, втрата платоспроможності, криза ліквідності в  різкому 
падінні вартості активів. 

Торгова Криза попиту, яка проявилася через спад обсягів продажу експортної 
продукції вітчизняних підприємств на світових ринках. 

Кон’юнктурна Падіння цін, підвищення рівня світової конкуренції. 

Виробнича Криза виробництва зумовила скорочення обсягів виробництва та  виділення 
якісних властивостей продукції, що підвищують її конкурентоспроможність. 
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Передумовами розповсюдження кризи в Україні стали: політична нестабільність протя-
гом останніх років; підвищення цін у 2008 році; ревальвація гривні, яка завдала значних 
збитків українським експортерам та сприяла зниженню цін на імпортні товари; дефіцит 
ліквідності в банківській системі та різке скорочення кредитування і підвищення кредитних 
вимог; імпортозалежність та підвищення споживчого попиту на імпортні товари. 

Наслідками кризи 2008 року для України стали: скорочення обсягу прямих іноземних 
інвестицій; зниження рівня споживання населенням; зниження темпів нарощення фінансових 
операцій; зниження ділової активності суспільства; спад виробництва; зниження конкуренто-
спроможності продукції;скорочення обсягів іпотечного кредитування та зупинка будів-
ництва. 

Даний етап, який можна назвати етапом економічного спаду, починається новою 
кризою у другій половині 2008 року з раптовим спадом промислового виробництва. Разом з 
прискоренням інфляції різко змінився курс національної валюти. Внаслідок цього банки 
почали втрачати свої заощадження через паніку населення. Ситуація продовжувалася і в 
першій половині 2009 року, що дало поштовх до зменшення показника ВВП на 15% [2]. 

Як наслідок світова економічна криза 2008 року в Україні вилилася в негативні тенден-
ції зі скорочення обсягів виробництва та зниження інвестиційної діяльності, різким спадом 
експорту та імпорту. Завдяки іншим галузям виробництва, які орієнтувалися на внутрішній 
ринок, динаміка ВВП позитивно зростала, але це не змогло врятувати економіку, так як 
більша частина товарних ресурсів імпортувалася з-за кордону за рахунок зовнішніх джерел і 
позик. На цьому етапі, відбувається стагнація вітчизняної економіки України. 

На сьогоднішній день, в 2020 році, світ зустрівся з новою кризою і Україна не є виклю-
ченням. Ще не оговтавшись від кризи, яка розпочалася в 2013 році, що була зумовлена 
початком війни на сході країни та призвела до політичної кризи, зруйнованої інфраструктури 
та розвалу економічних зв'язків, що будувались в державі останні 20 років, Україна прийняла 
на себе новий удар. Розповсюдження нового небезпечного виду вірусу призвело до зупинки 
економічного механізму. Як наслідок, національна валюта продовжує знецінюватись, товари 
першої необхідності різко стрибають в ціні, доходи та заощадження громадян спадають. Не 
тільки в Україні, а і у всьому світі починаються масові звільнення працівників та скорочення 
робочих місць – поширюється безробіття. 

Для подолання цього кризового явища Україна може використати минулий досвіт вирі-
шення питання стабілізації економіки, використовуючи практику антикризового регулюван-
ня Європейських країн, які були дієвими. Зважаючи на ситуацію, що склалась в Україні, запо-
бігти кризовим явищам вже неможливо, тому потрібно зосередити увагу на можливу 
оптимізацію її наслідків. То ж можна запропонувати основні та першочергові заходи, що можуть 
використовуватись для стабілізації економіки та підвищення рівня добробуту громадян [3].  

У період кризи дії антикризового регулювання мають бути спрямовані на стимулю-
вання виробництва – надання фінансової допомоги, зниження податків, виділення податко-
вих пільг. Це дозволить підвищити зайнятість населення і допоможе збільшити доходи для 
власників капіталу та інвесторів. Також мають важливе значення заходи, що спрямовані на 
здешевлення кредиту та на скорочення резервних відрахувань. А високу ефективність при-
несе державна підтримка мережі надійних кредитних установ. 

При регулюванні кризових явищ важливу роль відіграє зменшення соціальних та 
економічних збитків, які були спричинені банкрутством суб'єктів господарської діяльності. 
Тому дієвим методом може стати удосконалення нормативно-правової бази в розділах про 
регулювання діяльності акціонерних товариств та неспроможності підприємств [4]. 

Поява світової економічної кризи 2008 року мала свої причини, передумови та наслід-
ки. Завдяки минулому досвіду, здобутому в нелегкій боротьбі за стабільність, країни навчи-
лися протистояти економічним незгодам, але постійні зміни економічних систем та кон’юк-
тур заважають глибше зануритися в проблемну ситуацію, яка має місце в певний проміжок 
часу, як одночасно з цим виникають інші скрутні ситуації, які вимагають швидкого присто-
сування та прийняття швидких мір їх подолання. 
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Зараз в Україні в умовах кризи та постійної військової загрози зростає необхідність 
поєднання ринкових механізмів з державним регулюванням соціально-економічних процесів 
на всіх рівнях. Першочергові напрямки державного регулювання економіки повинні спира-
тися на антикризові заходи, щоб мати змогу стимулювати ріст виробництва і таким чином 
гарантувати політично-фінансову стабільність. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
 
Кредитний ринок України є основною частиною фінансового ринку, який дає суб’єктам 

господарювання швидкий доступ до фінансових ресурсів. У механізмі функціонування 
кредитної системи України велика роль належить банкам, які діють в різних секторах ринку 
позикового капіталу. 

Кількість банків протягом досліджуваних років неухильно зменшувалася. Це наслідок 
економічної кризи 2014-2015 рр. та більш жорсткої та вимогливої політики регулювання 
банківської діяльності з боку НБУ (рис. 1, табл. 1). Одним із головних завдань реформи було 
очищення ринку від фіктивних і слабких банків. Переважно банки українських олігархів, що 
не змогли провести докапіталізацію та виявилися неплатоспроможними, потрапили під цей 
процес очищення. Таким чином, після банківської реформи, НБУ оголосив 94 банки 
неплатоспроможними та ліквідував їх. Тобто більше як 50% вітчизняних банків припинили 
свою діяльність протягом 2014-2017 рр. 

Таблиця 1 
Кількість банків в Україні, їх сумарні активи та обсяги виданих кредитів, 2012-2019 рр. [2] 

Дата Кількість 
діючих банків 

Активи (усього) 
млн. грн. 

Надані кредити 
млн. грн. 

на 1.01.2013 176 1127192 815327 
на 1.01.2014 180 1278095 911402 
на 1.01.2015 163 1316852 1006358 
на 1.01.2016 117 1254385 1009768 
на 1.01.2017 96 1256299 1005923 
на 1.01.2018 82 1336358 1042798 
на 1.01.2019 77 1360764 1118618 
на 1.01.2020 75 1494460 1033539 
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Рис. 1. Динаміка кількості банків в Україні протягом 2012-2019 рр. 

 
Активи банківського сектору зростають в основному за рахунок збільшення кредитного 

портфеля. За даними НБУ, в цілому, кредитний портфель банків у національній валюті за 
2018 рік виріс на 8,1% до 616 мільярда гривень. Саме внаслідок зростання споживчого 
кредитування відбулося покращення якості кредитного портфеля банків та зниження рівня 
його доларизації [1].  

Таблиця 2 
Кредитний портфель банків протягом 2012-2019 рр. [2] 

Дата Кредити суб'єктам господарювання 
(млн. грн.) 

Кредити фізичним особам 
(млн. грн.) 

на 1.01.2013 609202 161775 
на 1.01.2014 698777 167773 
на 1.01.2015 802582 179040 
на 1.01.2016 830632 175711 
на 1.01.2017 847092 157385 
на 1.01.2018 870302 170938 
на 1.01.2019 919054 196634 
на 1.01.2020 822020 206761 
  

 
Рис. 2. Динаміка наданих кредитів суб'єктам господарювання  

та фізичним особам українськими банками протягом 2012-2019 рр. 
 
За допомогою вище наведених даних, можемо сказати, що сумарні кредити надані 

суб’єктам господарювання займають вагому частку в кредитному портфелі (табл. 2, рис. 2). 
Позитивною тенденцією є те, що кредитування протягом 2013-2018 рр. зростало. Лише 
протягом 2019 року кредитування суб'єктів господарювання скоротилося і станом на 
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01.01.2020 р. становило 822020 млн. грн. Таке падіння відбулося внаслідок погашення креди-
тів державних монополій та дочірніх компаній міжнародних груп.  

Саме зростання обсягів кредитування сприяє економічному росту. Появляються нові 
суб’єкти господарювання, збільшуються кількість робочих місць, відбувається розвиток 
інфраструктури країни та ін., і це створює основу для економічної стабільності.  

 
1. Статистика Національного Банку України / Офіційний сайт Національного Банку України. URL:  

https://bank.gov.ua (дата звернення 06.04.2020 р.). 
2. Статистика Міністерства Фінансів України / Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. URL: 

https://minfin.com.ua/ (дата звернення 06.04.2020 р.). 
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ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Інновації відіграють значну роль у стимулюванні економічного зростання та призво-

дять до покращення рівня життя багатьох країн світу. Теорія економічного зростання 
наголошує  на ролі інновацій у стимулюванні економічного зростання поряд з іншими факто-
рами, такими, як капітал та людські ресурси. Інновації та ефективне економічне зростання 
розвинутих країн може стати цінним досвідом для багатьох країн, котрі прагнуть нового  
економічного розвитку [1]. 

Дослідження інноваційних чинників сталого розвитку в умовах глобалізації набуло 
поширення через зацікавленість у впровадженні тенденцій та підходів як на міжнародному, 
так і на національному рівнях та сприяння досягненню глобальних цілей сталого розвитку.  
Особливе занепокоєння викликає розгляд основних викликів у сфері соціального, економіч-
ного та екологічного розвитку, а також державної політики для стимулювання "зеленої 
економіки". Країни розробляють та впроваджують спеціальні заходи державної політики зі 
сталого розвитку, спрямовані на зменшення небажаних наслідків. Для повного уявлення про 
процеси, що відбуваються, доцільне виділення з інтегрального критерію економічної (уза-
гальнена продуктивність, технологія виробництва, рівень використання потенційних можли-
востей) та соціальної (соціальна справедливість, тіньова економіка, рівень використання 
праці) складових. 

Зовнішнім проявом інноваційної економіки виступають збільшення витрат держави, 
підприємців, домашніх господарств на накопичення людського капіталу, вкладень у науково-
дослідницькі та дослідно-конструкторські розробки. Але, ці формальні ознаки стають 
реальністю лише тоді, коли мають місце і реалізуються вихідні умови розвитку інноваційної 
економіки. Об’єднання результатів статичних досліджень за досить значні періоди  часу 
надає можливість визначити низку додаткових показників, виявити певні динамічні ефекти, 
суттєві залежності від впливу фактору часу. Існуючі наукові доробки в основному розгля-
дають процеси в статиці, акцентуючи увагу тільки на аналізі отриманих значень, що характе-
ризують  певний рівень розвитку того чи іншого об’єкту на певний період часу (за  даними 
одного року). Порівнюючи результати моделювання їх між собою на  певному  періоді часу 
(декілька років) можливо виявити певну тенденцію. Соціально-економічну стійкість в 
країнах світу є можливим за показниками, наведеними у таблиці 1.  

Сталий розвиток економіки будь-якої країни світу потребує відповідних на те умов, і 
участь державних органів в їхньому створенні відіграє значиму роль. Розроблена Полем 
Ромером модель припускає, що основним фактором економічного зростання є збільшення 
капіталовкладень у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) й 
інвестиції в людський капітал. На його думку, економіка, що володіє ресурсами людського 
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капіталу та розвиненою наукою, має в довгостроковій перспективі кращі шанси зростання, 
ніж економіка, позбавлена цих переваг. 

  
Таблиця 1 

Соціально-економічна стійкість в країнах світу, 2019 [2] 
Показники Норвегія Естонія Україна 

Кваліфікована робоча сила, % від робочої сили 84,3 89,8 98,3 
Скоригована чиста економія, % від ВНД 16,9 15,2 3,5 
Індекс концентрації (експорт) (вартість) 0,329 0,089 0,142 
Валове нагромадження капіталу, % від ВВП 27,6 27,0 18,8 
Загальна втрата (-) значення ІЛР з причин нерівності, % 0,3 -3,2 -2,5 
Населення, яке використовує покращені джерела питної 
води, % 100 100 94,0 

Співвідношення витрат на освіту та охорону здоров’я до 
військових витрат 11,7 5,8 3,2 

Загальна сума обслуговування боргу, % відсоток від 
експорту товарів, послуг та первинних доходів n.a. n.a. 20,7 

 
 Важливим індикатором стану економіки країни є визначення її позиції у світі стосовно 

інвестиційної привабливості, інноваційності, конкурентоспроможності, загального економіч-
ного потенціалу. У сучасному соціумі господарським орієнтиром сталого розвитку є посту-
пове домінування у світовому господарстві постіндустріального укладу економіки. Визна-
чення ролі інституційної системи на сучасному етапі суспільного розвитку постає ключовою 
методологічною задачею оптимізації системи регулювання національної економіки, бюджетно-
фіскального перерозподілу, концентрації ресурсів на пріоритетах соціально-економічного 
розвитку. 

Отже, вибір шляхів розвитку інноваційних систем в Україні потребує досліджень у 
вітчизняній практиці системних економічних перетворень, детального вивчення шляху 
світового розвитку, узагальнення світового досвіду в адаптації в промислово розвинених 
країнах до реальності сучасного світового ринку. Основною гіпотезою теорії структурних 
перетворень є розвиток, за яким слідує зростання та різні зміни, які притаманні всім країнам. 
Але є деякі відмінності між країнами в темпах і формах розвитку, пов'язаний з декількома 
специфічними факторами: природні ресурси, площа країни, цілі, урядова політики, доступ до 
іноземних інвестицій і технологій, зовнішній стан країни. 

 
1. Goliuk, V. (2017). Impact of innovations on GDP dynamics. Marketing and Management of Innovations, 2, 

151-159.   
2. Human Development Reports / Доповідь про стан людського розвитку. URL: https://hdr.undp.org (дата 

звернення 14.04.2020). 
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СТРУКТУРУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ 
 
Тенденції економічного розвитку в Україні та світі, як на попередніх історичних 

етапах, так і в сучасних умовах, засвідчують важливість та актуальність проблем економічної 
безпеки, під поняттям якої, на нашу думку, слід розуміти такі економічні умови функціону-
вання реального та фінансового секторів національної економіки, за яких гарантується 
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дотримання національних інтересів, мінімізується дія зовнішніх та внутрішніх загроз, що 
забезпечує ефективність та незалежність національної економіки, її стабільність та стійкість, 
здатність до відтворення і розвитку та дотримання соціальних стандартів.   

Розглядаючи економічну безпеку як систему, зазначимо, що вона має внутрішню 
складну структуру, елементи якої характеризуються тісними взаємозв’язками. 

Структура – це філософська категорія, що відображає внутрішню побудову системи, 
сукупність підсистем, елементів (разом з їх зв’язками, взаємодіями), що входять в систему і 
визначають її зміст і інтенсивність її функціональних процесів [1]. 

Зважаючи на те, що економічна безпека є складною системою, яка має свою структуру, 
її дослідження слід проводити у розрізі окремих складових.  

Складовими економічної безпеки відповідно до Методичних рекомендацій щодо роз-
рахунку рівня економічної безпеки України [2] є: макроекономічна, продовольча, фінансова, 
зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, енергетична, виробнича, демографічна, 
соціальна, продовольча безпека.  

Аналіз підходів вчених до виділення складових економічної безпеки дає змогу зробити 
висновок, що практично всі вчені серед таких складових виділяють фінансову, науково-
технологічну, енергетичну, демографічну, соціальну, продовольчу, воєнну.  

Геєць В.М. до складових безпеки реального сектору економіки включає такі складові: 
техніко-виробничу, енергетичну, технологічну, воєнно-економічну, продовольчу безпеку [3, 
с. 492-496].  

Погоджуючись із таким складом, зауважимо, що воєнна безпека – це настільки 
специфічна сфера, що включення її до складу економічної зводить її роль до економічних 
питань. Воєнна безпека включає комплекс складових, пов’язаних з обороноздатністю країни 
та її захищеністю від зовнішніх та внутрішніх військових атак і безперечно багато в чому 
залежить від рівня фінансування та торкається численних економічних питань. Проте 
вважаємо її самостійною важливою складовою національної безпеки, відокремленою від 
економічної, проте тісно з нею пов’язаною. 

Інший підхід до структури економічної безпеки пов'язаний із виконанням нею певних 
функцій, зокрема захисної, регуляторної, попереджувальної, інноваційної та соціальної. Ці 
функції фактично узгоджуються із самою дефініцією поняття «економічна безпека» (рис. 1). 

В економічній літературі система безпеки держави представлена внутрішніми та 
зовнішніми підсистемами, які мають свої складові: 

– зовнішня підсистема безпеки – технологічна, комерційна, фінансова; 
– внутрішня підсистема безпеки – технічна та виробнича, харчова та сировинна, 

енергетична, екологічна, інформаційна [4].  
 

 
Рис. 1. Узгодження дефініції поняття «економічна безпека»  

із функціями, що вона виконує 
 
Погоджуючись із таким підходом до структурування економічної безпеки, вважаємо за 

доцільне у складі зовнішньої підсистеми економічної безпеки виділити військово-економіч-
ну, зважаючи на значний вплив військових подій на економічний стан держави. 
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Кожна складова має велику значимість і заслуговує окремих досліджень. Однак ці 
дослідження слід проводити системно, вивчаючи взаємні впливи між складовими економіч-
ної безпеки, а також між іншими складовими національної безпеки держави. У сучасному 
глобалізованому та військово нестабільному середовищі ці питання набувають особливої 
актуальності. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  

ІНДИКАТОРІВ ВИМІРУ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та 

практичними завданнями. Проблема полягає у відсутності єдиного підходу до визначення 
категорії рівня життя, а відтак і індикаторів його виміру. Враховуючи специфіку економіч-
них умов соціального розвитку України необхідно розробити власну систему методологіч-
них підходів до дослідження життєвого рівня населення як країни в цілому, так і в розрізі її 
регіонів [1, с. 17].  

Короткий аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблематики. Попередні дослідження проблеми визначення, аналізу та обґрунтування 
рівня життя населення базуються на працях Е. Лібанової, Л. Черенько, В. Мандибури, які 
розглядали проблеми дослідження рівня життя населення України з урахуванням специфіки 
розвитку соціально-економічних процесів на сучасному етапі та на працях В. Оджбона, 
С. Рішена, П. Тоусенда, О. Каннаса, які концентрували увагу на похідних поняттях від рівня 
життя – бідності, розшарування, диференціації доходів тощо.  

Цілі дослідження: 1) аналіз понятійного апарату рівня життя населення; 2) наведення 
індикаторів виміру рівня життя населення. 

Виклад основного матеріалу. У ХХ ст. з’являлися чисельні новітні теорії подолання 
бідності, подальший розвиток отримала теорія добробуту та справедливого розподілу, при-
хильниками яких є Дж. Кейнс, У. Беверідж, Дж. Роулз, А. Сен, П. Самуельсон, Дж. Гелбрейт 
[6, с. 334]. 

У широкому розумінні слова «рівень життя» є характеристикою соціально-економічно-
го стану життєдіяльності населення і визначається фактичним рівнем споживання 
матеріальних, духовних і соціальних благ та послуг, ступенем задоволення раціональних 
потреб. У вузькому розумінні, рівень життя визначається рівнем задоволення особистих 
доходів, що забезпечують особисте споживання [4, с. 17]. 

Рівень життя – характеристика економічного добробуту населення, що вимірюється як 
реальний дохід на душу населення та кількістю населення за межею бідності. Для аналізу й 
оцінки життєвого рівня населення використовують різні показники, такі як обсяг валового 
внутрішнього продукту, національного і реального доходу на душу населення, обсяг послуг 
на душу населення, середній рівень заробітної плати, забезпеченість  житлом та інші. Окрім 
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того, життєвий рівень населення країни характеризують показники середньої тривалості 
життя, народжуваності і смертності населення.  

Якість життя характеризується насамперед рівнем споживання товарів і послуг, а також 
включає соціальні результати економічного і політичного розвитку, а саме: середня трива-
лість життя, рівень захворюваності, умови й охорона праці, соціальна захищеність насе-
лення, поліпшення соціального середовища, забезпечення прав людини. 

Рівень життя визначають в цілому по країні, по окремих територіях та соціальних 
групах. 

У світовій практиці для характеристики рівня життя використовується такий інтеграль-
ний показник, як індекс людського розвитку, котрий включає три індикатори: національний 
або валовий внутрішній продукт на душу населення (ВВП), тривалість життя, рівень освіти 
населення. Ці величини співвідносяться з найвищими світовими рівнями цих показників. 
Головним же показником поліпшення рівня життя є збільшення тривалості життя. Рівень 
життя населення залежить від економічного потенціалу і значною мірою визначається 
величиною ВВП і структурою його використання. Джерелом підвищення рівня життя насе-
лення є зростання національного доходу, який являє собою частину сукупного суспільного 
продукту після відрахування витрачених у процесі виробництва засобів праці і матеріальних 
витрат, тобто новостворену вартість. 

Кожне суспільство живе за своєю формою життєдіяльності, що у поєднанні з рівнем 
життя визначає інтегроване поняття – становище населення країни. Форма життєдіяльності 
людей, іншими словами, спосіб життя – це узагальнена форма соціально-економічної поведінки 
населення, яка в системі їхньої життєдіяльності характеризує основний вектор цілеспря-
мованих зусиль суспільства. Це сукупна характеристика, яка містить всі характерні форми і 
прояви життєдіяльності людей, що найбільш повно визначають найхарактерніші особливості 
існуючої моделі суспільного розвитку [4, с. 20].  

Забезпечення зростання добробуту населення головним чином полягає у задоволенні 
потреб, які кількісно зростають та якісно змінюються. При цьому особливо важливу роль 
відіграє тісний взаємозв'язок між потребами окремого громадянина (індивідуума) та суспільства 
в цілому. Теорію добробуту прийнято відносити до нормативної економіки, бо істинність 
цього поняття важко перевірити емпіричними методами. Головна проблема – вивчити кри-
терії добробуту та визначити, хто має приймати рішення, що впливають на добробут. У тео-
ріях добробуту часто виникали суперечності через неспроможність у повному обсязі просте-
жити наслідки урядових програм, а також через розбіжності в поглядах на природу еконо-
міки, цінності й цілі. Оскільки головна мета «політики добробуту» – це поліпшення якості 
життя населення, то фундаментом суспільного добробуту є соціальна захищеність громадян. 
Підвалинами якості життя є показники матеріального задоволення населення, що формують 
сукупність індикаторів рівня життя. 

Для виміру рівня життя використовують інтегральні, натуральні та вартісні індикатори. 
Світова практика застосовує ряд індикаторів оцінки життєвого рівня населення, що 

знаходяться у стані бідних: 
– ВВП на душу малозабезпечених верств населення; 
– мінімальна заробітна плата; 
– мінімальний середньодушовий дохід; 
– питома вага суспільних видатків на соціальні цілі у ВВП; 
– рівень охоплення дітей 6-15 років неповною середньою освітою; 
– смертність дітей у віці до 5 років; 
– рівень імунізації дітей та підлітків; 
– частка дітей, які не забезпечені раціональним харчуванням; 
– співвідношення очікуваної тривалості життя чоловіків та жінок; 
– сумарний коефіцієнт народжуваності [4, с. 38]. 
Висновки. У дослідженні звернена увага на визначенні рівня життя як кількісної еконо-

мічної категорії, яка відображає рівень матеріального забезпечення суспільства. Що 
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стосується якісних параметрів, то вони знаходять своє відображення у понятті якість життя, 
що є іншою категорією, яка виникла під впливом західних досліджень. Наведений аналіз 
еволюції наукових підходів дає зрозуміти, що категорія «рівень життя», є багатоаспектною і 
не може бути виражена одним показником, потрібно розглядати синтез показників [4, с. 17]. 
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КРИЗА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ  
ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
На сучасному етапі функціонування банківської системи України однією із найбільш 

актуальних проблем є забезпечення ліквідності банків. Регулювання ліквідності банківської 
системи – одне з важливих завдань Національного банку України (НБУ). Саме тому таку 
сферу діяльності НБУ досліджували багато науковців. Одним з напрямів дослідження є 
можливості НБУ для варіаційного регулювання ліквідності банків із застосуванням механіз-
му рефінансування [1, 2, 3]. О.М. Христофорова та М.Т. Мінасян вважають головними мето-
дами управління ліквідністю банків управління активами, пасивами та комбіноване управ-
ління [6]. Важливим дослідженням у сфері регулювання НБУ ліквідності банківської систе-
ми загалом та із застосуванням інструментів рефінансування зокрема можна вважати працю 
В.Я. Рудана [5, c. 175]. 

Показник ліквідності банківської системи України у 2012-2020 рр. суттєво зріс. Важли-
вим інструментом забезпечення та регулювання ліквідності банківської системи впродовж 
кризових 2013-2015 рр. став механізм рефінансування. Крім того, наприкінці 2015 р. НБУ 
для регулювання ліквідності банків почав активно використовувати депозитні сертифікати. 

Динаміка процесів у банківській системі впродовж 2-ї половини 2019 р. та початку 
2020 р. змушує констатувати виникнення кризи надлишкової ліквідності банківської системи 
України, рівень якої за серпень 2019 р. – лютий 2020 р. зріс у 1,5 рази.  

У банківській системі України уже тривалий час спостерігається непродуктивне вико-
ристання високоліквідних активів. Так, за станом на лютий 2020 р. частка коштів банків у де-
позитних сертифікатах НБУ досягла найвищого за 2015-2020 рр. рівня – 76,24% ліквідності 
банків. Однак найвагомішим доказом непродуктивного використання високоліквідних акти-
вів банками України є порівняння величини коштів банків у депозитних сертифікатах НБУ 
та кредитного портфеля банківської системи. За станом на лютий 2020 р. частка коштів 
банків у депозитних сертифікатах НБУ досягла також і найвищого за 2015-2020 рр. рівня – 
17,74% кредитного портфеля банківської системи. Отже, банки, володіючи значними ресур-
сами (практично 20% кредитного портфеля) не мають змоги (або бажання) спрямовувати ці 
ресурси на фінансування економіки. 
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Ефективна система управління ліквідністю банків полягає у забезпеченні достатнього 
рівня ліквідності за мінімальних витрат. Саме тому НБУ використовує централізований під-
хід щодо регулювання банківської ліквідності за допомогою встановлених обов’язкових 
нормативів. Зазначимо, що впродовж усього досліджуваного періоду всі показники ліквід-
ності перевищують нормативні значення у декілька разів.  

Динаміку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній 
валюті по банківській системі України представлено на рис. 1. 

Бачимо, що норматив LCR за всіма валютами у банківській системі України є нижчий, 
аніж в іноземній валюті. Така тенденція продовжувалась впродовж всього досліджуваного 
періоду, а в 2020 р. різниця була майже в 2,5 рази, що було спричинено надлишком іноземної 
валюти в країні. Банкам необхідно контролювати рівень даного показника, оскільки за умови 
надлишкового рівня ліквідності виникають сумніви щодо ефективності використання активів. 

 

 
Рис. 1. Динаміка коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами  

та в іноземній валюті по банківській системі України протягом 01.07.2019-01.03.2020 рр. 

Джерело: сформовано авторами на основі [4] 
 
З метою запобігання надмірному підвищенню ризику ліквідності доцільно: 
– здійснювати безперервний моніторинг та аналізувати потреби банку в ліквідних 

засобах для уникнення їхнього дефіциту та профіциту; 
– розробляти коротко- та довгострокові плани і стратегії щодо діяльності банку за 

умови незбалансованої ліквідності та форс-мажорних обставин; 
– удосконалювати управління коррахунками, лімітами та касою банку; 
– контролювати усі сфери діяльності банку, які пов’язані із ризиком ліквідності, зокре-

ма, залученням та розміщенням коштів, коригування рівня процентних ставок. 
Отже, ліквідність є надзвичайно важливою характеристикою фінансової стійкості 

банківської системи. Впродовж 2-ї половини 2019 р. та початку 2020 р. у банківській системі 
України виникла криза надлишкової ліквідності. Непродуктивне використання високоліквід-
них активів чинить значний тиск на монетарну сферу, створює постійну загрозу сплеску 
інфляції та суттєво знижує ефективність банківської діяльності.  
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NEOLOGISMS AS A SOURCE OF ENRICHMENT  
OF THE ENGLISH LANGUAGE VOCABULARY 

 
The English language is constantly enriched with new words, phrases serving the material of 

numerous scientific investigations by native and foreign researchers and need a further detailed 
study. This is due to extra-linguistic factors such as the constant development of the society, 
technology and progress, the appearance of new realities as well as purely linguistic needs in order 
to save linguistic efforts and speech resources. 

The appearance of state-of-the-art conditions of human existence, modern relationships 
between speakers, current fields of knowledge and concepts require appropriate changes in the 
language, that’s why the vocabulary which is a major component of any language undergoes 
constant modifications. It can also be explained by the new cognitive and communicative needs of 
speakers. Our modern society is changing socially and technologically quickly enough, so it is 
crucial for members of the language community to create new categories to denote new realities. 
The process of coining neologisms is present in every field of science and society, being a relevant 
subject of various linguistic study. 

 The purpose of this study is to analyze new lexical units at the morphological and semantic 
levels, to establish some connections between the morphology and the semantics of the word, to 
identify new trends in the coinage of neologisms. 

In order to achieve this goal, the following tasks should be solved: 1) to identify the main 
criteria for the selection of neologisms; 2) to investigate the peculiarities of functioning and 
occurrence of neologisms in various spheres of human activity; 3) to analyze the most common 
areas of usage of neologisms. 

Affixation, acronym, telescopy, word formation and conversion remain the main ways of 
creating morphological neologisms. Semantic neologisms, according to the law of linguistic 
economy, provide a secondary nomination, which leads to rethinking of the nominative means 
available in the language. For example, similar to the famous idiom 'a fair-weather friend', the 
neologism 'a fair-weather Christian' was created, which means ‘a person who rarely goes to church 
only at Christmas and Easter’. 

The interest in neology is increasing as neologisms play an important role, reflecting changes 
in the society such as globalization, computerization, genetic engineering and many others. 

Neologisms show the ability of the language to reflect the dynamic development of the 
society and at the same time to reproduce and consolidate these new ideas, concepts and vocabulary 
items in the language particularly. The development of the language occurs largely due to its word-
forming system, new word-formation patterns, the change of existing ones, their productivity and 
many other factors. 

Thus, the changes of the economic conditions, new relationships between speakers, the field 
of knowledge or concepts require the appropriate reflection in the language as well as the 
surrounding reality and the inner world of a speaker. In fact, it is the vocabulary being the 
component of the language, which is characterized by constant changes that give rise to neologisms 
[4]. 
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The problem of neology was investigated by such scientists as I.V. Andrusyak, O.L. 
Boyarska, V.G. Gak, Yu.O. Zhluktenko, V.I. Zabotkina, Yu.A. Zatsnyi, K.V. Kovtun, E.S. Kubria-
kova, L.F. Omelchenko, A.V. Yankov and many others who have made a significant contribution to 
the study of various aspects of this complex problem. 

Neologisms are understood as words and phrases that are perceived in terms of a form or 
meaning as a new one and can be divided into lexical, phraseological and semantic. For example, 
the newly-coined lexical unit 'covidiot' has appeared, which means: 1) a person who is excessively 
panicked by a coronary pandemic and he stubbornly ignores the sanitary-epidemic rules; 2) a 
person who sweeps food and personal care products during a pandemic from the shelves of stores; 
'quarenteam' –  the people you live with / work with during quarantine. 

The language immediately responds to the appearance of a new generation of young people 
who often sit in their phones without noticing what is happening around –  smombie (smartphone + 
zombie), they often post compromising photos on social networks (digital hangover). They are 
portrayed as insanulous (insane + ridiculous) –  insane-ridiculous who try to do something on the 
brink of possible and impossible ‘possimpible’ (possible + impossible) and ignore their friends in 
favour of their boyfriend (hiberdating). A number of neologisms has been coined because of the 
increasing internet demand, for example: googlist –  a person who frequently uses the Google 
search network, WTTI (welcome to the Internet), wirate (wire + pirate) – be angry when the 
internet is slow. Therefore, the influence of the Internet is becoming one of the most important 
sources of coining new vocabulary. 

Neologisms can perform various functions: 
a) nominative: bloggebrity (blogger + celebrity) – well-known blogger, sen10r (senior pupil) – 

high school student, cubemonkey (cubicle + monkey) – an office clerk, smoothie – a yes-man who 
benefits, favors his boss, slimnastics (slim + gymnastics –  a set of exercises for weight loss), dial-a-
taxi / meal – order a taxi / lunch by phone [3]; 

b) descriptive: hangry (angry + hungry) –  angry man, ginormous (gigantic + enormous) – to 
be of a giant size; 

c) communicative: suchilize (suchi + socialize) –  to communicate and eat sushi at the same 
time, chillax (chill out + relax) – to calm and pacify a person. The available human vocabulary 
(wordrobe), difficult to pronounce word (awkword), next working day (bizmorrow), office fever, 
TV shows for children (kidvid) are examples of neologisms that are often used in everyday 
communicative situations [5]. 

Among the morphological methods of the formation of neologisms most common are: 
a) affixation –  suffixes (-dom officialdom), (-ize dollarize), (-ian USian), (-ist non-unionist), 

(-ic coffeeholic), (-y / -ie drelfie – selfie in the state of intoxication), prefixes (over-, under-, non-) 
take an active part in the formation of new words [1]. 

b) word formation –  characterized by the merger of two stems: spamalanche (spam + 
avalanche) – a large influx of commercial information, cashew (Catholic + Jewish) – a person who 
onfesses two religions, Eurocrat (European + bureaucrat) – a bureaucrat in Europe, hivemind 
(hive + mind ) – collective brains [5]; 

c) conversion is the transition of a word from one part of the language to another. The most 
commonly used are noun-to-verb conversions and noun-to-verbs: a (bach)elor – to bach – to be 
single, to recomember – recomember (recollect + remember) – to remind not to forget , to tweet – a 
tweet – to communicate / communication in the Twitter blogs). The process of converting 
neologisms from one part of the language to another can also be found in the Ukrainian language –  
dreadlocks, emoticon – emotion icon, crash test. 

d) abbreviation – a way of forming morphological neologisms, consisting of acronyms: 
HAND – Thinking of you!, KIT – keep in touch! Njoy – Enjoy! On social networks, they were given 
the special name lolacronyms (laughing-out-loud acronyms) [5]. 

e) Telescopy is one of the productive ways of English word formation, it is dominant among 
other ways of word formation. Due to the concise and compact character of telescopes, the speech 
becomes more laconic in providing the information and emotionally colored and the communication 
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tends to be more efficient and logical, which can be observed in the following examples: 
nonversation (non + conversation) – meaningless conversation, journicle (journal + article) –  an 
article in an academic journal [3]. 

So, in the process of creating new units, there are traditional and entirely new ways of word 
formation, such as graphic abbreviations (alphanumeric F8 – fate), H2SYS (hope to see you soon – 
icons :) – happy, :( –  unhappy, indicating the newest nature of the word formation. 

The analysis of new nominative units by the word-forming pattern showed that morphological 
neologisms dominate in the language of the last decades, that are units formed according to patterns 
that already exist in the linguistic system of the English language. 

The phonological way of forming neologisms is a way in which new words are coined from 
combinations of sounds, most often from sound-like exclamations: woopty-woo (a shout of joy), go-
go (dynamic, modern). 

Consequently, the enrichment of the vocabulary of the language by neologisms testify to the 
dynamic nature of the English language. Despite the opinions of some critics who care about the 
‘purity’ of the language, the importance of neologisms for its development should not be 
underestimated. They are able to resolve the contradictions that arise between the lexical units of 
the language and the new communicative and cognitive needs of the speakers. This means that new 
words will continue to appear in the language, passing through all stages of socialization and 
lexicalization, that is, acceptance in the society. 
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ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
У світі спостерігається високий приріст населення, у той час як населення України 

невпинно скорочується. В Україні смертність перевищує народжуваність. Через це за період 
з 1990 по 2020 роки населення країни зменшилося більше як на 20 %. І вже через чверть 
століття чисельність українців може зменшитися ще на 5,5 млн. осіб. Такий невтішний прогноз 
оприлюднив Інститут демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України [1]. 

 
 Таблиця 1 

Кількість населення України з 1990 по 2020 рр. 

Рік 1990 2000 2010 2020 
Кількість 
населення 
(тис. осіб) 

 
51706,7 

 
49429,8 46143,7 41879,9 

     
Населення України почало знижуватися ще з тих пір як Україна здобула незалежність. 

Наприклад, протягом 2008-2013 років спостерігалося покращення демографічної ситуації, 
однак після 2013 року показники смертності сталі погіршуватися. 
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Зменшення населення спостерігалося не тільки в Україні, а й у більшості європейських 
країн. 

Головна причина – низька народжуваність. За даними державної служби статистики 
станом на січень 2020 року на сотню новонароджених припадало 192 померлих. Ситуацію, 
здавалося б можна реанімувати шляхом народження дітей [2]. Але в умовах в яких 
перебувають подружні пари цьому не сприяє. Причини через яку вони не хочуть народжу-
вати більше двох дітей через невпевненість в завтрашньому дні, матеріальний стан, власні 
погляди на життя, належних умов, а іноді і здоров’я. 

Ще однією причиною є чайлдфрі, або свідома бездітність. Це своєрідна субкультура 
або ідеологія, яка характеризується принциповим не бажанням дітей [3]. Причинами даної 
позиції для цілком здорової людини є страх втратити комфорт, який може супроводжуватися 
наявністю дітей, бажання досягнути кар’єрного росту, страх пологів, або банальний егоїзм. 

Різний міграційний потік також – також причина зменшення населення України. Біль-
шість розвинутих країн цю проблему компенсують за рахунок іммігрантів. В Україні ж 
навпаки кількість молодого, освіченого населення яке виїжджає за кордон значно більше за 
кількість, яка приїжджає. 

Ще більшою проблемою є рівень смертності населення, передусім чоловіків. Близько 
третини чоловіків не доживає до 60 років. У нас це приблизно 28%. Велику частку населення 
України становлять люди пенсійного віку, що безпосередньо впливає на смертність. 

Вважаємо, щоб збільшити кількість населення, потрібно загальмувати смертність в 
Україні: оновити медичну реформу на аналог європейських країн; розвивати не лише 
мегаполіси, а й невеличкі міста; забезпечити розвиток малого бізнесу. 

Причинами зменшення населення України є ціла низка проблем. З одного боку, через 
нестабільний стан економіки країни, а з другого боку, через особливості способу життя 
українців (наприклад, чайлдфрі). Також через велику кількість смертності яка спостерігаєть-
ся в Україні, причина яких полягає не тільки в захворюваннях, а й в надмірному вживані 
алкоголю, поширенні ВІЛ/СНІД, а також ДТП. 
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СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНИ 

 
Міжнародна міграція є глобальним світовим явищем. Найбільш поширеною є трудова 

та освітня міграція. Всі держави світу так чи інакше були задіяні у цьому явищі, як  країна-
донор, який надає трудові ресурси, чи країна-реципієнт, що отримує трудові ресурси. Тому 
це явище може мати різні як позитивні, так і негативні наслідки для країн, залежно від того в 
якій ролі вони виступають. 

В Україні міграційна ситуація є вагомим чинником впливу на соціальний та економіч-
ний розвиток. Основним негативним наслідком є відтік молодого та працездатного 
населення, що спричинений зростанням рівня безробіття, низькими заробітною платнею, 
рівнем життя та якістю освітніх послуг. Значний вплив також мають демографічні проблеми 
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та нестійка соціально-економічна ситуація в Україні, що підсилює міграційні тенденції. 
Важливим є відстеження та аналіз цих тенденцій, що дасть змогу визначити основні причини 
міграції українців та вжити заходи, які дозволять сповільнити відплив працеспроможного 
населення і молоді з країни. 

Проблематикою міграційних процесів займалися багато спеціалістів та науковців: 
Б. Кордан, Л. Лещенко, О. Білик, В. Шелюк, О. Малиновська, В. Макара, Н. Проскура, А. Хо-
мра, А. Гайдуцький та Т. Гнатюк. Їхні наукові напрацювання висвітлюють особливості та 
проблеми як зовнішньої, так і внутрішньої міграції, що підтверджує актуальність вивчення 
даної тематики. 

Метою даного дослідження є визначення поняття міграції, розгляд та аналіз сучасних 
міграційних тенденцій та їх особливостей. 

Варто сказати, що міграція, як важливий демографічний процес, є дуже широким 
поняттям. Тому на сьогодні сучасні науковці не можуть дійти єдиного визначення. У демографії 
синонімом «міграції» є спеціальний термін – механічний рух населення, а держстатистика 
натомість використовує термін міграційний рух населення – демографічний процес, що 
змінює чисельність і склад населення за рахунок його територіального переміщення [1]. 

Міжнародна організація з міграції подає наступне визначення: «Міграція – це процес 
переміщення населення через міжнародний кордон або в межах країни; вона охоплює будь-
який вид переміщень незалежно від їх тривалості, складу чи причин; міграція включає 
пересування біженців, переміщених осіб, виселених людей та економічних мігрантів» [2]. 
Тому, проаналізувавши такі поняття, можна зазначити, що міграція передбачає  процес 
територіального переміщення населення .  

Щодо трудової міграції, то це найпоширеніший вид переміщення населення, що здійсню-
ється з метою працевлаштування на більш вигідних умовах. На сьогоднішній час такий процес є 
зростаючою тенденцією для переважної частини сучасного населення і українців зокрема. З 
метою покращення економічного становища чи загальної якості життя (також і у сфері 
отримання медичних та освітніх послуг), люди самостійно чи з сім'ями переселяються з країн, 
що розвиваються, у більш розвинену. Переселенців прийнято називати мігрантами. У 
глобалізованій світовій економіці вони є невід'ємною частиною світового господарства. 

Питання зовнішньої міграції є досить важливою і актуальною для сучасної України. Не 
дивлячись на значні мінуси цього явища в економіці країни, все ж можна виокремити плюси: 
зовнішня трудова міграція є однією з можливостей працевлаштування безробітного насе-
лення та дозволяє зменшити соціальне навантаження. Вона сприяє надходженню до бюджету 
України значної суми іноземної валюти, яка є специфічним видом інвестиції в економіку 
країни. Ще однією перевагою є надання працездатному населенню змоги реалізувати свій 
потенціал за кордоном, набути вищого рівня кваліфікації, покращити матеріальний стан.  

Але, негативні наслідки набагато суттєвіші. Зовнішня трудова міграція є загрозою 
втрати якісних, кваліфікованих кадрів, зокрема людського, наукового й інтелектуального 
фонду, якщо тимчасова трудова міграція змінюється на постійне місце проживання. Це що 
призводить до сповільнення темпів науково-технічного розвитку країни. Відтік молоді міс-
тить приховану загрозу зменшення населення, що є негативним фактором для демографічної 
ситуації в державі. 

За підсумками 2019 року Україна має додатній міграційний баланс. Протягом минулого 
року кількість іммігрантів склала 576032 тис. громадян, у той час як кількість осіб, що 
виїхала з країни становила 554520 тис. чоловік. Ці дані можна порівняти з показниками 2018 
року, коли було зафіксовано 629276 тис. осіб, які прибули та 610687 тис. емігрантів [1]. 
Поруч із тим, що зменшується кількість іноземців, які відвідують нашу країну, рівень 
емігрантів також є меншим. За останніх десять років, не дивлячись на значну еміграцію з 
України, можна спостерігати міграційний приріст населення.  

Найбільше українців виїжджає на роботу і навчання у Польщу, Росію, Чехію, Італію, США 
та Німеччину. Найпоширенішими сферами зайнятості, в яких переважно працюють українські 
трудові мігранти, є будівництво, сільське господарство та сфера обслуговування [3]. 
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Отже, міграційні процеси сприяють розвитку та глобалізації міжнародної економіки. 
Але для України, як країни-донора, така міграція має ряд ризиків та загроз (відплив з 
держави молоді та трудових ресурсів, зменшення інноваційно-інтелектуального потенціалу 
та сповільнення науково-технічного прогресу, зменшення народжуваності та погіршення 
статево-вікової структури населення). Безперечно, міграційні процеси не можна зупинити, 
проте можна і варто їх коригувати. Тільки глибокі реформи у економіці, медицині, освіті, 
соціальній та демографічній політиці і підвищення рівня життя населення зможуть впливати 
на скорочення процесів міграції в Україні. Тому необхідною є побудова конкурентоспромож-
ної економіки та міграційної політики, яка орієнтована на збереження та покращення 
характеристик трудового потенціалу на національному ринку праці. 

 
1. Міграційний рух населення України / Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 03.04.2020). 
2. Драгунова Т. Просторовий аналіз міграційного процесу в м. Києві: наукове видання / Статистика 

України. 2004. № 1. С. 72-79. 
3. Міграція як чинник розвитку в Україні. Дослідження та діалог щодо політики у сфері міграції 

і грошових переказів в Україні / Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні. Київ, 
2016. 116 с. 

 
 

Кондратюк В.Б. 
студент 

Бегун С.І. 
к.е.н., доцент 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Україки 
 

ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 
 
Скорочення чисельності населення України та демографічне старіння на тлі зростання 

чисельності населення всього світу породжують інтерес українського суспільства до 
сучасних демографічних проблем. Основна тенденція демографічного стану в Україні – це 
депопуляція. Депопуляція – це природне зменшення чисельності населення будь-якої країни 
або території, через зменшення числа народжених порівняно з померлими. Депопуляція від-
бувається тоді, коли спостерігається висока смертність, смертність, велика кількість 
емігруючих, виникають ситуації, що призводять до великих втрат людей, наприклад, війна, 
голод, природні катаклізми, тобто під час депопуляції спостерігається скорочення населення 
[3]. Як соціально-демографічний процес вона характеризується, перш за все, таким 
скороченням народжуваності, який не компенсує існуючий рівень смертності. Смертність 
може не збільшуватися, і навіть зменшуватися, але якщо падіння народжуваності випереджає 
зниження смертності, то депопуляція неминуча. 

Метою дослідження є виявлення та аналіз сучасних демографічних проблем в Україні з 
метою їх вирішення. 

Перші симптоми майбутньої депопуляції з’явилися ще на початку 60-х років ХХ-го 
століття. коли почалося стійке зростання смертності, а з кінця 80-х років – падіння 
народжуваності. Значення коефіцієнта заміщення поколінь (нетто-коефіцієнт відтворення 
населення) з 1961 р. опустилося нижче 1, що стало симптомом переходу України в стан де-
популяції. Фактичне скорочення населення почалося з 1992 р., починаючі з якого населення 
України перестало себе відтворювати. 

Сучасна демографічна ситуація є однією із критичних тем. Багатьох, хвилює питання: 
яким буде майбутнє наших нащадків. За підрахунками Державної служби статистики 
України, станом на 1 грудня 2019 року чисельність наявного населення України без враху-
вання тимчасово окупованої території Донецької області, Луганської області, Автономної 
Республіки Крим і міста Севастополь становила 37 289 400 осіб (з Донбасом – 42 153 000 
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осіб) [4]. Україна відноситься до держав з першим типом відтворення населення, який 
характеризується низьким показником народжуваності, смертності, кількості шлюбів і 
розлучень. 

Своєрідність демографічних процесів (деформація статевовікової структури населення, 
зменшення народжуваності, зростання смертності тощо) призвела до того, що загальна 
кількість населення віком від 20 до 40 років, яке вважається найпродуктивнішим, постійно 
скорочується. На жаль, це явище набуло сталого характеру. 

Основний фактор депопуляції – висока смертність населення. Це негативно впливає на 
загальну демографічну ситуацію. За цей період народилися більш як 286 тисяч дітей, 
водночас померло понад пів мільйона українців – 533 764. За статистичними даними на 100 
померлих – 57 живонароджених [2]. Молоде працездатне покоління – цвіт нації. Якщо 
порівнювати чоловіків і жінок віком 20-30 років, то можна дійти висновку, що саме у 
чоловіків спостерігається найвища смертність і вона утричі більша ніж у жінок. 

Велика кількість працездатних людей замість того, щоб реалізовувати свій потенціал у 
своїй державі, змушені шукати роботу за межами своєї батьківщини. Сучасна зовнішня трудова 
міграція населення України відбувається в більшій мірі сезонно, неформально, нелегально. У 
державі розвивається новий сектор економічної діяльності, який можна порівняти за доходами з 
1/3 ВВП, але який знаходиться поза сферою державного управління і лише частково доступний 
моніторингу. Практично 15 % працездатного населення України залишили свій дім й мігрували 
до країн, в яких платять в рази більше за таку ж роботу. Найбільша міграція спостерігається до 
таких країн: Польща, Німеччина, Італія, Португалія, Швеція, Чехія, Росія. За даними досліджень, 
кожен сьомий громадянин України став трудовим мігрантом. 

У сучасному соціально-економічному житті суспільства склалася несприятлива ситуація 
для населення України. В умовах нерозвиненості та деформованості внутрішнього ринку праці 
виникає масове безробіття. Це все сприяє тому, що збільшується трудова зовнішня міграція. 

Неможливо не згадати про те, що Україна переживає не легкі часи через напружену 
ситуацію з Росією. Військовий конфлікт, який розпочався 12 квітня 2014 року російськими 
військами, триває і до цього часу. Ця війна забрали чимало життів молодих хлопців, і ніхто 
не знає, як надалі вона буде розвиватися і коли вона закінчиться. 

Особливо наголосимо на те, що якість життя людей в Україні, прямо залежить від стану 
навколишнього середовища, яке постійно порушується. Безперервне втручання людства в 
природу нашої планети, що супроводжується постійним забрудненням довкілля, у свою 
чергу негативно відбивається на здоров’ї населення. Необережність людей призвело до того, 
що по всій планеті вирує пандемія COVID-19. Цей вірус поширюється з експотенціальною 
швидкістю, він не оминув і нашу Україну. Наслідки цієї ситуації просто вражаючі. Велика 
кількість людей повертається із-за кордону, це є загрозою для розповсюдження епідемії. 
Введено надзвичайну ситуацію по всіх областях України. З кожним днем збільшується 
кількість заражених та померлих. Швидкими темпами падає економіка нашої держави. Не 
раціональне використання природних ресурсів скорочує матеріальну базу для подальшого 
соціально-економічного розвитку суспільства. Тому на сьогодні, основним завданням 
людини є розширення й поглиблення наукових досліджень в галузі екології, вивчення 
позитивних і негативних факторів навколишнього середовища, планування заходів щодо 
охорони природи та здоров'я населення, що дуже важливо для майбутнього розвитку країни.  

Таким чином, у сучасних умовах, коли населення людства продовжує стикатися з де-
мографічними проблемами, коли не має бази економічної стратегії на державному рівні, де-
популяція населення перетворилася на велику проблему [1, с. 15]. Для покращення демогра-
фічної ситуації, потрібно спрямувати соціально-економічну політику на розв'язання найгост-
ріших проблем: стимулювання народжуваності, підвищення медичного обслуговування, яке 
зараз на незадовільному рівні, поліпшення побутових умов та умов оплати праці, 
ініціювання здорового способу життя. 
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ТРЕЙДИНГОВІ МЕРЕЖІ ФОНДОВОГО РИНКУ  
ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Фінансова глобалізація як невід’ємний компонент економічного розвитку на початку 

ХХІ століття набула, порівняно зі сферою реальної економіки, наймасштабніших та най-
виразніших форм прояву: формування світового фінансового ринку, дедалі глибша інтегра-
ція до нього національних фінансових систем країн, синхронізація фінансових криз. Його 
рушійними силами є, насамперед, багатоцільова інвестиційно-кредитна діяльність транс-
національних корпорацій та банків, всеосяжна лібералізація світових валютних, інвестицій-
них та кредитних ринків, диверсифікація механізмів концентрації фінансового ресурсу, 
зростання ролі міжнародних інститутів у розвитку світового фінансового ринку, формування 
наднаціональної інфраструктури ринку цінних паперів. В умовах зростаючого поглиблення 
глобальних економічних зрушень значно зменшується роль держави у регулюванні еконо-
мічних процесів через зростання економічних потоків та інтернаціоналізацію капіталу, які 
забезпечують транснаціональні компанії, внаслідок чого національна влада держав мінімі-
зується, та поступово зміцнюються наднаціональні утворення. Все це надає поштовх до 
експериментування в сфері фінансової архітектури, насамперед у країнах, що розвиваються 
[1, с. 8]. 

Як будь-який економічний процес, фінансова глобалізація, поряд з матеріальним 
втіленням – масштабним міждержавним та трансконтинентальним переміщенням грошових, 
інвестиційних та кредитних ресурсів, – має і суспільну форму, якою є глобальний фінансо-
вий простір. З одного боку, він надає глобалізації у фінансовій сфері цілісності, системності 
та впорядкованості, а з другого, в силу його регіональної та функціональної асиметричності, – 
характеризується нерівномірністю розвитку його окремих підсистем. Нерівномірність такого 
розвитку також визначається більш матеріальним підґрунтям – асиметричним розвитком 
елементів інфраструктури та їх фрагментарною інтеграцією. 

Вважається, що транснаціональні банки та глобальні фінансові корпорації, які висту-
пають в умовах глобалізації у якості центрів економічної влади, забезпечують перерозподіл 
ресурсів за рахунок використання нових фінансових технологій. Але в сучасних вже 
необхідно застосовувати комплексний підхід та визначати тренди формування фінансової 
інфраструктури за допомогою міждисциплінарного підходу та використовуючи інструмен-
тарій інституціональної теорії. 

Системний підхід до аналізу міжнародного фондового ринку передбачає аналіз його як 
складної економічної системи з властивою тій системі сукупності елементів і взаємозв’язку і 
взаємодії елементів всередині системи, а також взаємодії фондового ринку як системи із 
зовнішнім середовищем, у якості якої виступає також і міжнародний фондовий ринок як 
сегмент міжнародного фінансового ринку [2]. Але слід відзначити, що різноманіття зв’язків між 
елементами системи, характер зв’язків і характер відносин, що складаються на основі цих 
зв’язків, у сучасних умовах майже унеможливлюють глобальне сприйняття всіх процесів. 
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Завдяки системному методу ми можемо досить ефективно аналізувати процеси на окремих 
сегментах ринку цінних паперів як у територіальному, так і інструментальному розрізі. 

Традиційно виділяють наступні функції інфраструктури фондового ринку, що 
сутністно відображають процеси фондового ринку до епохи становлення глобальної фінансо-
вої архітектури: законодавчу, регулятивну, розрахунково-клірингову, торгово-організаційну, 
депозитарну, технологічну, інформаційну, оціночно-аналітичну, консультаційну [3, с. 52].  
Нажаль, зазначений підхід досі відповідає рівню розвитку ринків цінних паперів у країнах з 
трансформаційною економікою. 

Аналізуючи процеси, що притаманні фондовим ринкам розвинених країн, ми 
спостерігаємо вже не сукупність фрагментарних інфраструктур, що хаотично виконують свій 
набір функцій задля обслуговування інтересів значних інституційних інвесторів. Завдяки 
сталим інтеграційним процесам та глобальним зрушенням, відбувається формування трейдинго-
вих мереж фондового ринку, що проявляється у формі вертикальної інтеграції та концентрації 
функціоналу навколо фондових чи фінансових центрів. Еволюція трейдингових мереж фондо-
вого ринку пояснюється об’єктивними потребами сучасної економіки та викликами фінансових 
криз. Традиційні форми організаторів торгівлі на фондовому ринку спостерігаються лише в 
країнах з нерозвиненою економікою та є неконкурентоспроможними. 

Сучасні дослідники вже формулюють лише дві головні функції сучасної інфраструктури 
фондового ринку, що невпинно трансформується у глобальну трейдингову мережу: 

1) сприяння економічному зростанню шляхом забезпечення ефективного розподілу 
капіталу, включаючи забезпечення доступу до капіталу (для емітентів) та надання можли-
вості для інвестицій та управління ризиками (для інвесторів) 

2) підтримка цілісності ринку шляхом (серед іншого) зміцнення системної стабільності, 
забезпечення дотримання зобов'язань щодо прозорості компаній, що котируються, та 
дотримання правил учасниками ринку та інвесторами [4, p. 2]. 

Глобалізація породжує не лише інтеграційні процеси, а й посилює конкуренцію між 
різними каналами доступу до капіталу. Головною конкурентною перевагою стає наявність 
цілісності мережі, можливість вимірювати результати цієї цілісності. Цілісність мережі 
породжує справедливість ринку, саме вони стали однією з основних цілей регулювання 
ринку цінних паперів у всьому світі. Важливо акцентувати увагу на те, що цілісність ринку 
це не лише наявність загальних організаційно-правових засад функціонування професійних 
учасників фондового ринку. Цілісність трейдингової мережі це не лише наявність єдиної 
національної фондової біржі як єдиного місця котирування цінних паперів, єдиного цент-
рального депозитарію цінних паперів і єдиного Клірингового банку. 

Трейдингова мережа ринку цінних паперів – це, насамперед, система, що складається з 
елементів. Виходячи з цілей кожного окремого елемента мережі, виявляється загальна мета 
системи, але при цьому вона не є сумою цих цілей, а виступає понадціллю, що знаходиться 
над усіма цілями окремих елементів. Таким чином, цілісність трейдингової мережі визна-
чається синхронізацією та максимальним узгодженням дій її елементів, як всередині 
системи, так із іншими спорідненими системами трейдингових мереж фондового ринку. 

 
1. Копилова О.В. Трейдингові мережі: сутність та еволюція: монографія. Тернопіль: Осадца Ю.В., 2018. 

207 с. 
2. Галенко Н.О. Аналіз міжнародного фондового ринку як економічної системи в період фінансово-

економічної кризи. Міжнародна економічна політика. 2012. № 1. С. 43-48. URL: 
http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/2388/1/Galenko.pdf. 

3. Копилова О.В. Інтеграційні процеси в торгово-організаційній інфраструктурі ринку цінних паперів 
Європи. Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
У світі відбуваються постійні зміни, у зв’язку з цим, перед суспільством ставиться 

вимога  швидко та якісно адаптуватися до нововведень. Про криптовалюту сьогодні говорять 
на кожному кроці. Одні вважають її революційним трендом на фінансовому ринку, а інші – 
глобальною фінансовою бульбашкою, яка одного разу лопне, більшість поки взагалі має 
дуже віддалене уявлення про те, що це таке. Саме тому розуміння принципів електронної 
валюти є важливим завданням для кожної успішної людини. 

Криптовалюта – вид цифрової валюти, емісія та облік якої здійснюється за допомогою 
асиметричного шифрування з використанням криптографічних засобів захисту. 

Розглядаючи питання криптовалютних відносин, слід зазначити, що на даний момент у 
світі кількість видів криптовалют становить більше двох тисяч і ринок продовжує рости. За 
даними блогу Visual Capitalist, станом на початок березня 2020 року обсяг криптовалют у 
світі  оцінювався у $200,7 млрд. Основна частка (65%) припадала на біткоін, а 8,5% займав 
Ethereum [1], які, в свою чергу, приймаються всіма біржами й обмінними пунктами. 

Біткоін – одна з найвідоміших віртуальних електронних валют, яка функціонує без 
впливу будь-якого контролюючого органу або центрального банку. Обробка його трансакцій 
здійснюються колективно учасниками мережі, що дозволяє проводити будь-які операції 
анонімно. Мережа біткоін заснована на так званому "блокчейні" (ланцюжку блоків) і являє 
собою публічний реєстр, який зберігає дані про всі трансакції системи. Усі трансакції захи-
щені електронними підписами користувачів – учасників мережі, які  проводять з ними будь-
які операції. 

Одна з провідних країн світу, а саме Японія, офіційно визнала біткоін платіжним засо-
бом, який виконує функцію валюти [2]. Хоча національною грошовою одиницею залишилася 
лише ієна. 

У ще одній країні – Німеччині – криптовалюту визнають в якості розрахункової грошо-
вої одиниці. 

Національний банк України (НБУ) досі чітко не визначився, що ж робити з крипто-
валютами. Прямої законодавчої заборони на операції з використання криптовалюти в Україні 
не існує, підкреслила Єлизавета Белей з юрфірми Антіка. Саме тому ані роз'яснення НБУ, ані 
інші підзаконні нормативно-правові акти не можуть замінити закон, який би прямо 
врегулював або заборонив обіг криптовалюти. 

У грудні 2019 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 2179 про 
фінансовий моніторинг криптовалюти – всі фінансові операції з віртуальними активами на 
суму понад 30 тисяч гривень перевірятимуться заради протидії тероризму та відмиванню 
грошей [4]. 

При використанні біткоіну, враховуються такі переваги [3]: 1) анонімність, яка не дає 
можливості контролювати перекази криптовалюти, порівняно з національними валютами;  
2) відкритий код алгоритму дає змогу "майнити" (добувати) її кожному бажаючому;  
3) віртуальна валюта не схильна до ризику інфляції; 4) біткоін – це децентралізована валюта, 
що не має визначеного емісійного центру і не прив’язана до жодної з наявних валют;  
6) захищеність коду, який не дає можливості його скопіювати; 7) дешевий та швидкий спосіб 
здійснення платежів між учасниками ринку; 8) можливість здійснення мікроплатежів 
дозволяє надсилати адресату 0,00001 грн.; 9) застосування криптовалюти дає можливість 
організовувати благодійні фонди з надсиланням пожертвувань. 
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Проте ці самі переваги криптовалюти вже негативно впливають на національну валюту, 
за допомогою якої держава може контролювати багато сфер суспільства. І при рості популяр-
ності криптовалюти зменшується державний вплив. Оскільки перекази біткоінів здійснюють-
ся анонімно, то вони є зручним способом відмивання грошей та фінансування тероризму. З 
метою запобігання неправомірного використання віртуальних валют, Європейська Комісія 
акцентувала увагу на необхідності поширення вимоги Директиви ЄС про боротьбу з відми-
ванням грошей та фінансуванням тероризму [5].  

Не зважаючи на ряд переваг, біткоін не підходить для використання його в якості 
основної валюти для економіки країн. Основною причиною цього є дефляція, яка приводить 
до того, що спільнота починає більше накопичувати і менше витрачати, що негативно 
впливає на виробництво товарів та послуг. 

У свою чергу, дана криптовалюта може використовуватись як альтернатива традицій-
ним грошам і врятувати бізнес, як у випадку з Uber у Буенос-Айресі [6], або містити великі 
ризики і стати джерелом для злочинців у їхній незаконній діяльності. Хочемо ми того чи ні, а 
індустрія криптовалюти все частіше буде заявляти про себе і відповідно, держави будуть 
змушені врегулювати їхнє використання. Практика показує, що після фінансової кризи 2008 
року біткоїни можуть стати хорошою альтернативою і запасною валютою традиційним 
грошам, тому розвиток і популярність біткоїнів все ще попереду. 

 
1. Ринкова капіталізація криптовалюти. URL: https://coinmarketcap.com/ru. 
2. Японія офіційно визнала Bitcoin платіжним засобом. URL: https://zaxid.net/yaponiya_ofitsiyno_viznala_ 

bitcoin_platizhnim_zasobom_n1422247.     
3. 20 преимуществ Bitcoin. URL:  https://bits.media/20-preimushchestv-bitcoin. 
4. Статус криптовалют в Україні. URL: https://nachasi.com/2020/03/02/deklaratsiya-2020-kryptovalyuty. 
5. Директива 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової 

системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws 
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 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

 
СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ1 
 
В Україні інформація про капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 

середовища формується за даними державного статистичного спостереження «Витрати на 
охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі».  

Згідно Закону «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статис-
тичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища» [1] перелік основ-
них напрямків витрат на охорону навколишнього природного середовища має такий вигляд: 

– охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату; 
– очищення зворотних вод; 
– поводження з відходами; 
– захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод; 
– зниження шумового і вібраційного впливу; 

                                                
1 Дослідження виконано в межах НДР «Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природоко-

ристування національної економіки» бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 
наукових досліджень» (КПКВК 6541230). 
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– збереження біорізноманіття і середовища існування; 
– радіаційна безпека; 
– науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування; 
– інші види природоохоронної діяльності. 
При цьому у статистичному збірнику «Довкілля України» [2], який являється основним 

джерелом даних про інвестиційну діяльність природоохоронного характеру, виділяється три 
напрямки інвестицій: 

– інвестиції в обладнання та устаткування для контролю за забрудненням навколиш-
нього середовища та приладів для запобігання забрудненню (очищення); 

– інвестиції в обладнання та устаткування, що пов'язані з екологічно більш чистими 
технологіями (інтегровані та комплексні технології); 

– інші напрями природоохоронної діяльності. 
Як свідчать результати обстежень великих підприємств, проведених науковцями ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України», значна кількість виробничих корпора-
цій реально займаються інноваційною та науково-технічною (інноваційно-технологічною) 
діяльністю, інвестують кошти та інші ресурси на реалізацію інноваційних та науково-техніч-
них проектів, але у статистичній звітності цю діяльність не відображають або відображають з 
перекрученнями [3].  

Можна зробити припущення, що подібна ситуація складається і з статистичним забез-
печенням України у галузі інвестиційно-інноваційної політики природокористування, адже 
українська статистика не виділяє окремо інноваційну складову природоохоронних інвести-
цій, тому вона змішується із загальним статистичним потоком. 

 
1. «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з 

охорони навколишнього природного середовища». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1194-06#Text (дата 
звернення 17.04.2020). 

2. Статистичний збірник «Довкілля України» / Державна служба статистики України. 2019. 214 с. 
3. Орлова А.А. Організація та здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловості України. 

Ефективна економіка. 2014. № 9. 
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EXCLUSION OF SMALL COPIES. THE IMPACT  
OF THE RESOLUTION ON THE PAYMENT OF WAGES 

 
Calculations with workers are considered to be one of the most difficult areas of accounting. 

After all, it combines the interests of several stakeholders: the state, the employer and the employee. 
Salary attracts the attention of employees of the State Tax Service of Ukraine, who control the 
timeliness and correctness of the calculation and payment of taxes. According to the Labor Code, 
employers and employees may be subject to disciplinary, administrative, financial and even 
criminal liabilities [1]. That is why making payroll is a more important process. 

Timely and fully paid wage is a sacred duty of every employer. Therefore, all accountants have 
long been accustomed to paying salaries to a penny, so that no payday debt. To date, the National Bank 
of Ukraine has taken a course on cash flow optimization and removed small denomination coins from 
cash circulation. Thus, from October 1, 2019, coins with denominations of 1, 2 and 5 cents are no longer 
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a means of payment during cash settlements [2]. Coins with a denomination of 25 cents are in 
circulation until a separate decision of the NBU about their removal is taken. 

The question to employers is: How to pay full wages? As defined above, the employer may be 
held liable for incomplete payments with workers. Therefore, we propose to consider several 
options for how to properly pay wages employees in this situation. 

The first version that can be a last for most employers is cashless payroll. Although small 
coins are removed from cash circulation, they can still be used in cashless form. This seemed to be 
the solution to the problem, but according to Part 5 of Art. 24 of the Remuneration Law, a worker 
may refuse non-cash payments [3]. Forced (by order of the supervisor) it is impossible to transfer 
all employees to non-cash payroll. This requires the statement (consent) of each employee. 
Similarly, with the personal written consent of the employee, the employer may pay wages through 
the institutions of the banks, postal order with the obligatory payment of these services at the 
expense of the employer. 

The second option is a combined one. If one of employees want to receive wages in cash, you 
can use a combined form of payroll. Current law does not prohibit this. Those to do this you need to 
persuade all employees to get paid bank cards. But you can pay your salary in this way: part of the 
salary is still paid in cash at the cash desk, and the other part –  to a card account at a bank. For 
example: the sum of whole hryvnias and the sum of pennies, which is a multiple of 10 pennies, –  in 
cash; and the remainder (amount of cents, which is less than 10 cents) –  in non-cash form (to a card 
account with a bank). That way, you will pay the full salary and the employees will be satisfied 
completely. 

The third version is cash. There are times when your employee does not want to make a card 
account with the bank. Whether it is distrust of the bank or lack of banking institutions / terminals 
in the area. The result is one – you cannot pay a penny in cash. 

To address the problem, we turn to the Law on Remuneration. There we find Art. 23, which 
states that the wages of employees of enterprises in the territory of Ukraine are paid in money, 
which have legal circulation in the territory of Ukraine [3]. These tell us that the employer is 
obliged to pay wages in cash that in circulation. 

Since small pennies are withdrawn from circulation on October 1, 2019 (not a means of 
payment), the employer can neither pay technically nor legally to pay part of the salary in cash of 
less than 10 pennies. And if so, if the employer pays only that part of the salary, which is a multiple 
of 10 coins, and the balance is left out, which cannot be given out, it will not be a violation of the 
current legislation. 

That is why we suggest small pennies should be left for a month to collect the amount of 
pennies that can be paid. Salary must be paid in the amount of 10 coins (Fig. 1). 

 
Payroll Information      Cash Disbursement Notice 

Name of 
the worker 

Amount of 
payments Paid Remainder Name of the 

worker Amount 

Name 1 8 536,27 8 536,20 0,07 Name 1 8 536,20 
Name 2 6 658,64 6 658,60 0,04 

 

Name 2 6 658,60 
 
 

we transfer a sum that is a multiple of 10 
Figure 1. Paying cash in cash without small pennies 

 
In this way, the employer pays the balance of the unpaid salary (less than 10 cents) to the 

amount of salary that will have to be paid next month. 
Conclusion. Resolution No. 25 brings cardinal changes to cash payments. Wages are no 

exception. Because of wages have to be paid to the penny to avoid punishment, the resolution 
brought some problems. Therefore, we have been offered several solutions of the problem. The 
most optimal is to pay wages in non-cash. If the payment is made in cash, then we propose to use 
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the proposed payment calculation. It will help to avoid errors in the calculation of the amount over 
several periods and guarantees full payment of the reward to the worker. 

 
1. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: zakon Ukrainy vid 10.12.1971 № 322-VIII URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (date of appeal: 16.11.2019). 
2. Postanova pro optymizatsiiu obihu monet dribnykh nominaliv vid 15.03.2018  № 25. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0025500-18 (date of appeal: 16.11.2019). 
3. Pro oplatu pratsi: Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1995, № 17. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (date of appeal: 17.11.2019). 
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ПІДТРИМКА ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ:  

ВЕСНА-2020 
 
Сучасний світ диктує свої умови для людей, змушуючи чітко дотримуватися правил, 

щоб зберегти своє життя і життя своїх близьких. Ситуація, що виникла у зв’язку із 
поширенням коронавірусу, створює нові реалії та загрози для ефективного функціонування 
бізнесу. Згідно з даними соціологічної групи «Рейтинг», від початку карантину за власним 
бажанням пішли у відпуску 32 % людей, які працювали, а 4% було звільнено [1]. Торгово-
промислова палата надає інформацію, що карантин змусив призупинити роботу близько 700 
тис. підприємств. Відповідно до прогнозів Уряду України, на 2020 рік очікують зменшення 
рівня ВВП на 3,9 %, тоді, як прогнозували збільшення на 3,7% до початку кризи, очікуваний 
рівень безробіття – 9,4%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3% [2]. 

Такі тенденції, ймовірно, призведуть до ситуації, коли представники малого і 
середнього бізнесу не матимуть, чим платити заробітну плату працівникам, а також змушені 
будуть припинити діяльність. Однак, це не єдина проблема. Зменшення сектору малого й 
середнього бізнесу значно скоротить податкові надходження до бюджетів: як державного, 
так і місцевих, що створить додаткове навантаження на соціальні фонди, призведе до 
зростання цін, спричинить збитковість секторів економіки. 

Зрозуміло, що необхідно створювати систему заходів для зменшення тиску на еконо-
міку та на ті сектори, які найбільше потерпають від ситуації, що склалася. Значних збитків 
сьогодні зазнають малий і середній бізнес, адже вплив від глобальних проблем, таких як 
коронавірус у тому числі, цей сектор відчуває найбільше. В багатьох країнах першими анти-
кризовими кроками стали заходи, метою яких була підтримка  підприємництва, адже будь-
які коливання економіки спричиняють негативні наслідки і для найманих працівників, і для 
підприємців. Наприклад, у США створено нову програму з оплати праці, згідно з якою 
заплановано надати 1,8 млрд. дол. США, робочі місця повинні зберегтися. В Швейцарії в 
умовах карантину велике значення має надання безвідсоткових кредитів для бізнесу, на які 
планують витратити 40 млрд. франків. 

В Україні також розроблена стратегія підтримки малого та середнього бізнесу, метою 
якої є максимальне скорочення зобов’язань перед державою та орендодавцями; скасовано 
штрафи у випадку невиконання партнерських угод та угод з фінансовими установами.  

Від початку введення карантину в Україні прийнято два закони, які покликані зменши-
ти негативні наслідки коронавірусу. Перший – № 3220 “Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період 
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної 
хвороби (COVID-19)” від 17 березня 2020 р., другий – № 3275 “Про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)” від 30 березня 2020 р. 
[3].  

Для підприємців на спрощеній системі оподаткування збільшили ліміти річного 
доходу: ліміт річного доходу для першої групи зріс з 300 тис. грн до 1 млн. грн, для другої – 
з 1,5 млн. грн до 5 млн. грн, для третьої – з 5 млн. грн до 7 млн. грн. Також було відтермі-
новано обов’язкове впровадження реєстраторів розрахункових операцій на три місяці [4]. 

Важливим заходом є те, що суб’єкти  малого підприємництва звільняються від сплати 
єдиного соціального внеску (ЄСВ) терміном з 1 березня 2020 р. по 30 квітня 2020 р. Кошти, 
які були сплачені наперед, будуть зараховані на наступні періоди. 

Наступним кроком стали префенції зі сплати податку на доходи фізичних осіб: сплату 
цього податку перенесено на два місяці: з 1 серпня 2020 р. на 1 жовтня 2020 р. Також було 
прийняте рішення про надання пільг при сплаті податків з благодійних внесків, спрямованих 
на боротьбу з коронавірусом. 

Запроваджені також послаблення у сфері фіскальної політики. До 31 травня 2020 р. 
скасовано штрафи за несвочасну сплату ЄСВ або надання несвоєчасної звітності. Однак, ця 
норма не поширюється на прострочені платежі з ПДВ, акцизу і ренти.  

З 1 березня 2020 р. до 31 травня 2020 р. не нараховуватимуть пеню за несплату зборів і 
податків. До 30 червня 2020 р. встановлено заборону на проведення податкових перевірок на 
підприємствах. Якщо перевірка розпочалась до 18 березня 2020 р., то вона автоматично 
переноситься на кінець червня 2020 р. 

У сфері фіскальних преференцій також скасовані штрафи за порушення термінів опри-
люднення фінансової звітності. Її можна подати протягом  90 днів після закінчення каран-
тину до 31 грудня 2020 року. 

Впроваджено також допомогу по частковому безробіттю, яка надаватиметься праців-
никам через роботодавців, з якими укладений трудовий договір; кредитні канікули, якими 
можуть скористатись як підприємці, так і фізичні особи. Є три основних варіанти кредитних 
канікул: перший – виплата основного боргу відкладається, але відбувається сплата відсотків; 
другий – клієнти тимчасово звільняються від сплати по основному боргу та по відсотках; 
третій – реструктуризація кредитів через збільшення терміну виплат і зменшення платежів. 

Розроблено проєкт щодо скасування плати за оренду комерційної нерухомості, яка не 
використовується, однак Президент підписав його лише за умови зміни положення щодо 
«звільнений» на «може бути звільнений». А тому змін в Цивільний кодекс України не було 
внесено. Таким чином, власникам та управителям комерційної орендованої нерухомості 
надано право самостійно вирішувати, як чинити з орендною платою. Однак було звільнено 
від сплати за землю та земельні ділянки, які є у власності або користування фізичних і 
юридичних осіб, у березні 2020 р. 

Таким чином, в Україні прийнято низку заходів з метою допомоги й підтримки 
вітчизняного бізнесу і недопущення погіршення стану справ в економіці країни. 

 
1. Соціологічна група «Рейтинг». URL: http://ratinggroup.ua. 
2. Уряд уточнив макропрогноз на 2020 рік. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-utochniv-

makroprognoz-na-2020-rik. 
3. Останні зміни у законодавстві. URL: https://m.zir.tax.gov.ua/main/lastupdate/. 
4. Верховна Рада України. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/Top-novyna/191743.html. 
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Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України  
 

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ1 

 
В умовах посилення дестабілізуючого впливу економічної діяльності суспільства на 

стан навколишнього природного середовища (далі – НПС), активізації загроз екологічній 
безпеці України виникає необхідність в реалізації виваженої інвестиційно-інноваційної по-
літики раціонального природокористування. Науково-аналітичним підґрунтям для її розроб-
ки є системна діагностика стану екологічного інвестування. 

За статистичними даними, у 2018 р. сукупні витрати на охорону НПС в Україні склали 
34,39 млрд. грн. (у фактичних цінах), збільшившись порівняно з базовим 2010 р. у 2,6 рази 
(табл. 1). Зростання екоінвестицій у більшості роках відбувалися нижчими темпами, ніж 
збільшення ВВП у фактичних цінах, про що сигналізують ланцюгові індекси даних показ-
ників. За досліджуваний період обсяг екологічних інвестицій варіював від 1,5 % ВВП в 
2012 р. до 1 % ВВП в 2018 р. В розвинутих іноземних країнах аналогічний показник складає 
1,5-4 % від ВВП; водночас вони інвестують підтримання якості НПС, в той час як Україна 
повинна витрачати на цей напрям значні кошти.  

 
Таблиця 1 

Динаміка інвестицій на охорону НПС в Україні, млрд. грн.* 

Роки 
Показники 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Сукупні витрати на 
охорону НПС 13,13 18,49 20,51 20,38 21,93 24,59 32,49 31,49 34,39 

Індекс, пункти Х 1,408 1,109 0,993 1,076 1,122 1,321 0,969 1,092 
2. Капітальні інвестиції 2,76 6,45 6,59 6,04 7,96 7,68 13,39 11,03 10,07 
у % до сукупних витрат 21,0 34,9 32,1 29,6 36,3 31,2 41,2 35,0 29,3 

3. Поточні витрати 10,37 12,04 13,92 14,34 13,97 16,92 19,1 20,47 24,32 
у % до сукупних витрат 79,0 65,1 67,9 70,4 63,7 68,8 58,8 65,0 70,7 

4. Сукупні інвестиції, у % 
до ВВП у фактичних цінах 1,2 1,4 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,1 1,0 

5. Індекс ВВП, пункти Х 1,204 1,081 1,043 1,083 1,253 1,200 1,251 1,193 
6. Видатки бюджету на 

охорону НПС 2,87 3,89 5,29 5,59 3,48 5,53 6,26 7,35 8,24 

Індекс, пункти Х 1,355 1,362 1,056 0,622 1,588 1,131 1,175 1,121 
7. Частка видатків 

бюджету на охорону НПС 
у загальному обсязі, % 

0,8 0,9 1,1 1,1 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 
 
За 2010-2018 рр. відбулися структурні зміни у складі витрат на охорону НПС: частка 

капітальних інвестицій зросла з 21 % до 29,3 %, частка поточних витрат, навпаки, 
зменшилася з 79 % до 70,7 % відповідно. У 2018 р. вказана тенденція структурних змін 

                                                
1 Публікацію підготовлено в межах НДР «Домінанти інвестиційно-інноваційної політики природоко-

ристування національної економіки» бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 
наукових досліджень» (КПКВК 6541230). 
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посилилася (див. табл. 1). У звітному році видатки бюджету на охорону НПС досягли 
8,24 млрд. грн., збільшившись порівняно з базовим періодом майже втричі, водночас їх 
частка у загальному обсязі бюджетних видатків зменшилася за 2010-2017 рр. з 0,8 до 0,7 % 
відповідно. У 2018 р. в структурі витрат на охорону НПС 86,9% займали власні кошти під-
приємств і організацій, 6,7 % – кошти державного та місцевого бюджетів, 6,4 % – інші 
джерела фінансування [1, с. 176]. 

У 2018 р. за структурою найбільша частка капітальних інвестицій була спрямована 
переважно на забезпечення радіаційної безпеки (20,2 %), охорону атмосферного повітря 
(34,8%), очищення зворотних вод (16,8 %) (табл. 2). За звітний період у структурі поточних 
витрат переважали витрати на очищення стічних вод (39,4 %) та поводження з відходами 
(36,3 %). Аналізуючи структурні зміни екологічних інвестицій, можна констатувати зміну 
пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики держави у напрямі впровадження заходів 
поводження з відходами та забезпечення радіаційної безпеки, що, безумовно, вплинуло на 
індикатор продуктивності ВВП за відходами. У 2018 р. порівняно з 2010 р. обсяги утворених 
відходів в Україні скоротилися на 17,3 %, при цьому відходопродуктивність ВВП зросла на 
16,8 %.  

 
Таблиця 2 

Структура капітальних інвестицій та поточних витрат  
на охорону навколишнього природного середовища в Україні, %* 

Капітальні інвестиції Поточні інвестиції 
Природоохоронні заходи 

2010 р. 2018 р. Зміни  
(+,-) 2010 р. 2018 р. Зміни 

(+,-) 
1. Охорона атмосферного повітря і 

проблеми зміни клімату 41,2 34,8 -6,4 12,7 11,9 -0,8 

2. Очищення зворотних вод 26,6 16,8 -9,8 48,6 39,6 -9,0 
3. Поводження з відходами 17,2 11,7 -5,5 25,1 36,3 +11,2 

4. Захист і реабілітація ґрунту, 
підземних і поверхневих вод 11,6 14,4 +2,8 4,6 5,3 +0,7 

5. Зниження шумового і 
вібраційного впливу 0,4 0,6 +0,2 0 0,9 +0,9 

6. Збереження біорізноманіття і 
середовища існування 0,7 0,7 – 2,3 3,3 +1,0 

7. Радіаційна безпека 0,1 20,2 +20,1 4,4 0,5 -3,9 
6. НДР природоохоронні 0,3 0,1 -0,2 0,5 0,5 – 
7. Інші види діяльності 1,9 0,7 -1,2 1,8 1,7 -0,1 

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України [1]. 
 
У секторальному вимірі в структурі капітальних інвестицій на охорону НПС в 2018 р. 

найбільша частка припадає на переробну промисловість – 34,2 % (у т.ч. металургійне 
виробництво 27,6 %), добувну промисловість і розроблення кар’єрів – 17,3% (у т.ч. добуван-
ня металевих руд 27,6 %), постачання електроенергії, газу й пари – 28,6 %, водопостачання – 
10%. За період 2015-2018 рр. найбільш вагомою структурною зміною капітальних інвестицій 
стало подвійне скорочення частки сектору енергопостачання (з 57,8 % до 28,6 % відповідно), 
зростання питомої ваги переробної (на 11,7 %) та добувної (на 10,2 %) промисловості [1,  
с. 190-191]. 

У структурі поточних витрат на охорону НПС в 2018 р. найбільшу частку займає сектор 
водопостачання (29,6 %), переробна промисловість (28,3 %), добувна промисловість (24,8 %), в 
т.ч. 22,9 % припадає на добування металевих руд, енергетичний сектор (6,3 %). За 2015-
2018 рр. значних змін секторальної структури поточних витрат на охорону НПС не відбу-
лося, окрім скорочення частки торгівлі на 5,9 % і зростання частки водопостачання 4,1 % [1, 
с. 192-193]. Прикладне значення результатів діагностики стану інвестиційної діяльності 
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визначається можливістю їх використання стейкхолдерами як аналітичного підґрунтя для 
розробки адаптивних механізмів інвестиційного забезпечення раціонального природокорис-
тування в Україні. 

 
1. Довкілля України за 2018 р.: статистичний збірник. За ред. О.М. Прокопенко. Київ: Державна 

статистична служба України, 2019. 214 с. 
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НЕОФРАЗЕОЛОГІЗМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ  
У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ 

 
Особливе місце у фразеології посідають неофразеологізми, які виникають внаслідок 

екстра- та інтралінгвальних чинників. Відомо, що лексичний і фразеологічний рівні є 
наймобільнішими з усіх мовних рівнів, відтак динамічні процеси у сучасних мовах знамену-
ють своєрідне «збільшення» мов. 

Неофразелогізм – це не зареєстрований тлумачним словником сучасної літературної 
мови стійкий експресивний зворот, що створений заново або актуалізований у нових соціаль-
них умовах, або створений трансформацією вже відомих фразем [3, с. 252]. З’ява лексичних 
інновацій, вважає В. Жайворонок зумовлена «або потребою в слові, знакові нового поняття 
(яке саме по собі і потреба в якому завжди передує слову), або необхідністю поповнення того 
чи іншого семантичного поля новою чи оновленою функціональною одиницею, або ж новим 
(додатковим чи оновленим) змістом старого поняття (тобто нова семема) і вимагає нової 
форми, отже, нового слова» [2, с. 35]. Відтак неофразеологізми у бізнес-комунікації виника-
ють відповідно до вимог часу як реакція на зміни, що відбуваються у суспільно-політичних 
процесах розвитку держави чи світу: нова дипломатія; девальвація грошей; офшорні зони; 
індексація цін; живі гроші; валютний рекорд; прокручувати гроші; грошова дієта; фінансо-
вий антибіотик; гасити борги; приборкати інфляцію // hard sell; free market; easy money; 
capuccino economy – економіка, у якій один сектор активно зростає, а в іншому спостерігаєть-
ся лише повільне поліпшення; knowledge angel – компетентний бізнесмен, який допомагає 
новоствореній компанії; behavioral economics – наука, про «економічну поведінку людини»; 
company doctor – радник фірми, яка знаходиться у скрутному фінансовому становищі; 
armchair banking –  система надання банківських послуг через телебачення. 

Соціально-економічні зрушення у світі та в Україні породжують нові форми економіч-
ного життя, нові різновиди відносин, що віддзеркалюється у фразеологічних інноваціях: 
корупційне вікно; перехідна економіка; гарячі гроші; середній бізнес; голосувати гаманцем // 
big bang – радикальні економічні зміни; fallen angel – цінний папір, який має дуже низьку 
вартість. Тексти, у яких вживаються неофразеологізми, характеризуються чіткістю, логіч-
ністю, масовістю, стильовою синкретичністю. 

Вкраплення влучних, об’ємних, експресивних фразем у «сухий», насичений термінами, 
нейтральними лексемами, штампами дискурс сприяє кращому розумінню буденного життя і 
збагачує комунікативний процес цілим світом сенсів, робить його особливо образним, 
виразним, експресивним, логічним, відтак ґрунтується на комплексі відчуттів та уявлень 
народу: «… нам розповідають про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою та 
наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправляє митницю в нокаут»; «Ми 
постійно чули про економічний стрибок, але є враження що економіка брала розгін спіткну-
лась і ризикує проїхатися обличчям по землі»; Поки зниження індексів на фондових ринках 
можна охарактеризувати як «ведмежий» тренд і «здуття бульбашок»; «…простіше 
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кажучи «заливанням ринків» дешевими грошима»; Розпочався бюджетний марафон [1]; 
The easy money arrives next month…» («The Times», 31.08.2014).  

Деякі неофразеологізми можуть  утворюватися шляхом трансформації фразеологічної 
одиниці: golden goose – «джерело процвітання» трансформоване з прислів’я «to kill the goose 
that laid golden eggs»; Молоко скисне, поки фінанси свиснуть; Податки до люстрації 
доведуть трансформовано фразеологізм «Язик до Києва доведе»; На безгрошів’ї і Світовий 
банк – кредитор – трансформовано прислів’я «На безриб’ї і рак риба».  Дедалі частіше поряд 
із позитивно-офіційними фраземами використовують фраземи негативно-оцінного змісту: 
Чим далі в ліс – тим більше корупції – трансформація фраземи «чим далі в ліс, тим більше 
дров»; Із бідного по копійці – багатому субсидія трансформовано прислів’я З миру по 
нитці – бідному сорочка; Сміх крізь вибиті зуби – Сміх крізь сльози. 

Неофразеологізми максимально увиразнюють бізнес-комунікацію, підкреслюють влуч-
ність висловів, емоційно насичують мовлення, несуть важливе комунікативне навантаження, 
допомагають гнучкіше побудувати виклад матеріалу, щоб привернути увагу реципієнта, 
відтак найкраще відображають рівень духовної, матеріальної культури і відповідно займають 
помітне місце у мовленні.  

 
1. Газета «Українська правда». URL: www.pravda.com.ua. 
2. Жайворонок В.В. Лексична підсистема мови і значення мовних одиниць. Мовознавство. 1999. № 6. 

С. 32-46. 
3. Романюк С. Фразеологізми та неофразеологізми в українському політичному дискурсі. Studia 

Ukrainica posnaniensia. 2015. № 3. С. 249-257. 
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ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ ПЛАНЕТИ 

 
На даний час однією з глобальних проблем людства є перенаселення Землі. Близько 

1800 років людству знадобилось для того, щоб збільшити свою чисельність до одного 
мільярда. Через демографічний вибух у XX столітті, населення планети збільшилось більше 
ніж у 6 разів. Сьогодні на планеті живе близько 7,7 мільярдів людей. Проте ця цифра є не 
такою точною, як можна було б подумати. 

Мета роботи: виявити причини перенаселення, можливі наслідки і шляхи вирішення. 
Відомий економіст Томас Роберт Мальтус вперше підняв проблему “можливого” пере-

населення Землі. Мальтус вважав таку закономірність: “Якщо розмноження населення не 
зустрічає ніякої перешкоди, то воно подвоюється кожні 25 років і зростає в геометричній 
прогресії. У той самий час засоби існування, у найсприятливіших умовах для праці, ні в яко-
му разі не зможуть зростати швидше, ніж в арифметичній прогресії”. Він вважає, що непот-
рібно допомагати бідним верствам населення, адже при поліпшенні якості життя бідноти, 
збільшується її народжуваність, що знову веде до бідності через нестачу засобів для існу-
вання [1]. 

Мальтус пропонував два типи рішень для врегулювання зростання населення: перший – 
природний – війни, голод, епідемії. Другий – штучний спосіб стримування народжуваності 
через стриманість від дітонародження. 

Все таки, незважаючи на критику, Томас Мальтус був правий – збільшення чисельності 
населення планети залежить з її можливостями забезпечити життя і діяльність людини. 

Це, зокрема, підтверджується роботами вчених Римського клубу. Саме вчені клубу 50 
років тому на науковому рівні порушили проблему перенаселення Землі. Демографічна 
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проблема планети знайшла своє відображення в наукових доповідях Римського клубу: “Цілі 
для людства” Денніса Габора, “Межі зростання” Денніса і Донеллі Медоуз (1972) та в інших 
дослідницьких роботах і програмах [2]. 

Планування народжуваності і є вирішенням демографічної проблеми як у масштабах 
окремих країн, так і в цілому на планеті. За оцінками ООН, на подолання всіх глобальних 
проблем сучасності людство вже зараз повинно витрачати більше 1 трлн доларів США 
щорічно [3], що перевищує суму річного приросту ВНП усіх країн світу разом. Враховуючи 
це, суспільство має зосередитися на розв’язанні ключових проблем людства. Саме такою є 
проблема народонаселення світу. 

Причиною виникнення глобальної демографічної проблеми є: “вибухове” зростання 
кількості населення, що пов’язане з ранніми шлюбами, впливом релігій, традиціями до ство-
рення багатодітних сімей, забороною абортів і використання засобів контрацепції, короткі 
терміни отримання освіти й низький рівень освіченості населення (особливо серед жінок). 

При збереженні сучасних темпів зростання чисельності населення світу його кількість 
до 2050 р. може досягти 9,2 млрд осіб, що ставить під загрозу можливості подальшого 
розвитку людського суспільства через виснаження ресурсів планети. 

 
1.  Мальту Т.Р. Досвід про закон народонаселення. Петрозаводськ, 1993. 
2. Римский клуб / Теория и практика управлення. 2003. № 3. 
3. Голіков А.П. Глобальна демографічна проблема сучасності: стан та перспективи. Вісник Харківського 

національного університету імені В.Н. Карабіна. Сер.: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. 
Туризм. 2016. № 5. С. 8-12. 
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ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ  

НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ 
 
Демографічний чинник є одним із тих, що визначають для забезпечення стабільного і 

безпечного розвитку держави, а проблеми сучасного демографічного розвитку варто 
розглядати як першочергові інтереси держави, як чинник і результат його функціонування. 
Від демографічних характеристик працездатного населення і показників демографічного 
розвитку залежить розвиток трудового потенціалу і, як результат, величина сукупного націо-
нального доходу. Серед тих демографічних процесів, що визначатимуть соціально-демогра-
фічний стан людства у поточному сторіччі, чільне місце посідає саме процес старіння насе-
лення. В останні десятиліття проблема демографічного старіння знаходиться в центрі уваги 
міжнародних організацій і відповідних міжнародних наукових центрів, що обумовлено 
впливом старіння населення на умови розвитку людства. Однак, особливості та соціально-
економічні наслідки від цього процесу досліджені недостатньо.  

В Україні у дослідження демографічних проблем докладають значних зусиль фахівці 
Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України. Вивченню взаємозв’язку та 
взаємовпливу демографічної ситуації з тенденціями розвитку економіки держави присвячено 
наукові праці таких вітчизняних учених, як Е. Лібанова, В. Стешенко, І. Прибиткова, І. Кури-
ло, В. Кравченко та інші. 

Старіння населення – це процес, який характерний для всіх європейських держав, але 
висока частка старих людей там досягається, головним чином, за рахунок інерційності дина-
міки вікових структур та збільшення тривалості життя, що стало результатом поліпшення 
загального стану здоров’я, а в Україні – за рахунок зменшення кількості дітей.  
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Якщо розглядати рівень старіння населення, беручи до уваги шкалу демографічного 
старіння ООН, де критерієм старіння є вік 65 років, то населення з часткою осіб у віці 65 
років і старше до 4 % вважається молодим, якщо ця частка менше 7 %, населення знахо-
диться на порозі старості, а якщо частка понад 7 % – тоді населення вважається старим. В 
Україні станом на 1 січня 2019 року частка людей старше 65 років становила 17% [1].  

Україна наразі належить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням. На тлі 
загального зниження чисельності населення у нашій країні його старіння в найближчі десяти-
річчя прогресуватиме, адже невдовзі саме особливості наявної вікової структури діятимуть у 
бік збільшення частки людей похилого віку [2]. 

Однією з найбільш відмітних особливостей старіння населення у нашій країні наразі є 
помітна гендерна асиметрія у складі літнього населення: майже дві третини осіб, які досягли 
першого порогу старості, представлені в Україні літніми жінками, серед осіб, які досягли 
порогу довголіття (80 років) чисельність жінок у 2,5 рази перевищує чисельність чоловіків, а 
ближче до досягнення 100-річної вікової відмітки жінок-довгожительок в Україні вже майже 
вчетверо більше, аніж чоловіків [3]. 

Старіння населення також пов’язане із формуванням додаткового «попиту» на медичні 
послуги з боку осіб похилого віку, з необхідністю матеріальної підтримки розвитку 
спеціальних медичних технологій, орієнтованих на літнє населення, збільшення ресурсів для 
утримання осіб похилого віку в інтернатних закладах тощо. Зростання їхньої частки на тлі 
абсолютного скорочення населення та зменшення чисельності економічного активного насе-
лення призводить до зростання демографічного навантаження, створює додаткові труднощі в 
пенсійному забезпеченні.  

Також, скорочення і старіння населення означає, що все менше людей здатні працюва-
ти – це може призвести до падіння показників продуктивності праці і, як наслідок, зниження 
темпів росту економіки. Зменшення кількості жителів зменшує і сукупний попит на ринку, а, 
отже, знижує його привабливість з економічної точки зору. Хоча в даному випадку негативні 
наслідки від скорочення кількості споживачів можуть бути компенсовані економічним 
зростанням і, як наслідок – збільшенням купівельної спроможності населення. 

Старіння населення зумовлює також нові виклики щодо функціонування і розвитку 
житлового господарства та транспортної інфраструктури. Наразі обладнання житлового фонду в 
Україні у більшості випадків не відповідає потребам літніх людей. У містах проблеми 
стосуються, по-перше, обладнання будинків та прибудинкових територій, по-друге, якісних 
характеристик самих помешкань (наявності у них хоча б базових зручностей, які б забезпечу-
вали комфортне проживання, проведення за потреби поточного та капітального ремонту тощо). 

За висновком Міжнародної організації праці (МОП), найкращим шляхом розв’язання 
проблем, пов’язаних з фінансово-економічними викликами демографічного старіння, є 
перегляд балансу між трудовим і пенсійним життям у рамках концепції життєвого циклу, що 
передбачає відмову від застарілої політики обов’язковості виходу на пенсію чи інших об-
межувальних заходів по відношенню до зайнятості людей старше певного віку. 

Отже, демографічне старіння певним чином порушує сформовану структуру міжпоко-
лінної взаємодії у різних сферах, однак при цьому воно генерує й нові можливості для 
соціально-економічного розвитку. Породжувані старінням населення виклики вимагають 
кардинальної перебудови всієї соціально-економічної системи, пристосування суспільства й 
економіки до особливостей «старого» населення. У зв’язку з цим нині основний акцент у со-
ціальній політиці розвинутих країн Європи, зокрема в Украхні, робиться саме на мінімізації 
нинішніх і майбутніх соціально-економічних наслідків старіння населення. 

 
1. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Населення (1990–2019). Державна 

служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 23.03.2020). 
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vkhodyt-do-30-krain-za-naibilshoiu-chastkoiu-liudei-pokhyloho-viku-minsotspolityky (дата звернення 23.03.2020). 
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ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
На сьогоднішній день міжнародна міграція робочої сили охоплює весь світ та всі аспек-

ти життєдіяльності держави. У соціально-економічній сфері процеси міжнародної міграції 
робочої сили стимулюють процеси інтеграції, зростання ВВП країн, добробуту громадян, 
зростання рівня їх освіченості. Проте, з іншої сторони це призводить до таких негативних 
наслідків як: торгівля людьми, відтік висококваліфікованих працівників,  так званий “відтік 
розумів”, додаткові витрати з бюджету на підготовку нових спеціалістів. В зв’язку з цим 
дослідження проблем трудової міграції є актуальним та важливим.  

Дослідженням проблеми міграції робочої сили займались такі вчені, як С.С. Гриневич, 
В.В. Козик, А.Л. Кравченко, Р.В. Кулик, Ю.І. Римаренко, О.І. Піскун, О.І. Рогач, О.А. Гри-
ценко, І.Є. Рєліна, М.Я. Ніколайчук. 

Міграцією робочої сили є переміщення працездатного населення, через причини 
соціального, політичного, економічного чи іншого характеру, із одних країн в інші, якщо 
термін цього переміщення більше одного року. Трудова міграція відбиває процес перероз-
поділу робочої сили між економіками різних держав. За деякими оцінками, на планеті 
налічується близько 272 млн. мігрантів, і ще досить значна кількість людей може покинути 
свою країну, переїхавши в іншу. 

Окрім жителів Західної України, де економічна ситуація є несприятливою, за кордон 
виїжджають і жителі східних областей, що є доказом того, що причиною виїзду громадян за 
межі України, окрім малої кількості робочих місць, є також велика різниця між оплатою пра-
ці за кордоном та в нашій державі. Ще однією причиною великої кількості емігрантів є 
дискомфорт від загальної нестабільності в Україні, як економічної, так і політичної. В країні 
високий рівень корумпованості, відсутність можливостей для самореалізації, кар’єрного 
росту, розвитку, а також незахищеність від зловживань з боку владних структур [1]. 

Проте, міграція робочої сили є явищем, яке слід розглядати як з точки зору мігрантів, 
так і з точки зору урядів тих країн, з яких емігрують, так званих країн-експортерів, та тих 
країн до яких іммігрують – країн-імпортерів.  

З точки зору країн, з яких емігрують, можна виокремити такі причини:  
– перенаселення певних регіонів країни та велика густота населення країни в цілому; 
– великий рівень безробіття та нездатність уряду країни забезпечити нові робочі місця;  
– низький рівень життя та різниця у рівнях оплати праці. 
З боку країн-імпортерів робочої сили можна виділити наступні причини:  
– мала кількість на ринку трудових ресурсів висококваліфікованої робочої сили;  
– різниця між оплатою праці громадянам країни та іммігрантам, це спричинене тим, що 

оплата праці для іммігрантів є значно нижчою. 
– потреба країни-імпортера у дешевих трудових ресурсах [2]. 
Проте, окрім позитивних наслідків трудова міграція спричиняє ряд проблем. Які з 

кожним роком набувають все більших масштабів. 
Основною проблемою міграції є нелегальний найм українців за кордоном, та нелегаль-

ний найм іммігрантів в Україні. 
Наступною проблемою є те, що на місця, що звільнилися, приїжджають іммігранти з 

«третіх» країн. 
Ще однією проблемою є навантаження на працююче населення. Тим паче, що 

виїжджають в інші країни люди, які могли би приносити користь всередині країни.  
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Також важливими є проблеми морального, психологічного характеру всередині сімей, 
коли за кордон працювати їде чоловік, а дружина та неповнолітні діти залишаються в 
Україні. Зростає соціальне сирітство дітей заробітчан. 

Негативним політичним аспектом еміграції робочої сили з України може стати виник-
нення непривабливого іміджу країни, де люди не бажають жити, тому намагаються виїхати в 
інші держави. 

Всі ці проблеми дуже негативно відбиваються не лише на економіці країни але й на її 
науково-технічному розвитку, демографії, політиці та соціально-культурній сферах, тому їх 
вирішення є надзвичайно важливим для життєдіяльності держави. 

З метою мінімізації негативних наслідків в Україні варто застосовувати такі заходи: 
– забезпечити умови для поширення легального працевлаштування, в першу чергу в 

тих країнах, в які емігрує велика кількість українців.  
– забезпечення соціального захисту та прав працівників-мігрантів; 
– забезпечення постійного аналізу та контролю масштабів нелегальної міграції 

трудового населення за межі країни та проведення всіх можливих заходів для запобігання 
цього явища; 

– усунення або мінімізація обставин, що призводять до дискримінаційного, безправно-
го, становища громадян України на ринках праці закордонних країн; 

– залучення приватних організацій та агентств, що здійснюють експорт робочої сили, 
до розв’язання проблем міграції робочої сили. Забезпечити контроль за їх діяльністю 
державною міграційною службою.  

– слід  змінити механізм оплати праці усередині держави [3]. 
Отже, трудова міграція України набуває все більшої масштабності та значущості. Це 

явище призводить як до негативних наслідків так і до позитивних, тому з проблемами 
трудової міграції потрібно боротися комплексно та шукати нові шляхи їх вирішення. 
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ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 
Сьогоднішня ситуація як в Україні, так і у світі змушує поглянути на проблему впливу 

інфляції на розвиток держави та наслідки даного процесу на інші сфери життя населення. Це 
питання є досить актуальне з наступних причин: 

1) рівень інфляції безпосередньо впливає на темпи економічного розвитку держави; 
2) зниження купівельної здатності грошової одиниці приводить до збільшення цін, 

знецінення накопичень та пониження рівня життя населення; 
3) інфляційні процеси можуть визвати соціальну напруженість внаслідок скорочення 

обсягів кредитування та зростання безробіття. 
Термін інфляція в літературних джерелах трактується по-різному [1, 2]. На нашу думку, 

інфляція – це соціально-економічне явище, дисбаланс попиту і пропозиції, що проявляється в 
зростанні цін та знеціненні грошей.  



 185 

Кількість товарів, ціни на які зростають, та тривалість процесу зростання цін є важли-
вими характеристиками поняття інфляції. Так, позитивний вплив інфляції на розвиток 
України проявляється у стимулюванні економічної діяльності і ділової активності, що 
призводить до економічного зростання. При цьому інфляція може сприяти зростанню 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів.  

Сучасна інфляція пов'язана не лише з падінням купівельної спроможності грошей в 
результаті зростання цін, але і із загальним несприятливим станом економічного розвитку 
країни. Вона обумовлена протиріччями процесу виробництва, породженими різними 
чинниками у сфері як виробництва і реалізації, так і грошового обігу, кредиту і фінансів. 
Першопричиною інфляції є диспропорції між різними сферами економіки: накопиченням і 
споживанням, попитом і пропозицією, доходами й витратами держави, грошовою масою у 
зверненні й потребами господарства в грошах. 

Нині структура такого явища, як інфляція, визначена, виявлені причини її виникнення і 
чинники, які впливають на:  

– зміну об'ємів грошових коштів – інфляція виникає у тому випадку, якщо об'єми 
зростають, а основні показники залишаються на колишньому рівні;  

– зміни у фактичних обсягах виробництва – якщо рівень виробництва знижується за 
інших незмінних умов, рівень інфляції зростає;  

– зміну рівня обороту грошових коштів – якщо оборот збільшується за інших 
незмінних умов, рівень інфляції буде рости. 

Перелік фундаментальних факторів інфляції наведено на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Фундаментальні фактори інфляції 
 
Окрім чинників, які впливають на швидкість збільшення або зменшення рівня інфляції, 

є причини, які призводять до неї: 
– дефіцит державних бюджетних коштів, а також значна емісія паперової готівки; 
– надмірний рівень оподаткування та девальвація державних валют;  
– мілітаризація економічної політики й збільшення витрат на оборону;  
– підвищена активність платіжного і торгового балансу, а також високий рівень потоку 

іноземної валюти в державну економіку, яка обмінюється на національну;  
– монополізація окремих сегментів ринку та монополістичне утворення цін;  
– зростання рівня цін на товари експортуються і імпортуються;  
– низький рівень розвитку національної економіки, неефективність її структури;  
– високі інфляційні очікування. 
Важливого значення має аналіз індексів споживчих цін на товари та послуги в країні. 

Динаміка даного індексу та розрахунок змін у табл. 1. 
Таблиця 1 

Зміни рівня інфляції в Україні у 2009-2019 рр. 

Рік 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Інфляція, % 12,3 9,1 4,6 -0,2 0,5 24,9 43,3 12,4 13,7 9,8 4,1 
Зміна, % -9,7 -2,9 -4,4 -5,2 +0,5 +23,9 +18,3 -30,6 +1,7 -4,2 -5,9 

Джерело: розраховано з використанням [3] 

Фактори інфляції 

Зовнішні Внутрішні 

Інтернаціональні 
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Зниження курсу 
національної 
валюти 

Бюджетний 
дефіцит 

Зростання соціальних 
державних витрат та 
інфляційних очікувань 

Кредитна 
експансія 
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Як ми бачимо, що після всесвітньої кризи у 2008, наступні декілька років темпи росту 
інфляції значно знизилися. Також переважно із року в рік, бачимо повзучу інфляцію (не 
більше 10% за рік), проте протягом 2014-2015 років спостерігалася галопуюча інфляція 
(середньомісячний темп зростання цін становив понад 10%), що супроводжується спадом 
виробництва та скороченням товарообороту. На фоні таких подій стримується процес 
суспільного нагромадження, поширюється відплив капіталу з виробничої сфери до сфери 
обігу, тобто йде розбалансування економічної рівноваги, і, як наслідок, втрачається стимул 
до інвестування. 

Таким чином, інфляція як багатофакторний процес, – це прояв диспропорційності у 
розвитку громадського відтворення, яке обумовлене порушенням закону грошового обігу. В 
Україні макроекономічний процес інфляції чине суттєвий вплив на загальний стан еконо-
міки. Причини інфляції знаходяться як у сфері обігу, так і у сфері виробництв, викликані 
економічними і політичними відносинами в країні. Знаючи причини та фактори інфляції, 
можна вести роботу по боротьбі з нею. При цьому, необхідно чітко уявляти, що ні в одній 
ринковій країні не вдалося повністю впоратися з інфляцією та ліквідувати її. Через те, що 
інфляція є складним соціально-економічним явищем, її наслідки проявляться у знецінення 
грошових доходів та заощаджень, оскільки, знецінення грошей підриває стимули до 
нагромадження їх. Крім того, наслідки інфляції проявляються у вигляді зниження стимулів 
для підприємницької діяльності, що призводить до зниження економічної активності та 
стабільності. Підтримання визначеного рівня інфляції є однією з основних цілей і водночас 
інструментом грошово-кредитної політики, незалежно від способів реалізації: регулюванням 
грошової маси, ставок відсотка або іншим чином. 
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
 
Актуальність вивчення і практичного застосування соціальних технологій в управлінні 

зростає у зв’язку з розвитком впливу людського фактора на діяльність підприємства. 
Менеджмент організацій мусить розвивати соціально-економічні програми, спрямовані на 
розвиток людського потенціалу і посилення його впливу на виробництво. Соціальні техно-
логії допомагають в реалізації соціальної політики, впливають на зростання ефективності 
праці та конкурентних переваг підприємства, а також можуть створити відчутний еконо-
мічний і соціальний ефект [1]. 

Інформаційною базою дослідження конкурентних стратегій слугували праці таких 
науковців, як: Л. Бєлова, В. Білявський, О. Віноградська, І. Ворожейкін, В. Іванов, І. Лебедєв, 
Н. Стефанов та ін. 

Метою даної роботи є дослідження сутності та ролі соціальних технологій у сучасному 
менеджменті, а також проведення аналізу сутності соціальної політики підприємства, як 
форми прояву його соціальної відповідальності, розглянути прикмети соціальної діяльності 
на прикладі конкретного підприємства (ПрАТ «Оболонь»). 
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Соціальні технології у системі соціального управління є засобом регуляції життєдіяльності 
трудового колективу, оптимізації соціальних відносин і процесів, що відбуваються в ньому. 
Мова йде про сукупність: методів, форм, засобів ефективної організації соціального життя, 
спрямованих забезпечення самореалізації особи у всіх сферах життєдіяльності людини. 

Функції соціальних технологій можна класифікувати за такими групами [2]: 
1) функції, що орієнтовані на формування та оптимізацію соціальної організації 

колективу й вдосконалення його соціальної структури; 
2) функції, що орієнтовані на створення сприятливих умов для реалізації своїх 

соціальних та політичних прав і надання можливості задовольнити матеріальні й духовні 
потреби працівника; 

3) функції, що спрямовані на виховання і розвиток соціально значущих якостей праців-
ників. 

Соціальні технології дають змогу виробити нову модель поведінки керівника, що доз-
волить будувати ефективний менеджмент підприємства. Використання персоналу в підготов-
ці й ухваленні управлінських рішень і постійне навчання формує у працівників усвідомлене 
відчуття причетності, сприяє підвищенню соціальної свідомості робітників й їх активності, а 
також зацікавленості останніх у результатах своєї діяльності [3]. 

Технологія соціальної роботи, як складова соціальних технологій, орієнтується на 
соціальне обслуговування, допомогу й підтримку громадян, які перебувають у скрутному 
становищі. Їх можна поділити на технології соціального захисту всіх верств населення, що 
сприяють зниженню певної частки населення, яка потребує допомоги й підтримки та техно-
логій, що спрямовані на вирішення соціальних проблем певних груп населення чи окремих 
індивідів. Важливо зазначити, що для успішного здійснення соціальної роботи необхідно 
поєднувати випереджувальні технології стратегічного характеру з технологіями тактичної 
спрямованості. 

Розглянемо впровадження соціальних технологій на прикладі ПрАТ «Оболонь». ПрАТ 
займається виробництвом пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної 
води. Крім цього, підприємство має дозволи на гуртову і роздрібну торгівлю напоями, а 
також діяльність транспортних агентств. Місією ПрАТ «Оболонь» є задоволення потреби 
споживачів у натуральних, якісних та доступних напоях. Головною метою діяльності 
«Оболонь» є розгортання ринків продажу, підвищення прибутків, найповніше забезпечення 
потреб споживачів. 

Щодо конкурентів, то на сьогодні основними конкурентами ПрАТ «Оболонь» є ТОВ 
Пивзавод «Нова Баварія», Київський завод «Росинка», НВЦ «Ордана», корпорація 
«Славутич», Carlsberg group, корпорація Sun InBev. 

Для покращення відносин в трудовому колективі та соціальної стійкості на 
підприємстві, ПрАТ «Оболонь» використовує такі соціальні технології, як [4]: 

– реінтеграція працівників після декретної відпустки; 
– для вдосконалення гендерної рівності на усіх виробництвах ПрАТ, у 2011 р. 

підприємство доєдналася до спільного проекту ЄС і Міністерства охорони праці – «Рівні 
можливості»; 

– розвиток персоналу (на підприємстві активно формується система наставництва, як 
одна із найбільш ефективних форм навчання молодих фахівців); 

– комфорт робочого середовища (опитування співробітників з питань комфорту та 
гігієни робочих місць, а також організації робочого простору); 

– життя і здоров’я (проведення регулярних тренінгів з метою попередження вироб-
ничого травматизму); 

– розвиток спорту здійснюється через довгострокову підтримку спортивних заходів 
загалом, та футбольного клубу «Оболонь-Бровар» окремо; 

– щорічна виробничо-навчальна практика для студентів; 
– дотримання прав людей з особливими потребами та ін. 
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Соціальна робота ПрАТ «Оболонь». З року в рік підприємство приєднується до 
благодійних та громадських ініціатив, державних програм та запускає власні соціальні 
ініціативи. Кожного року підприємство формує соціальний бюджет і виділяє значну частку 
продукції для реалізації суспільних програм. 

З метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище шляхом 
сортування відходів від господарської діяльності, з 2008-2014 рр. на головній пивоварні 
ПрАТ, що знаходиться у м. Києві було розроблено і реалізовано проект переробки пивної 
дробини. 

Найбільша кількість підприємств ПрАТ зосереджена на Хмельниччині. З 2012 по 2013 
роки корпорація провела соціальне інвестування в даний регіон сумою понад 1,2 млн. грн. 

За підсумками аналізу діяльності ПрАТ «Оболонь» щодо використання соціальних 
технологій зроблено висновок, що робота в даному напрямку керівництвом і 
співробітниками підприємства ведеться планомірна. Це дає можливість підвищити довіру 
споживачів до продукції. 

Все це дозволяє ПрАТ «Оболонь» позиціювати себе, як соціально відповідальне 
підприємство, що є одним із найкращих роботодавців України. У свою чергу, завдяки цьому 
все більше потенційних клієнтів, працівників та партнерів дізнаються про ПрАТ, та з висо-
кою ймовірністю приєднаються до нього. Тим самим підвищується інвестиційна привабли-
вість і збільшується капіталізація підприємства. 
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ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОСВІТИ В УПРАВЛІННІ ЗМІНАМИ 
 
Інновації важливі у нашому сучасному світі, адже саме з їхньою допомогою розви-

вається безліч галузей як в Україні, так і за кордоном. Освіта в нашій державі займає почесну 
позицію, завжди важливо її вдосконалювати, тому саме тут інновації були як ніколи доціль-
ними. 

Л.І. Даниленко відзначає, що інноваційна діяльність в навчальному закладі – це 
багатоаспектне поняття, яке розкривається сукупністю таких понять, як: діяльність з 
удосконалення чи оновлення освітньої теорії та практики шляхом застосування інновацій; 
процес суттєвої зміни результатів освітньої діяльності;вид інвестиційної діяльності. Її спе-
цифікою є реалізація творчих здібностей педагогів, спрямованих на розробку педагогічних 
інновацій у вигляді нових навчальних планів і програм, педагогічних технологій, підруч-
ників, посібників; впровадження їх у практику роботи школи; отримання відповідних інвес-
тицій, розвиток інноваційної культури [2]. 

Інноваційний потенціал закладу освіти – це здатність створювати, сприймати та реалі-
зовувати нововведення. На цій основі створюється модель управління інноваційною діяль-
ністю, яка дає змогу реалізувати й вивчити практичну доцільність упровадження освітніх 
інновацій, що здійснюється у кілька етапів [1]: 
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І етап (підготовка педагогічного колективу до нововведень) передбачає визначення 
актуальності нововведення (за рівнем його відповідності потребам вузу, соціальному 
замовленню); результативності (оцінювання або на основі прогнозування чи наявного досві-
ду); рівня розвитку потреб та інтересів різних груп педагогів щодо інновацій; методичної 
розробленості ідеї та умов, необхідних для її засвоєння. На цьому етапі використовують 
педагогічний моніторинг. 

II етап (визначення й постановка мети та завдань на основі аналізу наявної практики) – 
вивчається ефективність роботи над проблемою в умовах ЗНЗ, рівень засвоєння вчителями 
чи викладачами  нових теоретичних положень, вплив цього на вдосконалення практики 
навчання і виховання учнів. 

На IIІ етапі здійснюється планування процесу впровадження інноваційних технологій, 
тобто творча група розробляє алгоритм перетворення педагогічної ідеї в педагогічну техно-
логію. 

Основними принципами відбору інновацій в навчальному закладі є: перспективність, 
цілісність, інтенсифікація, динамічність, гнучкість, демократичність, реалістичність, керова-
ність, економічність, актуальність.  

Саме тому, для впровадження інновацій необхідно визначитись зі здатністю викладачів 
до творчої роботи взагалі, довести необхідність змін і запропонувати досконалу моніторин-
гову систему інноваційного процесу в навчальному закладі. 
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ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Відновлювальна енергетика розглядалася раніше як перспективна технологія отриман-

ня енергії без шкоди довкіллю. Однак, її активний розвиток сприяв розробленню технологій, 
що дозволили значно здешевити її виробництво. Використання традиційних джерел енергії в 
той самий час характеризувалося зростанням собівартості та високим рівнем невизначеності 
у зв’язку з політичними факторами [4]. 

У результаті, частка традиційних джерел енергії скоротилася з 81,31% у 2000 р. до 
63,61% у 2017 р. Відповідно частка відновлювальної енергії зросла з 18,69% до 36,39% за 
аналогічний період. Темп зростання при цьому прискорюються [1]. 

Сприяли розвитку відновлювальної енергетики також поява доступних систем 
збереження енергії, можливість створення малих електричних станцій, короткий термін 
будівництва, проста експлуатація, підтримка урядів держав, зношеність магістральних ліній 
електропередач, частина яких стає непотрібною при використанні відновлювальних джерел 
енергії та систем збереження енергії [2]. 

В Україні бум відновлювальної енергетики відбувся у 2016-2019 рр., коли її загальна 
потужність зросла 3,7 рази, а частка у 4,23 рази та склала 7,2% у 2019 р. Варто відзначити, 
що даний показник охоплює лише вітрові та сонячні електростанції. Часта гідроелектро-
станцій в Україні, які теж відносяться до відновлювальних, становила 12,2% у 2019 р. Таким 
чином, частка всієї відновлювальної енергетики у 2019 р. склала 19,4%. У 2020 р. очікується 
зростання ще на 3,6% [3]. 
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Такі темпи зростання є значно вищими, ніж 0,5-1% на рік у світі. Очевидно, це зумов-
лено високою рентабельністю, швидкою окупністю та гарантованим викупом усієї електро-
енергії виробленої новими електростанціями на відновлювальних джерелах енергії, що 
забезпечено Законом України «Про альтернативні джерела енергії» [5]. 

Можливість швидкого розвитку відновлювальної енергетики в Україні може здаватися 
захоплюючою, однак в економічних та політичних колах з цього приводу з’являються 
серйозні занепокоєння. Особливості ціноутворення на українському ринку електроенергії 
зумовлюють виникнення серйозного дисбалансу розподілу доходу між виробниками 
електричної енергії [6]. Зі зростанням частки відновлювальних джерел до 10% в структурі 
виробництва їх частка в структурі доходу може скласти до 40%. За незмінного законодавства 
(ціноутворення) ця зміна відбудеться внаслідок зменшення доходів традиційних виробників, 
або державного субсидування. 

Перша альтернатива може призвести до швидкого банкрутства більшості традиційних 
виробників. Друга альтернатива є неможливою через поточне економічне становище. Тре-
тьою альтернативою може стати підняття ціни на вироблену електроенергію для традиційних 
виробників, що, однак, є вкрай складним завданням з огляду на економічні, соціальні та полі-
тичні фактори. Проте, зважаючи на уже встановлені потужності відновлювальних джерел 
енергії, обсяг виданих дозволів на встановлення, економічне становище та чинне законо-
давство, в наступні роки уряду доведеться підняти ціни на електроенергію та різко загальму-
вати розвиток відновлювальної енергетики. 

Підсумовуючи, можна зробити ряд висновків. Зрівняння вартості виробництва електро-
енергії з допомогою відновлювальних джерел енергії у порівнянні з традиційними створю-
ють умови для плавного еволюційного переходу на відновлювальну енергетику. Швидкі 
темпи зростання відновлювальної енергетики в Україні в 2016-2019 рр. зумовили зростання 
частки відновлювальної енергії в загальній структурі виробництва до 19,4%. Однак, особли-
вості законодавства та сукупність економічних соціальних чинників можуть призвести до 
різкого скорочення темпів зростання відновлювальної енергетики в Україні з паралельним 
зростанням цін на електроенергію для споживачів. 
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Від ефективності функціонування системи державного управління залежить розвиток 

держави в цілому, вирішення проблем соціально-економічного спрямування, успішність 
подолання корупції, залучення інвестицій, тощо. Все це надзвичайно актуально для України 
нині в умовах гібридної війни, боротьби із коронавірусною хворобою, загальним економічним 
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спадом та наростаючою потребою підвищення рівня конкурентоспроможності економіки на 
світовому ринку. Науовий і практичний інтерес становить поняття державного управління. 

В широкому сенсі державне управління розуміють як сукупність усіх видів державної 
діяльності, тобто всіх форм реалізації державної влади в цілому. У вузькому сенсі державне 
управління є діяльністю держави в особі спеціальних державних органів – органів виконав-
чої влади. В цьому випадку державне управління розглядають як діяльність, спрямовану на 
виконання законів та інших нормативно-правових актів шляхом різних форм владного впли-
ву на об’єкти управління. Саме людина є основним важелем впливу на існування державного 
управління. Виходячи з того, що людський чинник є невід’ємною постійною складовою 
управлінської діяльності, дана тема завжди залишатиметься актуальною. Основною цінністю 
держави є людина, повноцінний член суспільства, як особистість і ресурс (трудовий й 
інтелектуальний) економічної діяльності. 

Проблему людини та її особистості можна вважати однією із найважливіших у психології. 
На теперішньому етапі існування суспільства вона актуалізується у сфері управління. Це 
пов’язано зі зростанням ролі та значенням людського чинника, закономірностей людської 
поведінки, а відповідно й мотивації управлінської діяльності. Вочевидь причина такої 
прискіпливої наукової зацікавленості пояснюється тим, що особистість сучасного держав-
ного службовця, який є цілісною сукупністю властивостей індивіда, є органічною єдністю 
індивідуальних якостей людини та особливостей її залучення до суспільних відносин через 
сферу державного управління.  

Важливою характеристикою людини є її здібності, а саме своєрідні властивості 
особистості, її інтелекту, які виявляються в навчальній, трудовій, особливо науковій та іншій 
діяльності та є необхідною умовою її успіху. Природною основою формування здібностей є 
задатки, тобто вроджені фізіологічні особливості нервової системи, мозку, органів почуттів і 
руху. При цьому, задатки є необхідною, проте не достатньою умовою розвитку здібностей. 
Наразі все більш очевидною стає проста істина, що основою управління є людський аспект, 
оскільки будь-яка проблема організації – це проблема управління людськими ресурсами як 
безперервний процес впливу керівника на колектив людей для організації і координації їх 
трудової діяльності задля досягнення найкращих результатів з необхідними для цього 
затратами. Дуже важливим показником професіоналізму людини на посаді державного 
службовця є прийняття управлінських рішень. Загальну схему розробки та прийняття 
управлінського рішення можна подати в такому вигляді (рис. 1). 

В органах влади для вирішення завдань соціально-економічного управління формують-
ся трудові колективи, які мають певні повноваження, права, відповідальність, дисципліну, 
структуру, співвідношення, взаємозв’язок і взаємозалежність структурних підрозділів. Ко-
лектив – це група об’єднаних загальними цілями і завданнями осіб, які досягають у процесі 
соціальної цінності спільної діяльності високого рівня розвитку. У колективі особливий тип 
міжособистісних відносин, який можна умовно назвати його морально-психологічним 
кліматом.  Для  владних інститутів сприятливий клімат у колективі той, що спонукає до про-
дуктивного, творчого, сумлінного і якісного виконання поставлених завдань на благо 
суспільства, громади, людини. Колективи органів влади реалізують її від імені народу, тому 
їх представники мають знати й поділяти моральні принципи та настанови, якими живе 
суспільство. На ефективності діяльності колективу істотно позначається тип реакції його 
членів на зовнішні умови. 

В колективах органів має формуватися такий моральний клімат, який складається з 
моральності кожного його члена та базується на кращих моральних якостях сформованих 
суспільством: довірі, відповідальності, доброзичливості та відкритості, повазі до закону, 
толерантності та позитивному відношенні до думок членів колективу, урахуванні пропозицій 
службовців при прийнятті значущих для колективу рішень, високому ступені взаємодопомо-
ги, бажанні активно співпрацювати з колегами та представниками суспільства.  Суспільство, 
за своєю сутністю представлене чисельною кількістю інтересів (національні, культурні, 
ідеологічні, економічні, політичні, духовні та ін..), які можуть нести в собі як загальне благо 
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для кожного громадянина, так і зазіхати на права інших задля власної користі. На захист 
загальносуспільних інтересів стає громадянське суспільство, котре акумулює в собі інтереси 
як групові, так і індивідуальні. Громадянському суспільству вдається долати постійне 
співвідношення та зіткнення інтересів із метою їх упорядкування та систематизації задля 
досягнення єдиної мети. Залучення громадянського суспільства до державного управління 
якісно підвищує ефективність останнього. Зазвичай, під громадянським суспільством розу-
міють сферу взаємовідносин громадян, груп, організацій, які взаємодіють між собою та про-
тистоять державі. Така думка не повно розкриває сутність такого явища. 

        
Рис. 1. Схема розробки та прийняття управлінського рішення 

Джерело: складено за [1-4]. 
 
Сутність громадянського суспільства полягає не лише у протистоянні чи взаємодії, але 

й у можливості одностороннього впливу. Однак, саме громадянське суспільство не здатне 
повноцінно впливати на державне управління – потрібне не просто ефективне державне 
управління, а саме відкрите управління, тобто держава, яка повністю відкрита до співпраці та 
ініціює залучення громадян. Саме за таких умов громадянське суспільство може ефективно 
функціонувати. Сутність громадянського суспільства полягає в тому, що воно об’єднує і 
виражає перш за все інтереси громадян, їх свободу, запити, потреби, а не волю правлячих 
еліт, влади держави.  

Досвід демократичних держав свідчить, що саме творча людина та її особистість має 
стати головним суб’єктом управління, а неувага чи ігнорування інтегрально-інтелектуаль-
ного потенціалу управлінського ресурсу неминуче  призводить спочатку до стагнації, а в по-
дальшому – і до деградації суспільного розвитку. У зв’язку з цим актуальною постає пробле-
ма пробудження у кожного державного службовця творчих сил його особистості, яка має 
бути задіяна у сфері державного управління шляхом максимального використання людсько-
го чинника як головного ресурсу в управлінні. Ось чому сучасна державна служба в Україні 
має бути передусім високоінтелектуальним духовно-культурним соціальним інститутом, в 
якому особистість державного службовця визнається основним суб’єктом. Особистість 
людини в управлінні завжди відіграє головну, визначальну роль, оскільки саме через неї 
здійснюється персоніфікація державно-управлінських відносин. Саме тому особливого зна-
чення набуває вивчення суб’єкта управління як особистості з властивими їй рисами, що 
характеризують рівень її вільного саморозвитку й успішності самореалізації особистісного 
потенціалу. 
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