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Секція 1. Актуальні проблеми фінансової системи України 
 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ  
В ДЕРЖАВНІЙ КАЗНАЧЕЙСЬКІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ  

ЯК ОРГАНУ ПОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗА АСИГНУВАННЯМИ  
ТА ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 

Роменська К. М. 
 

Удосконалення системи управління коштами державного та місцевих 
бюджетів, процедур попереднього і поточного контролю за використанням 
бюджетних коштів, створення єдиного комплексу технічних та програмних 
засобів інформаційної системи є основними напрямами реалізації постав-
лених завдань органів Державної казначейської служби України.  

Казначейське обслуговування бюджетів дає позитивний ефект, тому 
що така форма роботи забезпечує ощадливе, ефективне і цільове викорис-
тання бюджетних коштів. Це, у свою чергу, полегшує здійснення контро-
лю, оперативне розпоряджання фінансовим ресурсами, ефективний їх пе-
рерозподіл і маневрування бюджетними коштами та створює можливість 
накопичення ресурсів для реалізації програм і зобов’язань. 

Серед напрямів удосконалення казначейського обслуговування місце-
вих бюджетів за видатками можна виділити: запровадження режиму еко-
номного, ефективного та цільового використання бюджетних коштів по 
усіх напрямках видатків бюджетних установ та закладів або бюджетних 
програмах (у разі застосування програмно-цільового методу управління 
бюджетними коштами); розробка, підтримка та постійна модернізація 
електронної системи документообігу; підвищення рівня бюджетно-
правової відповідальності головних розпорядників та розпорядників ниж-
чого рівня; перегляд питань оплати праці та матеріального стимулювання 
працівників Державної казначейської служби України, враховуючи вико-
нувану ними контрольну й економічну роботу та відповідальність під час 
виконання бюджету.  

Очікуваними результатами виконання місцевих бюджетів за видатка-
ми внаслідок здійснення вищенаведених заходів стануть: недопущення 
фактів неефективного, нераціонального та нецільового використання 
бюджетних коштів; економія коштів місцевих бюджетів; підвищення 
ефективності витрат коштів на місцевому рівні. 

Посилення контролю за асигнуваннями та використанням бюджетних 
коштів органами  Державної казначейської служби України передбачено у: 

– Концепції  розвитку інформаційних технологій Державної казначей-
ської служби України (створення електронного казначейства “e-treasury”) 
розробленої з метою підвищення дієвості і ефективності функціонування 
системи казначейського обслуговування бюджетів за рахунок використан-
ня сучасних методів обробки інформації, безперервної модернізації та удо-
сконалення багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи Казна-
чейства України. 
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– Стратегії розвитку Державної казначейської служби України, основ-
ною метою якої є підвищення дієвості та ефективності функціонування си-
стеми казначейського обслуговування, спрямованої на зміцнення держав-
ної фінансової системи, дотримання принципів повноти, ефективності та 
результативності, цільового використання бюджетних коштів, покращення 
якості послуг, що надаються органами Казначейства України. 

До пріоритетних напрямів діяльності органів Державної казначейської 
служби України на 2019 р. віднесено: повнофункціональне обслуговування 
розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету з використанням 
системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства – Казначейс-
тво”; оптимізація кількості учасників системи електронних платежів Наці-
онального банку України - територіальних органів Казначейства; участь у 
модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі; пода-
льша інтеграція складових модуля системи АС “Є-Казна” для автоматиза-
ції безспірного списання коштів за судовими рішеннями за програмою 
КПКВК 3504030; введення в дію програмно-технічного комплексу “Акре-
дитований центр сертифікації ключів “CryptoKDC” шляхом набуття стату-
су кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг; підвищення 
відкритості та прозорості у діяльності; участь у запровадженні єдиного ра-
хунку для зарахування митних платежів. 

Підсумовуючи усе вищесказане, можна зробити висновок, що біль-
шість проблем, які виникають на стадії виконання місцевих бюджетів – це 
питання, яким було приділено недостатньо уваги. Невід’ємною ділянкою 
роботи органів казначейства є контрольна діяльність в процесі обслугову-
вання бюджетів за видатками, що є важливою для своєчасного виявлення 
передумов, що призводять до проблем. Так, здійснення заходів поперед-
нього контролю органами Казначейства України дозволить скоординувати 
зусилля на виправленні помилок та недопущенні негативних наслідків. 
Адже, поки видатки не будуть здійснюватися бюджетними установами на 
підставі прийнятих ними в межах бюджетних асигнувань зобов’язань до 
тих пір навіть найефективніші з програм будуть діяти не в повній мірі. 
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FISCAL POLICY AS THE KEY TOOL  
FOR THE STATE BUDGET OPTIMIZATION 

Serhii Kozmenko, Khaled Aldiwani 
 
Ukraine's aspiration to become an equal partner of the European 

community and the economic development of society necessitate drawing 
attention to the justification and effectiveness of fiscal policy in the system of 
state economic regulation. 

Fiscal policy is aimed at optimizing the formation of budget revenues and 
the use of state financial resources, managing the indicators of budget deficit 
and public debt, harmonizing national and local interests in the field of inter-
budgetary relations, increasing the efficiency of public investment in the 
economy, ensuring social justice in the national income redistribution. Fiscal 
policy serves as a component of the basic directions of economic policy, which 
are determined by the state. 

Among the main areas of fiscal policy for the medium term, the following 
should be noted: 

–  ensuring the budget system balance; 
–  reducing the pension system dependence on the state budget; 
–  creating conditions for providing high-quality public services and 

increasing fiscal efficiency of the tax system; 
–  improving inter-budgetary relations, ensuring the budget process 

transparency and openness, strengthening the relationship between budgetary 
control and the cyclic nature of economic development; 

–  improving the program-target method of budget planning, developing 
long-term budget strategies, which are interrelated with the tasks of socio-
economic development of society. This will increase the controllability of the 
domestic economy. 

Under the economic downturn, it is expedient to use fiscal control tools 
aimed at stimulating economic growth and social development. Increasing 
public spending stimulates domestic demand, investment in production and 
human capital, infrastructure development. Adequate funding for education, 
science and health contributes to strengthening the institutional framework for 
the country's financial and economic policies. 

The development of human capital is a priority direction of state policy, 
taking into account its importance in raising the effectiveness of socio-economic 
relations. In the current context of socio-economic development of Ukraine, the 
need for rethinking the fiscal policy role and increasing its efficiency becomes 
of particular importance. An important basis for implementing the effective 
fiscal policy is the definition of its main directions based on the national 
priorities of the country's economic and social development strategy, the main 
principles of monetary policy and foreign economic activity. 

In view of this, conditions will be created for the state to fulfill its 
functions, for maintaining financial stability in the country and thus achieving 
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economic growth. Improving the fiscal policy quality, taking into account global 
experience, will contribute to an effective institutional transformation of social 
development. 

The global financial crisis and global instability have resulted in the 
economic downturn of the Ukrainian economy. Therefore, there is an urgent 
need for an active search for the keys to sustainable economic development and 
for the increase of the citizens' welfare. In the face of the crisis in the EU and 
Ukraine, the role of fiscal policy in the sphere of state expenditures as an 
integrated system of measures and actions of the authorities in the budgetary 
funds management, is being strengthened based on the concept of budgetary 
relations development. 

It should be noted that fiscal policy should promote economic growth and 
ensure financial and social stability, meet the needs and solve problems of 
society based on sustainable development and state expenditures of the resource 
base of state authorities, and implement tax and fiscal policy and socio-
economic reforms aimed at ensuring economic growth. 

Therefore, one of the priority tasks of Ukraine in the context of European 
integration is developing the optimal composition and structure of public 
expenditure in fiscal policy. To date, the budget remains the most significant 
financial instrument of the state, which allows for the systematic mobilization 
and distribution of financial flows, depending on the specific strategic and 
tactical goals of the society development. 

It can be concluded that, in the present context, fiscal policy making is an 
extremely complex process that requires taking into account a great number of 
factors. It depends on the conceptual foundations of the state and society, on the 
priorities of the state's economic and financial policies, and on the ability to 
fulfill its main functions. 

The current fiscal policy of Ukraine should be scientifically based. It 
should rely on the theory and methodology of generating revenues and 
expenditures of budgets of all levels, which should contribute to the positive 
impact of economic effects on the results of managing the national economy 
entities with a view of its financial stabilization, income regulation and solvency 
improvement. 

That is, in the present context, fiscal policy should become a reliable factor 
of socio-economic stability and socio-economic development of society. 
Implementation of the opportunities embodied in the budgetary regulation tools 
as a subsystem of state regulation creates incentives for the transition to 
sustainable development of the domestic economy as a whole as the basis for 
developing the well-being of each member of society. 

 
References: 

1. Stiglitz J. StabilitywithGrowth: Macroeconomics, Liberalization and 
Development / J. Stiglitz, J. A. Ocampo, S. Spiegel, et.al. Oxford: 
OxfordUniversityPress, 2006. – 352 p. 



17 

2. Грабчук О. М. Трансформації концептуальних засад бюджетної по-
літики України / О. М. Грабчук, І. А. Валуйський // Економіка розвитку. – 
2017. – № 3. – С. 14–19. 

3. Тарасова О. В. Фінансова політика і бюджетна безпека України /
О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10. – Вип. 1. – 
С. 76–80. 

4. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі
соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник універси-
тету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія 
Сковороди. – 2016. – № 28/1. – С. 217–226. 

STATE INVESTMENT POLICY AS THE BASIS FOR 
THE RESTRUCTURING OF UKRAINE'S FINANCIAL SYSTEM

 Serhii Frolov, Shukairi Fathi Bannur 

Structural reforms are one of the main priorities of economic growth in 
Ukraine. Restructuring of most sectors of the economy and the introduction of 
new technologies are important for Ukraine to overcome the crisis and other 
economic difficulties. 

The need for structural adjustment of Ukraine's financial system, its 
development and efficiency requires an investment growth. Structural 
transformations aimed at achieving stable rates of economic growth are 
impossible without the search for effective tools for mobilizing investment 
resources. Investment is an important factor in economic and social growth. 
Therefore, the state investment policy plays a decisive role in ensuring effective 
structural changes. 

State regulation of investment activity is carried out with a view to 
implement economic, social, as well as research and technology strategies. Such 
regulation is described by means of indicators of economic and social 
development of Ukraine. It is also described through the volumes of state 
financing of investment activity, which is provided by programs and budgets of 
the regional and national levels. 

Investment activity regulation is carried out via the following instruments: 
taxation (tax privileges and rates), taking effective monetary policy measures 
(granting of state investment guarantees), providing financial assistance in the 
form of grants, subsidies, public procurement, privatization and nationalization. 

The main objectives of the investment policy of the Government of 
Ukraine are: 

– providing state support to investment activities in those sectors that are
defined as growth areas; 

– stimulating innovative activity related to the development of science-
intensive products, competitiveness on the national and world markets; 

– developing modern infrastructure of the investment market;
– enabling the development of consulting services and information and

communication system; 
– ensuring financial stability of the social sphere;



18 

– encouraging processes of integration into the world educational and 
scientific space in order to attract foreign investment and maintain close ties 
with other countries and international organizations. 

The concept of the investment activity regulation in Ukraine determines the 
following priority investment directions for Ukraine: 

– developing the energy sector and implementing resource-saving 
technologies aimed at improving the environment;  

– development of the agrarian sector;  
– expansion of medical and microbiological industry;  
– development of transport infrastructure taking into account the location 

of production forces;  
– small business support; 
– directing investment in the social sphere. 
These sectors have the highest potential for economic and social growth in 

Ukraine. To achieve this goal, it is necessary to make structural changes through 
state policy. 

One of the key goals of the Ukrainian state investment policy, which 
influences structural changes and can result in sustainable economic growth, is 
attracting foreign investment in the context of global partnership. Ukraine 
cooperates with many international organizations such as the UN, the World 
Bank, the Organization for Economic Cooperation and Development, the World 
Trade Organization, and others. In 2017, Ukraine joined the OECD Declaration 
on International Investment, which encourages attracting foreign direct 
investment to Ukraine, improving the competitive environment and removing 
restrictions in sectors where foreign investment is prohibited. 

Cooperation with the World Bank is also very important. The main focus of 
assistance is to promote economic growth and to increase the country's 
competitiveness. The emphasis is on improving the business environment and 
attracting foreign direct investment to boost productivity and direct investment 
in the development of the key sectors mentioned above. Thus, it can be 
concluded that state investment policy is one of the most important levers of 
economic management and structural changes. Proper use of this policy tools 
leads to positive structural changes and prosperity of our country. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ  
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 
Новікова Л. Ф., Павлова К. І. 

 
Тривалий час Національний банк України орієнтувався на нормаліза-

цію роботи банківського сектору. В умовах сьогодення акцент робиться на 
впровадженні ефективніших вимог до ліквідності банків з метою обме-
ження впливу кризових явищ на банківську сферу.  

Розгляд основних показників ліквідності банківської системи свід-
чить, що особливо значні монетарні диспропорції спостерігалися в І– ІІІ 
кв. 2016–2018 рр., коли залишки коштів за депозитними сертифікатами 
значно перевищують залишки коштів на коррахунках банків, в той же час 
зазначимо, що ці тенденції з роками дещо згладжуються і в 2018 р. вони 
менш виражені. Крім того, кожного року, приблизно в кінці ІІІ−ІV кв. по-
казники ліквідності знижуються, а відтак, майже вирівнюється співвідно-
шення між коштами на коррахунках та у депозитних сертифікатах. На 
зниження показників ліквідності в 2018 році також вплинули валютні інте-
рвенції НБУ з продажу іноземної валюти, внаслідок яких гривня через ва-
лютний канал емісії вилучалася з обігу. З переходом до інфляційного тар-
гетування було введено показник чистої ліквідної позиції банківської сис-
теми. На перший погляд, аналіз показника чистої ліквідної позиції вказує 
на позитивні тенденції в банківській системі України: збільшення залишків 
на коррахунках банків та зменшення коштів на депозитних сертифікатах 
свідчить про зменшення привабливості вкладення коштів банків у власні 
боргові зобов'язання НБУ та розширення потенційних можливостей для 
кредитування економіки. За оцінками НБУ, особливістю економіки Украї-
ни є наявність значного профіциту банківської ліквідності, який спостері-
гається з 2014 року до цього часу, та критична нестача коштів в реальному 
секторі, одночасно, зазначається, що в кінці 2017 − на початку 2018 р. си-
туація дещо покращилася і банки поступово переводили ліквідність на 
кредитування. 

Аналіз виконання нормативів ліквідності свідчить про надлишкову лі-
квідність українських банків. Основними чинниками, що впливають на рі-
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вень ліквідності банків України є: збалансованість активів та пасивів за 
сумами, валютою, термінами, а також якість активів банків. Девальвація 
гривні (при високій доларизації активів банків) та зростання резервів вна-
слідок збільшення проблемної заборгованості призвели до погіршення 
якості активів . 

НБУ використовує різноманітні інструменти управління ліквідністю: 
операції з рефінансування; операції прямого репо; операції з власними бо-
рговими зобов'язаннями; операції з державними облігаціями України. Ана-
ліз результатів проведення операцій НБУ з підтримання ліквідності свід-
чить, що їх обсяг протягом 2015–2017 рр. зменшився на 32,8 %, в тому чи-
слі по коштах, наданих через постійно діючу лінію рефінансування (креди-
ти овернайт) на 53,4 %. Що стосується кредитів рефінансування строком 
на 14 та 90 днів, то їх обсяг збільшився на 5,2%. В 2018 р.і попит на корот-
кострокові кредити рефінансування зріс. За 10 місяців 2018 р. загальний 
обсяг наданих коштів збільшився  на 135,7 %, в тому числі обсяг кредитів 
овернайт – на 242,3 %, а короткострокових кредитів рефінансування – на 
46,6 %. У 2016–2017 роках операції своп були незначними. В структурі 
операцій НБУ з підтримання ліквідності в 2015–2018 рр. переважали кре-
дити овернайт з часткою 80,2 %, 55,6 % та 81,7 % відповідно. 

Поряд з операціями з підтримання ліквідності банківської системи, 
НБУ здійснює операції з мобілізації коштів банків шляхом розміщення де-
позитних сертифікатів, обсяг таких залучених коштів зростав лише у 
2016 р. на 97621 млн. грн., у 2017–2018 рр. починається зменшення. Важ-
ливим інструментом регулювання грошово-кредитного ринку також є опе-
рації з купівлі-продажу державних облігацій України на біржовому та по-
забіржовому ринку. Банки приймають активну участь в обігу ОВДП, вкла-
даючи в ці досить надійні державні цінні папери свої кошти. Станом на 
01.11.2018 р. банки утримують 48,9 % ОВДП, що за питомою вагою пере-
вищило облігації, що знаходяться у власності НБУ. Обсяг ОВДП, у влас-
ності банків, з кожним роком збільшується, так, з 2015 до 2017 р. він зріс 
на 342 %. Проте зазначимо, що інвестуючи в облігації банки не виконують 
одне з основних своїх завдань – забезпечення потреб економіки в кредит-
них ресурсах.  

Таким чином, за досліджуваний період намітилися позитивні тенден-
ції в стані ліквідності банківської системи України. Зокрема, скорочується 
розрив між залишками за депозитними сертифікатами та коштами на кор-
рахунках банків, що свідчить про поступове “згладжування” монетарних 
диспропорцій, подолання профіциту ліквідності та потенційні можливості 
переведення профіциту ліквідності на кредитування. Також, зменшується 
заборгованість банків перед НБУ за кредитами рефінансування. В той же 
час, залишаються невирішеними проблеми забезпечення банків довгостро-
ковими ресурсами, ставки рефінансування банків є досить високими, що 
автоматично призводить до збільшення вартості кредитних ресурсів. Для 
регулювання ліквідності банківської системи в Україні широко застосову-
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ються операції постійного доступу, які є дуже чутливими до помилок у 
монетарній політиці, що призводить до валютної дестабілізації, інфляції, 
порушення мотивації до кредитування економіки. В розвинутих країнах 
перевага надається операціям на відкритому ринку на регулярній основі і 
доповнюються структурними операціями та операціями додаткового регу-
лювання ліквідності, за допомогою яких стимулюється кредитування еко-
номіки. Інструменти з управління ліквідністю є досить різноманітними і 
тільки завдяки правильній їх взаємодії можна досягнути стабілізації ситуа-
ції на грошово-кредитному ринку та в економіці в цілому. 
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ОСУЧАСНЕННЯ ЗМІСТОВНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОНЯТІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ “ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇНИ” 

Гузенко О. П. 
 

Вивчення проблем фінансової системи України залишається актуаль-
ною базою для досліджень політиками, представниками підприємницького 
сектору та науковців. При цьому в більшості випадків проблеми окреслю-
ють питання накопичення і розподілу державних фінансів через бюджет 
країни. Отже, звернення уваги на доцільність адаптації заходів покращення 
фінансової системи країни вважається сучасним напрямком дослідження. 

Дослідження показують, що фінансова система сьогодні є предметом 
дискусій і обговорень багатьох науковців. Значний внесок у дослідження 
теоретичних і практичних аспектів розвитку та структуризації фінансової 
системи зробили такі вчені, як: І. О. Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. Лєо-
нов та. І. І. Рекуненка [1], А. С. Нестеренко [2] та ін. Слід зазначити, що  
проблематика пов’язана з розумінням, змістом фінансової системи у вітчи-
зняній економічній та юридичній науках, досліджена ще недостатньо. Так, 
немає чіткого її визначення, не встановлено остаточно її структури. Ці та 
інші невирішені проблеми знижують результативність функціонування фі-
нансової системи України в цілому та її складових зокрема. У зв’язку з 
цим постає потреба у формуванні нового концептуального бачення фінан-
сової системи України, що передбачає оновлення понятійного апарату, до-
ктринального визначення цього терміна-поняття в процесі його практично-
го застосування, а також уточнення традиційних понять, пов’язаних із ним. 

Як стверджують І. О. Школьник, Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов та. 
І. І. Рекуненка [1] фінансову систему держави можна розглядати у кількох 
аспектах: – з однієї сторони як сукупність фінансових інститутів, кожний з 

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%8B
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яких сприяє утворенню та використанню відповідних централізованих та 
децентралізованих фондів коштів для здійснення фінансової діяльності 
держави, тобто діяльності з приводу мобілізації, розподілу та використан-
ня централізованих та децентралізованих фондів коштів для виконання за-
вдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування; -з іншого 
боку (в організаційному аспекті), фінансову систему можна розглядати як 
сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, які здій-
снюють у межах своєї компетенції керівництво фінансовою діяльністю 
держави та підприємств, установ, організацій, що беруть у ній участь. 

А. С. Нестеренко [2] пропонує при вивчені фінансової системи країни 
звертати увагу на те, що вона є: 

– складною і відкритою;  
– комплексом складових, що перебувають у взаємодії;  
– цей комплекс складових є упорядкованим, метою якого є отримання 

єдиного корисного результату – ефективної дії системи, впорядкованості 
відповідних відносин;  

– структурованим комплексом складових, певним чином організова-
ним (а саме багаторівневою ієрархічною системою);  

– добре організованою системою, з огляду на її цілі й функції;  
– такою, що постійно розвивається;  
– централізованою, оскільки одній з частин (публічним фінансам) на-

лежить домінуюча роль, вона виступає як центральна складова, що визна-
чає функціонування всієї системи в цілому.  

Ми вважаємо, що фінансова система країни це – економічна категорія, 
котра відображає сукупність фінансових інститутів країни, які мають пов-
новаження формування, розподілу і використання фінансового ресурсу та 
взаємодіють між собою на базі принципів акумуляції та накопичення гро-
шового ресурсу країни та принципу раціонального його використання із 
урахуванням потреб макроекономічного та мікроекономічного рівнів.  Та-
кій підхід на нашу думку має наступні переваги перед існуючим понятій-
ним апаратом, який присвячений сутнісним характеристикам категорії фі-
нансова система країни: 

– по перше, визначення окреслює складові фінансової системи (фінан-
сові інститути країни); 

– по друге, чітко констатується взаємодія між складовими фінансової 
системи (фінансові інститути країни) із визначенням їх повноважень (фор-
мування, розподілу і використання фінансового ресурсу); 

– по трете, окреслюються принципи функціонування встановлених ін-
ститутів, котрі мають на меті вирішити потреби макроекономічного та мі-
кроекономічного рівнів. 

Ми поділяємо думку більшості науковців які вважають, що характе-
ризуючи фінансову систему з позицій економіки, то вона буде значно ши-
ршою і включатиме державні фінанси (бюджет держави, фонди цільового 
призначення, державний кредит, фінанси державних підприємств), фінанси 
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суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси (валютний ринок, фінанси 
міжнародних організацій, фінансові інституції) та фінансовий ринок (кре-
дитний ринок, ринок грошей, ринок капіталів, а також ринок цінних папе-
рів (фондовий ринок)) тощо. 

Таким чином, безперечно для вирішення або послаблення гостроти за-
значених вище проблем, на нашу думку, слід особливо зосередити увагу на 
розвитку сучасної й конкурентоспроможної інфраструктури національних 
фінансових інституцій. Оновити змістовність характеристик понятійного 
апарату, що сприятиме отриманню більш предметних інформаційних ресу-
рсів здатних забезпечити адекватне рішення для майбутнього розвитку фі-
нансової системи країни взагалі. 
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ПРІОРИТЕТНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Хайлова Т. В. 

 
На сьогодні особливо гостро стоїть проблема необхідності зміни під-

ходів до дослідження фінансової безпеки сучасних підприємств. Така теза 
витікає з того, що відбуваються якісні та кількісні зміни на локальному та 
глобальному рівнях. Швидкий та лавиноподібний розвиток у різних сфе-
рах людської діяльності привів до значної трансформації наочної сфери 
фінансової безпеки підприємств. Більшість фахівців фінансово-
економічного сектору економіки охарактеризують сучасний період розвит-
ку країни як період становлення теорії безпечного функціонування систем 
господарювання, що потребує комплексного підходу до дослідження жит-
тєвого циклу суб'єкта господарювання і господарства в цілому як до еко-
номічних систем. 

Зазначена проблема не є новою, так як знаходить відображення в чи-
сельних працях науковців. До їх складу пропонується включити: О. А.  
Кириченко та В. С. Сідак [1], С. М. Лаптєв, В. Г. Алькема, М. І. Копитко 
[2], О. І. Захаров [3] та інші. Разом з тим, не дивлячись на велику кількість 
публікацій, залишається багато невирішених проблем управління фінансо-
вою безпекою, яка є основною складовою захисту від загроз як на рівні 
держави, так і на рівні суб'єктів господарювання - підприємств і організа-
цій. Крім того, ситуацію ускладнює відсутність системності, скоординова-
ності та єдиних поглядів стосовно кількості управлінських циклів, впрова-
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дження сучасних методів та моделей, які забезпечують оцінювання рівня 
фінансової безпеки на всіх рівнях управління економікою. Все це і зумови-
ло актуальність та сучасність обраного напрямку дослідження.  

Як зазначають О. А.  Кириченко та В. С. Сідак [1] важливою структу-
рною складовою економічної безпеки сучасних підприємств є фінансова 
безпека, сутність якої полягає в її здатності забезпечувати стійкість еконо-
мічного розвитку держави або суб’єктів господарювання; забезпечувати 
фінансову стійкість грошово-кредитної, бюджетної та валютної національ-
ної системи та основних їх фінансових параметрів; формувати резерви для 
пом'якшення впливу світових криз і дій негативних світових чинників на 
національну економіку; створювати сприятливі умови для збалансованого 
кругообігу капіталів; ефективно управляти зовнішнім боргом та іноземни-
ми інвестиціям; запобігати злочинам у фінансовій сфері, в тому числі лега-
лізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. 

У нашому випадку вдосконалення підлягає процес управління фінан-
совою безпекою підприємств з огляду на сучасні реалі. Звернення до праці 
С. М. Лаптєв, В. Г. Алькема та М. І. Копитко [2] показало, що зазначений 
процес включає наступні складові: економічний механізм; ринковий меха-
нізм; організаційний та управлінський механізми. 

На погляд О. І. Захарова [3] з метою попередження загроз фінансовій 
безпеці підприємств важливим є визначення множини завдань, які потре-
бують першочергового вирішення, зокрема: 

– забезпечити й постійно підтримувати високий рівень кваліфікації 
працівників; 

– забезпечити розвиток техніко-технологічних можливостей та поту-
жностей підприємства з метою досягнення необхідного рівня конкуренто-
спроможності; 

– досягти високої ефективності менеджменту підприємства; 
– забезпечити фінансову стійкість та економічне зростання підприєм-

ства. 
З цього приводу А. В. Колеватова [4] пропонує доволі змістовні захо-

ди покращення ситуації, що склалося з рівнем фінансової безпеки підпри-
ємств. На думку науковця їх зміст полягає в наступному: 

– запровадження моніторингу оцінювання рівня фінансової безпеки 
підприємств та його складових; 

– прогнозування ризиків та розробка заходів з їх нейтралізації в кон-
тексті фінансової безпеки підприємств; 

– коригування планових фінансових показників діяльності підпри-
ємств у контексті забезпечення економічної безпеки. 

Враховуючи вище викладене доцільно зробити ряд висновків: по-
перше, управління фінансовою безпекою підприємств має спиратися на 
елементи моніторингу на кожному етапі; по-друге, має відбутися реаліза-
ція заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання фі-
нансових ресурсів підприємств, а як наслідок з’явиться можливість забез-
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печення різних напрямків розвитку за мінімальних втрат; по-третє, необ-
хідно адаптувати заходи підвищення рентабельності активів та конкурен-
тоспроможності підприємства, що позитивно вплине на зміцнення фінан-
сової безпеки взагалі. 
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ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Кучеренко С. Ю., Малишко В. В. 
 

Дослідженням питань фінансової системи в Україні присвячено праці 
видатних вітчизняних науковців: О. Василика, В. Геєця, О. Кириленко, 
І. Лук'яненко, І. Лютого, В. Опаріна, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія та 
інших. 

На думку вітчизняних науковців, фінансова система “являє собою су-
купність фінансових інститутів та ринків, що оперують різними фінансо-
вими інструментами, за допомогою яких здійснюються операції з фінансо-
вими ресурсами”. Що ж стосується фінансового сектору, то “у широко-
вживаному значенні – це частина економіки, що пов’язана з діяльністю фі-
нансових інститутів”. 

Фінансова система виникла з появою держави і нерозривно пов'язана з 
її функціонуванням. За допомогою фінансової системи держава накопичує 
і використовує фінансові ресурси на виконання своїх функцій. Від ефекти-
вно функціонуючої фінансової системи країни залежить фінансове забез-
печення різних сфер суспільного життя. Чим розвиненіші ринкові відноси-
ни, тим складніші й різноманітніші зв'язки в державі, тим складніша й фі-
нансова система. 

На сьогодні, в Україні продовжується формування фінансової систе-
ми, яке було розпочато ще після проголошення незалежності. Цей процес є 
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досить складним, тривалим і суперечливим. У цілому, в Україні, закладені 
підвалини фінансової системи ринкового типу. Водночас накопичилося і 
багато проблем, що стосуються як фінансової системи в цілому, так і 
окремих її елементів зокрема. 

Фінансова система є ключовим фактором трансформації власності, її 
структури й інституцій, сприяє структурним змінам у економіці. Відповід-
но, неефективна фінансова система гальмує зазначені процеси і призводить 
до спотворення виробничої структури. Особливо ефективною має бути ро-
бота державних підприємств, які є флагманами вітчизняної економіки та 
структуроутворюючими елементами конкурентоспроможних галузей про-
мисловості. 

Фінансова система, що об’єднує фінансові ринки з різним рівнем за-
безпечення запобігання ризику, цілями, завданнями й інструментами та яка 
організує ефективну взаємодію окремих компонентів, має значно більшу 
потужність стосовно залучення додаткових фондів та підвищення рівня 
конкурентоспроможності економіки країни. 

Серед основних проблем фінансової системи України слід назвати не-
ефективну систему державного регулювання, що унеможливлює сталість її 
розвитку. Одним із варіантів якісної трансформації фінансової системи 
країни може бути використання прогресивного світового досвіду провід-
них країн світу – Великобританії, Німеччини, Японії – у галузі створення 
єдиного регулятора фінансової системи (мегарегулятора). За допомогою 
останнього можливим стане уникнення протиріч у сфері контролю за фі-
нансами та формування надійного базису для інтеграції України у світову 
фінансову систему. 

Важливою умовою покращення стану фінансової системи України у 
контексті глобалізаційних процесів є досягнення стійкості національної 
грошової одиниці, що стає можливим при позитивному сальдо між дохо-
дами та витратами країни на зовнішньому ринку. Стійке перевищення ім-
порту товарів над експортом, що спостерігається в Україні, незважаючи на 
позитивний баланс послуг, викликає нестачу та подорожчання іноземної 
валюти, отже, ріст цін на товари як імпортного, так і вітчизняного похо-
дження, зростання тарифів на послуги тощо, фактично збурює фінансову 
систему, порушуючи усталені зв'язки та пропорції розподілу. 

Розвинена фінансова система є важливою умовою вирішення існую-
чих економічних проблем, серед яких особливо актуальною є необхідність 
оновлення надзвичайно застарілих основних фондів і фактично створення 
заново всієї дорожньо-транспортної, житлово-комунальної та іншої інфра-
структури життєзабезпечення. 

Найбільшої ефективності фінансова система держави досягає тоді, ко-
ли відлагоджена та законодавчо закріплена діяльність кожної її ланки. 

Першочерговим завданням розвитку фінансової системи в Україні є 
нарощування фінансового потенціалу банківської системи, створити групу 
потужних банків, зменшити податковий тиск, упорядкувати фінансові по-
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токи, розпочати структурно-інституційні перетворення банківської систе-
ми, ефективну реорганізацію підприємств. На це повинні бути спрямовані 
всі зусилля органів законодавчої та виконавчої влади. 

Отже, фінансова система України досить розвинута, але існує чимало 
проблем, які потребують вирішення в короткостроковому періоді. 
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗМЕНШЕННЯ 
Табаченко Я. Ю., Яворський Р. С. 

 
Ефективність функціонування підприємства, особливо у нестабільних 

умовах розвитку сучасної економіки, перш за все залежить від надійності 
системи захисту його інтересів від внутрішніх та зовнішніх загроз. Тому з 
метою забезпечення стійкого розвитку в кризових умовах нагальною пот-
ребою кожного підприємства є формування оптимальної системи організа-
ції його фінансової безпеки, що в свою чергу вимагає відповідного мето-
дичного забезпечення. 

Питанням дослідження фінансової безпеки суб’єктів підприємництва 
займались такі вчені, як: О. І. Барановський, , М. Д. Білик, І, О. Д. Василик, 
К. С. Горячева, А. О. Єпіфанов, М. М. Єрмошенко, Г. П. Іванова, С. М. Іл-
ляшенко,  В. В. Ковальов, Е.М. Коротков, ,Т. М. Мельник, В. П. Москален-
ко, О. О. Терещенко, С. Я. Салига та ін. 

Однією з найважливіших проблем підприємницької діяльності в рин-
кових умовах господарювання будь-якої організації є забезпечення фінан-
сової безпеки як основної складової економічної безпеки. Рівень фінансо-
вої безпеки підприємництва у більшості регіонах України є низьким, про 
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що свідчать: незадовільні показники фінансового стану та ефективності 
функціонування підприємств, використання ними ресурсного забезпечен-
ня; негативні тенденції щодо кількості діючих, новостворюваних  підпри-
ємств; збільшення кількості кримінальних посягань, корупційних та дис-
кримінаційних дій на підприємців; низький рівень конкурентоспроможно-
сті підприємств та їх інноваційної активності тощо. 

Серед новітніх загроз для фінансово-економічної безпеки експерти 
називають такі явища, як “гринмейл”, “рейдерство”, “кардерство” (карде-
ринг) . Схема класичного корпоративного шантажу(гринмейл) припускає, 
що структура, яка атакує, купує на фондовому ринку невеликий пакет ак-
цій процвітаючої компанії. Потім настає черга скарг у контролюючі та 
правоохоронні органи, а також судових позовів із будь-якого приводу. Кі-
нцевою метою є або отримання відступних за відмову від претензій, або 
продаж свого пакета акцій за завищеною ціною . Рейдерство , як у столиці, 
так і у провінції рейдерські схеми мають однакові кольорові градації. За 
“білих” схем нові власники консолідують у своїх руках контрольний пакет 
акцій. “Сірі” підходять до ситуацій, коли діяльність підприємства “зави-
сає” на грані банкрутства і для володіння ним достатньо знайти шпаринку 
в законодавстві . “Чорне” рейдерство пов'язане з кримінальними злочина-
ми – фальсифікацією документів, підробкою підписів, шантажем, погроза-
ми і навіть убивствами . За оцінками деяких експертів, тільки за останні 
кілька років у законних власників в Україні було відібрано більше 2000 
підприємств. Масові безготівкові розрахунки за допомогою платіжних ка-
рток, які намагається налагодити уряд, безсумнівно, корисна і навіть вигі-
дна операція, як для населення, так і для держави. Однак і вони мають не-
гативний бік. Передусім це стосується кардерства. Кардерство — діяль-
ність споріднена з фальсифікацією грошей, адже в обох випадках підроб-
ляють засоби платежу, істотна відмінність полягає в тому, що грошові зна-
ки випускає держава, а у кредитної картки емітентом є, як правило, акціо-
нерний комерційний банк. Спеціалісти в галузі банківської безпеки вва-
жають, що у 85 % випадків секретну інформацію викрадають самі банків-
ські службовці, решту 15 % становлять випадки, коли зв’язок між ними і 
затриманими кардерами встановити не вдалося.  

Забезпечення фінансової безпеки підприємства полягає у виконанні 
таких задач: – забезпечувати стійкий розвиток підприємства, стійкість його 
грошових розрахунків і основних фінансово-економічних параметрів; – 
нейтралізувати негативну дію фінансових і банківських криз і навмисних 
дій конкурентів; – запобігати агентським конфліктам між акціонерами, ме-
неджерами і кредиторами з приводу розподілу, використання і контролю 
грошових потоків підприємства; – оптимізувати використання різних дже-
рел фінансування; – запобігати злочинам і адміністративним правопору-
шенням. 

Основними завданнями – є ідентифікація небезпек і загроз підприємс-
тву, визначення індикаторів фінансової безпеки, розробка системи моніто-
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рингу фінансової безпеки, розробка та контроль за виконанням заходів, 
направлених на забезпечення фінансової безпеки, аналіз виконання захо-
дів, оцінка, коректування. Зараз в Україні даною проблемою займаються 
недостатньо, тому що основна увага приділяється фінансовій безпеці на 
рівні держави та антикризовому управлінню на рівні підприємства. 

Отже, проблема фінансової безпеки набула особливої гостроти. Забез-
печення фінансової безпеки вимагає визначення та постійного моніторингу 
основних внутрішніх і зовнішніх негативних факторів, які впливають на 
забезпечення національних інтересів у фінансовій сфері. Для зниження за-
грози фінансово-економічної безпеки слід здійснювати управління фінан-
сово-економічною безпекою підприємства з врахуванням дії економічних 
суперечностей на різних етапах процесу відтворення. Це дозволяє визна-
чити загрози, які необхідно нейтралізувати, а також окреслити можливості, 
які можна використати для досягнення поставлених цілей.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПЕРШОГО ЕТАПУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Гоменюк В. В. 
 

Державна політика України у сфері місцевого самоврядування спира-
ється на інтереси жителів територіальних громад і передбачає децентралі-
зацію влади – тобто передачу від органів виконавчої влади органам місце-
вого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та відповіда-
льності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії 
місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відно-
син у цій сфері.  

Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади та її тери-
торіальної основи на всіх рівнях почало формуватися у 2014 році. За цей 
час вже сформований і діє основний пакет нового законодавства, впрова-
джуються першочергові законодавчі ініціативи: Закони про внесення змін 
до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закон “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”, Закон “Про співробітництво територі-
альних громад”, Закон “Про засади державної регіональної політики”, За-
кон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деце-
нтралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та 
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удосконалення містобудівного законодавства”, Пакет законів щодо розши-
рення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації на-
дання адміністративних послуг. 

Пропонований термін завершення реформи децентралізації – 2020 рік. 
На осінніх виборах 2020 року мають бути сформовані останні, згідно з 
планами, об’єднані територіальні громади (ОТГ). 

 
Таблиця 1 

 
Показники об’єднання територіальних громад  

(за кількістю об’єднаних громад – від більшої до меншої) 
 

Область Площа об-
ласті, км2. 

Кількість 
населення 

Кількість 
територіаль-
них громад 

Кількість 
об’єднаних 

громад 

Площа 
об’єднаних 
громад, км2. 

Дніпропетровська 31914 3228399 569 63 18504,49 
Житомирська 29832 1237101 631 56 19291,91 
Черкаська 20900 1222650 516 56 8215,18 
Запорізька 27180 1731056 299 52 17305,41 
Волинська 20144 1037095 412 51 11166,98 
Тернопільська 13823 1052755 615 49 6246,15 
Полтавська 28748 1413014 503 46 8667,16 
Хмельницька 20645 1277137 348 46 11953,66 
Чернігівська 31865 1018732 605 44 17572,982 
Вінницька 26513 1576599 490 42 4441,66 
Миколаївська 24598 1145389 365 41 12175,323 
Львівська 21833 2513807 556 40 4867,11 
Рівненська 20047 1160856 419 35 6058,26 
Сумська 23834 1097651 298 34 9556,149 
Чернівецька 8097 904331 313 33 3614,55 
Одеська 33310 2373490 707 32 10283,652 
Херсонська 28461 1050188 271 31 8918,74 
Івано-
Франківська 13900 1376211 711 30 3253,69 

Луганська 26684 2177607 332 22 7951,82 
Кіровоградська 24588 954992 415 21 4818,74 
Харківська 28131 1737989 659 17 4029,07 
Донецька 31415 2682492 458 17 5757,37 
Закарпатська 26517 4210544 386 16 6102,26 

Джерело: сформовано за даними [3] 
 
Місцеві бюджети за останні роки зросли на 165,4 млрд грн: з 

68,6 млрд в 2014 до 234 млрд грн в 2018 р. Частка місцевих бюджетів у 
зведеному бюджеті України постійно зростає і на кінець 2018 р. склала 
51,5 % (у 2015 р. – 45,6 %). 

Станом на початок лютого 2019 р. створено вже 878 об’єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ). До складу цих ОТГ увійшли 4018 колишніх міс-
цевих рад. 9 млн людей проживають в ОТГ. Такі темпи міжмуніципальної 
консолідації міжнародні експерти називають дуже високими. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-viii
http://decentralization.gov.ua/gromada
http://decentralization.gov.ua/gromada
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Запроваджено інститут старост в ОТГ, які представляють інтереси 
сільських мешканців в раді громади. У селах ОТГ працюють вже 786 ста-
рост, ще майже 1,7 тисяч осіб виконують обов’язки старост. 

Закон “Про співробітництво територіальних громад” створив механізм 
вирішення спільних проблем громад: утилізація та переробка сміття, роз-
виток спільної інфраструктури тощо. Реалізується вже 325 договорів 
про співробітництво. Цим механізмом скористалися 1262 громад. 

Державна підтримка регіонального розвитку та розвитку інфраструк-
тури громад за час реформи зросла у 41,5 разів: з, 0,5 млрд. в 2014 до 19,37 
млрд. грн.. у 2018 році. 21 область прийняла рішення про створення Аген-
ції регіонального розвитку, в усіх областях працюють Центри розвитку мі-
сцевого самоврядування, які в тому числі допомагають місцевій владі вті-
лювати регіональні стратегії. Нові містобудівні повноваження отримали 
100 міст, в тому числі – 12 ОТГ. 

Станом на січень 2019 р. за офіційною інформацією, наданою Міне-
кономрозвитку, в Україні функціонує 778 центрів надання адміністратив-
них послуг, а саме: 325 – створено органами місцевого самоврядування (у 
тому числі 40 територіальних підрозділів), з яких 125 центрів утворено в 
об’єднаних територіальних громадах, 453 – створено місцевими держав-
ними адміністраціями (у тому числі 10 районних у місті Києві та 5 терито-
ріальних підрозділи). Крім того органами місцевого самоврядування ство-
рено 90 віддалених місць для роботи адміністраторів центрів, у тому числі 
68 – у об’єднаних територіальних громадах, а також 3 мобільних центри. Це 
дозволило делегувати органам місцевого самоврядування відповідного рівня 
повноваження з надання базових адміністративних послуг: реєстрацію місця 
проживання, видачу паспортних документів, державну реєстрацію юридич-
них та фізичних осіб, підприємців, об’єднань громадян, реєстрацію актів ци-
вільного стану, речових прав, вирішення земельних питань тощо. 

Отже, децентралізація влади спрямована на розв’язання політико-
правових проблем місцевого самоврядування за рахунок розширення повно-
важень і фінансових можливостей територіальних громад. Важливими є фо-
рмування та реалізація “соціального капіталу” як на національному, так і на 
регіональному рівнях, а це – довіра соціуму до влади, реформ, економіки, ін-
вестицій, інновацій. Однак, у загальному, реформування демонструє позити-
вні результати, незважаючи на  певні недоліки на перших його етапах. 
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ступу : https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring#main_info 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 

Мельник О. О. 
 

Діяльність банків, у першу чергу, спрямована на отримання прибутку. 
За підсумками 2018 р., уперше з 2013 р. платоспроможні банки отримали 
прибуток у розмірі 21,7 млрд. грн., що еквівалентно 797,5 млн. доларів 
США. У 2013 р. чистий прибуток банків становив 175,2 млн. доларів 
США. Зростання відбулося у 4,55 рази. 

Ключовим фактором для відновлення прибутковості банківської сис-
теми стало зменшення відрахувань у резерви (зменшення відрахувань з 
49,2 млрд. грн. до 23,7 млрд. грн.) при стабільному зростанні процентного 
та комісійного доходів на 38 %. 

Процентні доходи зросли за рахунок: 
– кредитування юридичних осіб – 46 %; 
– вкладень в цінні папери – 27 %; 
– кредитування фізичних осіб – 26 %. 
Посилення ролі комісійних доходів відбулось в умовах розвитку роз-

рахунково-касових та інших супутніх кредитуванню платежів  – до 25% у 
структурі усіх доходів. 

З 82 банків станом на 01.01.2018 р. залишилося 77 банків на 
01.01.2019 р. Прибутковими за 2018 р. стали 64 банки, збиток отримали 
13 банків. У 2017 р. збиток мали 19 банків, прибуток – 63 банки [2]. 

Найприбутковішими банками за останні 2 роки стали: 
 

Таблиця 1 
 

ТОП-5 найприбутковіших банків України 2017-2018 рр. 
 

№ 
2017 рік 2018 рік 

Банк ЧП, 
млн. грн. Банк ЧП, 

млн. грн. 

1 АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” 4468,6 АТ КБ “ПРИВАТ-

БАНК” 11 668,2 

2 АТ “УкрСиббанк” 1467,4 АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” 5087,9 

3 ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК” 1109,5 АТ “УкрСиббанк” 2657,9 

4 ПАТ “СІТІБАНК” 1008,4 АТ “ПУМБ” 2037,5 
5 АТ “Укрексімбанк” 929,4 АТ “ОТП БАНК” 1974,3 

Разом 23 425,9 8983,4 
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Основну частку серед найприбутковіших банків становлять банки з 
іноземним капіталом, державний “ПРИВАТБАНК” і з банк з приватним 
капіталом “ПУМБ”. 

Найбільший збиток отримали наступні банки [1]: 
 

Таблиця 2 
 

ТОП-5 банків України з найбільшим збитком за 2017–2018 рр. 
 

№ 
2017 рік 2018 рік 

Банк Збиток, 
млн. грн. Банк Збиток, 

млн. грн. 

1 АТ КБ ““ПРИВАТ- 
БАНК” 22 965,9 АТ “СБЕРБАНК” 7 614,2 

2 ПАТ “Промінвестбанк” 7 656,0 ПАТ “Промінвест- 
Банк” 3 398,9 

3 ПАТ “ВТБ БАНК” 4 112,0 АТ “УКРСОЦБАНК” 886,0 

4 ПАТ “УКРСОЦБАНК” 3 094,6 АТ “БАНК КРЕДИТ  
ДНІПРО” 228,9 

5 ПАТ КБ “ФІНАНСОВА 
ІНІЦІАТИВА” 1 569,6 АТ “БАНК  

ФОРВАРД” 165,2 

Разом 39 398,6 12 283,1 
 
Збиток мають банки з часткою російського капіталу. “ПРИВАТБАНК” 

у 2017 р. мав значні збитки, пов’язані з резервними відрахуваннями. 
Розглянемо прибутковість банків у 2018 році у відносних показниках 

з розрахунку рентабельності активів й власного капіталу. 
 

Таблиця 3 
 

ТОП-5 банків України з найбільшою рентабельністю активів у 2018 р. 
 

№ Банк Активи, млн.грн ЧП,  
млн грн ROA, % 

1 ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР” 306,0 36,8 12,01 

2 АТ “А-БАНК” 5 519,9 620,5 11,24 
3 АБ “Кліринговий дім” 2 775,0 188,9 6,81 
4 АТ “Райффайзен Банк Аваль” 83 664,3 5 087,9 6,08 
5 АТ “Ідея Банк” 5 723,9 336,3 5,87 

 
Найбільші ж активи мають державні банки: “ПРИВАТБАНК” – 

525 247,8 млн. грн., АТ “ОЩАДБАНК” – 290 904,0 млн. грн., АТ “Укрек-
сімбанк” – 232 064,2 млн. грн. і АБ “УКРГАЗБАНК” – 92 368,9 млн. грн., 
що становить 60 % активів усієї банківської системи України. Частка дер-
жавних банків у структурі чистого прибутку – 62 % з рентабельністю акти-
вів 1,2 %. 



34 

Таблиця 4 
 

ТОП-5 банків України з найбільшою рентабельністю 
власного капіталу у 2018 р. 

 
№ Банк ВК, млн грн ЧП, млн грн ROE, % 
1 АТ “СІТІБАНК” 2 303,7 1 414,6 61,41 
2 АТ “А-БАНК” 1 036,0 620,5 59,89 
3 АТ “Ідея Банк” 718,4 336,3 46,81 
4 АТ “Райффайзен Банк Аваль” 11 663,0 5 087,9 43,77 
5 АТ “УкрСиббанк” 6 723,4 2 657,9 39,53 

 
З огляду на обсяги чистого прибутку, рентабельність активів та влас-

них коштів, можна стверджувати, що найефективнішу діяльність на тери-
торії України веде АТ “Райффайзен Банк Аваль”. 

Варто відзначити ефективну діяльність банків з іноземним капіталом: 
АТ “Ідея Банк”, АТ “УкрСиббанк” й АТ “СІТІБАНК” і банку з приватним 
капіталом АТ “А-БАНК”. 

Прибутковість банківської системи стала результатом покращення 
економічної ситуації в Україні та удосконаленням норм законодавства. 
Основну частину прибутку отримують як і раніше банки з іноземним капі-
талом і націоналізований “ПРИВАТБАНК”. Ефективність банків з держав-
ною часткою залишається на низькому рівні. Збитковими залишаються ба-
нки з російською часткою, з часом ці банки зникнуть з банківської карти 
України. Основним джерелом отримання прибутків залишається кредиту-
вання корпоративних клієнтів і розрахунково-касові платежі. Зростають 
доходи від операцій з цінними паперами. 

Підтримання економіки на даному рівні, очищення системи від нее-
фективних банків дає можливість очікувати, що банківська система зможе 
отримати прибуток на тому ж рівні, що і в 2018 році. 
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SREP-АНАЛІЗ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОЦІНКИ  

БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ 
Синюк А. О. 

 
Сьогодні для банківського сектору України саме поняття “бізнес-

моделі” є відносно новим та ще не повністю дослідженим, це ж стосується 
й інструментарію оцінки бізнес-моделей функціонування банків. Що підк-
реслює актуальність ораної теми дослідження. 
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Значної популярності у країнах Європи набуло застосування моделі 
аналізу SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Всі банківські 
установи розподілені на основі SREP-аналізу в залежності від їх розміру, 
структури, внутрішньої організації, складності та розгалуженості діяльності. 

Методологія SREP ґрунтується на дев’яти взаємопов’язаних напрямах 
аналізу: здійснення класифікації банків відповідно до результатів кластерно-
го аналізу; постійний моніторинг показників діяльності банків; аналіз бізнес-
моделі банку; оцінка системи внутрішнього управління та контролю; оцінка 
адекватності капіталу; оцінка ризиків ліквідності та достатності джерел для 
підтримання ліквідності банку; визначення результуючої оцінки фінансового 
стану та фінансової стійкості банку; визначення напрямів, що потребують 
регулювання; визначення заходів, що можуть бути застосовані органами бан-
ківського нагляду для окремого банку, з метою раннього попередження погі-
ршення його фінансового стану та фінансової стійкості. 

Національним банком України вже здійснені рішучі кроки в напрямі 
запровадження світового досвіду, що знайшло своє відображення у Поста-
нові Правління НБУ №47 від 02.05.2018 року про внесення змін у “Поло-
ження про організацію та проведення інспекційних перевірок” та “Поло-
женні про організацію системи управління ризиками в банках України та 
банківських групах”, затвердженому Постанова Правління НБУ №64 від 
11.06.2018 року, які враховують настанови Європейського банківського 
органу щодо організації єдиної процедури та методології процесу наглядо-
вих перевірок та оцінки (SREP). 

Оцінка на основі методики SREP передбачає 4 етапи: 
1. Аналіз та оцінка бізнес-моделі. Такий аналіз передбачає проведення 

оцінки життєздатності бізнес-моделі (спроможності до генерації прийнят-
ного рівня доходів протягом наступних 12 місяців.) та визначення стійкос-
ті його стратегії розвитку (спроможності до генерації прийнятного рівня 
доходів упродовж якнайменш наступних 3-х років).  

2. Оцінка корпоративного управління та системи внутрішнього конт-
ролю. Передбачає проведення оцінки ефективності корпоративної культу-
ри, культури прийняття ризику, організаційної структури, системи управ-
ління ризиками, системи внутрішнього контролю та загальної системи ко-
рпоративного управління. 

3. Оцінка ризиків капіталу (кредитного, ринкового, процентного, опе-
раційного). Передбачає визначення достатності капіталу (його розміру та 
структури) для покриття основних видів ризиків у діяльності банку, протя-
гом наступних 12 місяців. 

4. Оцінка ризиків ліквідності та фінансування. Передбачає проведення 
оцінки можливих ризиків ліквідності та фінансування, а також системи 
управління ними. 

В рамках SREP-аналізу НБУ пропонує наступну класифікацію бізнес-
моделей банків: 

1. Універсальна бізнес-модель.  
2. Роздрібна бізнес-модель.  
3. Корпоративна бізнес-модель.  
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4. Корпоративна модель бізнесу з роздрібним фінансуванням.
5. Бізнес-модель обмеженого кредитного посередництва.
Проте, на наш погляд, така класифікація є дещо обмеженою, оскільки 

не враховує повністю такі важливі показники діяльності банку як загальна 
структура його активів та зобов’язань, витрат та доходів, процентну та ко-
місійну політику, валютні ризики, а також інші параметри. 

У якості основних інструментів для проведення оцінки бізнес-моделей 
банків НБУ пропонує використовувати систему маркерів та бальних оці-
нок для здійснення оцінки прогнозних показників та адекватності прийня-
тих гіпотез щодо стану бізнес-середовища банку у майбутньому. Результат 
оцінки бізнес-моделі відбивається в узагальнюючому балі, який отриму-
ється після проведення аналізу кількісних (охоплюють аналіз співвідно-
шення між прибутковістю та ризиками банку, концентрації основних його 
кредиторів, позичальників та пов’язаних осіб, а також конкурентоспромо-
жності банку) та якісних показників (включають в себе аналіз досягнення 
банком встановлених планових показників, їх реалістичності, репутацій-
них ризиків, дотримання вимог та нормативів НБУ, ризиків операцій з 
пов’язаними з банком особами). 

Таким чином, SREP-аналіз є загальною методологією, що гарантує 
об’єктивний та послідовний контроль на індивідуальній основі фінансово-
го стану та фінансової стійкості банку входячи з обраної ним бізнес-моделі 
та сформованого профілю ризиків. Проте, розвиток такого аналізу в нашій 
країні, а також проведення оцінки життєздатності бізнес-моделей банків, 
потребують подальшого вивчення, доопрацювання та адаптації до сучас-
ного економічного та політичного середовища. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ 

Сосєдка О. В., Міняйло В. Ф. 

Тема сьогоднішньої доповіді стає все більш популярною. Зміни, що 
відбуваються в підходах регулятора до організації роботи фінансових 
установ, змушують всіх причетних до цього процесу ретельніше вивчати 
досвід європейських країн і нормативні документи, які регламентують ко-
рпоративне управління. 
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Основними базовими документами в цьому напрямку є дві директиви 
Європейського Парламенту та Ради Європи: 2010/76/ЄС та 2013/36/ЄС. 

В розвиток положень цих директив Національний банк України Пос-
тановою № 64 від 11.06.2018 р. затвердив “Положення про організацію си-
стеми управління ризиками в банках України та банківських групах”, а Рі-
шенням Правління Національного банку України № 814-рш від 03.12.2018 
р. схвалив “Методичні рекомендації щодо організації корпоративного 
управління в банках України”. 

Дослідженню даної важливої і актуальної проблеми присвячено бага-
то робіт вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема, П. Роуза, 
В. Лаврушина, О. Дзюблюка. 

Національний банк України визначає корпоративне управління як си-
стему відносин між учасниками, радою банку, правлінням банку та іншими 
зацікавленими особами, яка забезпечує організаційну структуру та механі-
зми, через які визначаються цілі банку, способи досягнення цих цілей, а 
також здійснюється моніторинг їх виконання. Корпоративне управління 
визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами 
управління, а також способи прийняття ними рішень. 

Рада банку затверджує організаційну структуру банку, що відповідає 
його потребам, розміру, особливостям діяльності банку, характеру й обся-
гам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику банку, сис-
темної важливості банку та діяльності банківської групи, до складу якої 
входить банк, надає змогу раді та правлінню банку виконувати свої 
обов’язки належним чином відповідно до вимог законодавства України та 
сприяє ефективному прийняттю рішень кожним з органів управління і на-
лежному управлінню банком у цілому. 

В своїй роботі банк обов’язково повинен враховувати всі ризики, ос-
новними з яких є: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик 
банківської книги, ринкові ризики, операційний ризик, комплаєнс-ризик. 
Також кожний банк самостійно визначає інші суттєві види ризиків, на які 
може наражатись банк у своїй діяльності. 

Зупинимось на операційному ризику. Операційний ризик – це ризик 
отримання збитків унаслідок недоліків або помилок в організації внутріш-
ніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку або інших 
осіб, збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зов-
нішніх факторів. 

Джерелами виникнення операційного ризику можуть бути:  
- порушення в організації внутрішніх процесів; 
- вплив факторів зовнішнього середовища; 
- збої в роботі інформаційних систем банку.  
Є стандартні і специфічні інструменти управління/оцінки операцій-

ним ризиком. Банк обов’язково аналізує результати перевірок, здійснених 
підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; створює та веде 
базу внутрішніх подій ОР(операційних ризиків) та аналізує накопичену в 
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ній інформацію; встановлює ключові показники ризику; проводить самоо-
цінку ОР; Робить сценарний аналіз. 

Збір даних про події бажано виконувати за допомогою IT рішення для 
централізованого збору інформації про події операційного ризику.  

При виникненні операційних ризиків можуть бути як прямі, так не-
прямі втрати. З прямими втратами все зрозуміло, а от методологія розра-
хунку непрямих втрат відсутня. 

Дані, що накопичуються в базі повинні через визначений період пере-
вірятись і контролюватись. Обов’язково проводиться оцінка адекватності 
заходів з управління ризиком та моніторинг статусу їх виконання. 

На прикладі управління операційним ризиком можна розглянути вза-
ємодію підрозділів банку. 

Модель управління складається з трьох ліній захисту: 
1-а лінія захисту (FLOD) – Сруктурні підрозділи, в яких виникає ри-

зик. В цих підрозділах спеціально призначаються фахівці з управління 
операційним ризиком. 

2-а лінія захисту (SLOD)– Комплаєнс, Комітет з управління операцій-
ними ризиками, Підрозділ з контролю за операційним ризиком. 

3-я лінія захисту (TLOD) – Служба внутрішнього аудиту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ  

ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГРУП 

Заруцька О. П. 
 

Підходи до визначення профілю ризиків банків недостатньо опрацьо-
вані у науковій літературі та у банківській практиці. У банківському сере-
довищі конкретизоване лише поняття ризику та перелік основних ризиків у 
діяльності банків, щодо яких мають бути розроблені певні управлінські 
заходи. Постановою Правління Національного банку України № 64 від 
11.06.2018 р. затверджено “Положення про організацію системи управлін-
ня ризиками в банках України та банківських групах” та виокремленні на-
ступні ризики: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик бан-
ківської книги, ринкові ризики, операційний ризик, комплаєнс-ризик. До-
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датково кожний банк самостійно визначає інші суттєві види ризиків, на які 
може наражатись банк у своїй діяльності. 

Домінуючі ризики кожного банку залежать від багатьох чинників, се-
ред яких: метод організації бізнесу та джерела отримання прибутку банку, 
клієнтська база, місце на ринку банківських послуг, якість та збалансова-
ність активів і пасивів, рівень їх концентрації, наявність проблемних ста-
тей (непрацюючих активів, недостатніх резервів, порушень нормативів),  
особливості процентної, тарифної політики, нарешті, кількісні орієнтири 
загальної стратегії розвитку банку. Для опису великого числа показників, 
що характеризують особливості профілю ризиків банку, необхідний адек-
ватний математичний апарат. На наш погляд, такім інструментом є форму-
вання однорідних груп за допомогою нейронних мереж. 

В процесі дослідження структури банківської системи України нами 
сформульовано ідею доцільності та можливості виокремлення однорідних 
груп банків, які є близькими: за структурою основних агрегатів активів, 
пасивів, доходів та витрат; за пріоритетами у наданні послуг; за рівнем та 
структурою основних видів банківських ризиків; за реакцією на зовнішні 
шоки, тобто за профілем ризиків. Дослідження масивів великої розмірності 
проведено з використанням самоорганізаційних карт Кохонена, побудова-
них на основі показників фінансової звітності банків. Запропонована мето-
дика структурно-функціонального аналізу розподілу ринку банківських 
послуг між однорідними групами банків із близьким профілем ризиків.  

Сутність методу полягає у формуванні однорідних груп банків за зна-
ченнями структурних індикаторів з використанням нейронних мереж. Одно-
часно враховується значення усіх індикаторів багатомірної бази даних. Ре-
зультати представляються у зручній для інтерпретації формі на кшталт геог-
рафічних карт: близькі банки на карті мають багато спільних рис, віддалені 
значно відрізняються. Однорідні об’єкти автоматично поєднуються у групи. 
За даними досліджень з 2003 року виявлено стійкі зв’язки банків у межах 
груп із притаманними характеристиками, які можна оцінювати як профіль 
ризику. Найбільш збалансовані (середні) показники мають банки у центрі ка-
рти. Банки на відстані діагоналі найбільше відрізняються між собою. 

Як правило, характеристики груп для кожного звітного кварталу не 
мають суттєвих відмінностей. Спостерігається міграція окремих банків 
між групами. Малі банки частіше змінюють групу і положення на карті. 
Топологія карти Кохонена може використовуватися як індикатор важливих 
структурних перетворень системи. 

За станом на 01.01.2019 структура банківської системи України скла-
дається із десяти різних за розмірами кластерів, формування яких здійсню-
ється автоматично з урахуванням 31 показників, що використовуються при 
моделюванні. Враховуються найбільші компоненти активів і пасивів бан-
ків, в розрізі строковості та виду валют, компоненти доходів і витрат, по-
казники ефективності діяльності, процентної політики тощо.  

Банки з підвищеною часткою активів і пасивів в іноземній валюті за-
ймають одну сторону карти. Там знаходяться найбільші державні банки із 
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сукупними активами 662 млрд.грн. Поруч розташована група із 10 великих 
корпоративних банків, що надають кредити в іноземній валюті із сукупни-
ми активами 161 млрд.грн. Кути карти займають групи банків, що суттєво 
відрізняються від інших та між собою. Це роздрібні банки (3 банки з акти-
вами 11 млрд.грн.), проблемні банки із збитками та неякісними активами 
(2 банки з активами 7 млрд.грн.), банки з іноземним капіталом (2 банки з 
активами 47 млрд.грн.) та банки із дуже великою часткою цінних паперів у 
активах (9 банків з активами 43 млрд.грн.) Найбільша група включає 31 
банк із сукупними активами 386 млрд.грн. Профіль ризиків цієї групи по-
в'язаний із концентрацією активів у цінні папери та поточним характером 
зобов’язань. Зростання кількості банків із відповідними характеристиками 
свідчить про підвищені кредитні ризики та ризики ліквідності у системі. 
Центральне положення на карті займають невеликі банки із роздрібним 
фінансуванням. У тому числі, група з 9 банків із активами 39 млрд.грн., у 
яких переважають депозити фізичних осіб у національній валюті та 9 бан-
ків із активами 11 млрд.грн., де більше залучено коштів в іноземній валюті.  

В рамках моделі SREP-аналізу (Supervisory Review and Evaluation 
Process) Національний банк України пропонує дещо іншу класифікацію 
бізнес-моделей банків. З урахуванням значень невеликої кількості показ-
ників, відокремлюється шість груп банків із відповідними бізнес-
моделями: універсальна, роздрібна, корпоративна бізнес-модель, корпора-
тивна модель бізнесу з роздрібним фінансуванням та бізнес-модель обме-
женого кредитного посередництва. На наш погляд, такий розподіл банків 
між групами не є достатньо формалізованим, деталізованим і прозорим. 
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Дудкіна Т. В. 

 
Підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підпри-

ємств є важливим напрямом зростання та розвитку економіки України в 
цілому. Ефективність діяльності та використання наявних ресурсів зале-
жить від організаційних, економічних, фінансових та технічних чинників, 
що потребують поточного обґрунтування та планування. Досвід зарубіж-
них підприємств свідчить, що бізнес-планування є важливою умовою фун-
кціонування, економічного розвитку та зростання сільськогосподарських 
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підприємств. Розробка та впровадження бізнес-плану на сільськогосподарсь-
ких підприємствах необхідно  метою уникнення непередбачених кризових 
ситуацій, забезпечення ефективного та перспективного розвитку. Завдяки 
обґрунтованим рекомендаціям та пропозиціям бізнес-плану сільськогоспо-
дарські підприємства можуть мінімізувати ризики спаду виробництва та під-
вищити темпи переробки та наростити обсяги виробництва продукції. 

Планування діяльності вітчизняних підприємств набуває все більшого 
значення у зв'язку зі швидкими змінами в середовищі функціонування підп-
риємства, яке з часом стає все більш динамічним, невизначеним та агресив-
ним по відношенню до підприємства. Бізнес-план повинен визначати цілі пі-
дприємства та пояснювати, як і коли вони будуть досягнуті, які ресурси для 
цього будуть потрібні та чим підтверджуються зроблені припущення. 

Бізнес-план – це документ, що містить систему зв'язаних в часі і прос-
торі, узгоджених з ресурсами, заходів та дій, спрямованих на отримання 
максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницької ідеї. Бізнес-
план є одним із кроків реалізації стратегії с/г підприємства. 

Основні моменти бізнес-планування такі:  
– обґрунтування можливості, необхідності й обсягів випуску продукції;  
– виявлення потенційних споживачів;  
– визначення конкурентоспроможності продукту на ринку;  
– визначення свого сегмента ринку;  
– досягнення показників різних видів ефективності;  
– обґрунтування достатності капіталу в ініціатора проекту й виявлен-

ня можливих джерел фінансування. 
Бізнес-план у системі планування сільськогосподарського підприємс-

тва можна віднести одночасно і до поточних, середньострокових та перс-
пективних планів. До поточних планів відносять тому, що на першому році 
реалізації проекту складається детальний щомісячний план. До середньос-
трокових планів відносять тому, що план реалізації бізнес-плану охоплює 
від трьох до п’яти років діяльності сільськогосподарського підприємства. 
У випадку зміни напрямків діяльності підприємства у ході реалізації біз-
нес-плану, відбувається розширення спектру планування, бізнес-план ви-
конує функцію стратегічного плану. Бізнес-план використовують для роз-
робки основної концепції введення діяльності підприємства. При складанні 
даного документу проводять аналіз ринку, маркетингової, фінансової, ви-
робничої діяльності та розробляється загальна стратегія розвитку діяльно-
сті сільськогосподарських підприємств.  

Бізнес-плани, що стосуються основного виробництва, пов’язані в ос-
новному із зміною спеціалізації обсягів виробництва продукції. Такі зміни 
пов’язані з потребою в новій техніці та інших ресурсах, тому вимагають 
певного обґрунтування.  

Бізнес-плани по створенню та розширенню галузей переробки сільсь-
когосподарської сировини носять комплексний характер. Це означає, що 
бізнес-плани власне переробного виробництва тісно пов’язані з розвитком 
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виробничої галузі підприємства, яка забезпечує сировиною таке переробне 
виробництво.  

Бізнес-плани промислових виробництв у рамках сільськогосподарсь-
ких підприємств обґрунтовують доцільність та можливість диверсифікації 
виробництва, а також її економічну ефективність. Диверсифікація вироб-
ництва дає можливість знизити ризики, але вона можлива у випадку, якщо 
в господарстві є ресурси для створення промислового виробництва (глина 
для цегельних заводів, піщані кар’єри).  

Бізнес-план у сфері торгівлі сільськогосподарські підприємства най-
частіше розробляють: при створенні або розширенні власної торгової ме-
режі, за якого здійснюється будівництво; оренда або купівля нових торго-
вих точок.  

Таким чином бізнес-план виконує такі основні функції: є інструмен-
том, за допомогою якого підприємець може оцінити фактичні результати 
діяльності за певний період; може бути використаний для розробки конце-
пції ведення бізнесу в перспективі; є інструментом залучення фінансових 
ресурсів; є інструментом реалізації стратегії підприємства. 

Бізнес-планування вже стало реальністю економічної практики агроп-
ромислового комплексу України. Ним користуються великі колективні пі-
дприємства, фермерські господарства, приватні підприємці. На ринку інте-
лектуальних послуг виник попит на цей вид діяльності. 

Отже, бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, ві-
дправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства. Біз-
нес-план дає змогу аналізувати, контролювати й оцінювати успішність дія-
льності в процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхи-
лення від плану та своєчасно коригувати напрямки розвитку бізнесу. 
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ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ 
Зюзін В. О. 

 
Сьогодні фінансування державних цільових програм в Україні в знач-

ній мірі залежить від ефективності якісних структурних перетворень в 
економіці та належному використанні наявних ресурсів. Для досягнення 
цього розробляються та реалізовуються програмні заходи різного рівня: 
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національні цільові програми, регіональні цільові програми, інвестиційні 
проекти. 

Відомо, що соціально-економічна політика реалізується через сукуп-
ний механізм державного впливу на господарство та суспільство. При 
цьому методи впливу держави на ринок та соціум містять у собі такі гло-
бальні напрямки, як прогнозування, планування, державне цільове управ-
ління, грошове-кредитне та бюджетне регулювання. Підвищення ділової 
активності, виникнення більшої кількості нових комерційних підприємств 
та інші, не менш важливі фактори, спонукали державу до цілеспрямованої 
діяльності з прогнозування та планування [2]. 

Як свідчать дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі Украї-
ни за останні 5 років кількість державних цільових програм зменшилась з 
одночасним зменшенням обсягів фінансування. Розмір фінансування соці-
альних програм постійно збільшується та у 2018 р. склав 11,52 млрд. грн. 
Найбільшими державними цільовим програмами, які фінансуються за ра-
хунок державного бюджету стали [1]: Загальнодержавна цільова програма 
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річ-
ки Дніпро на період до 2021 р. – 4,11 млрд. грн., Державна цільова соціа-
льна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 р. 
(обсяги частково підтверджені фінансовими документами) – 2,99 млрд. 
грн., Державна цільова програма “Національний план дій з реалізації Кон-
венції про права інвалідів” на період до 2020 р. – 1,26 млрд. грн.  

Окрім цього, помітна тенденція збільшення частки програм, які фі-
нансуються з місцевих бюджетів. Так, у 2018 р. державні цільові програми 
за рахунок коштів місцевих бюджетів було профінансовано в обсязі 
6,12 млрд. грн. 

Серед яких були наступні [1]: Державна цільова соціальна програма 
розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 р. – 4,74 млрд. грн., 
Загальнодержавна цільова програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–
2018 р. – 0,69 млрд. грн., Загальнодержавна цільова програма розвитку во-
дного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на 
період до 2021 р. – 0,47 млрд. грн., Державна цільова соціальна програма 
“Молодь України” на 2016-2020 р. – 0,11 млрд. грн. 

Замовниками державних цільових програм виступають: Державне 
агентство з енергоефективності та енергозбереження України, Міністерст-
во інфраструктури України, Міністерство освіти і науки України, 
Мiнiстерство молоді та спорту України, Міністерство соціальної політики 
України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Украї-
ни, Міністерство екології та природних ресурсів України, Дніпропетровсь-
ка обласна державна адміністрація, Міністерство оборони України, Мініс-
терство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо перемі-
щених осіб України. Стан врахування державними замовниками пропози-
цій Мінекономрозвитку за результатами моніторингів попередніх років 
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свідчить про продовження практики ігнорування державними замовниками 
необхідності виконання положень законодавства у сфері розроблення та 
виконання державних цільових програм, відсутність розробки державними 
замовниками методики оцінки ефективності виконання державних цільо-
вих програм, з урахуванням специфіки та кінцевих результатів.  

До системних недоліків виконання державних цільових програм мож-
на віднести [1]: 

1. Державні цільові програми так і не стали дієвим та ефективним ін-
струментом розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окре-
мих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць. Вони 
виконують роль “формального документу з декларацією про наміри щось 
зробити”. 

2. В рамках планування та використання коштів державного бюджету 
не дотримуються в повному обсязі принципи пріоритетності вирішення 
проблеми. Питання досягнення програмних цілей не є основним при роз-
поділенні бюджетних коштів. 

3. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів програми, у тому числі кош-
тів державного бюджету, не узгоджуються з реальними можливостями їх 
фінансування. 

4. Програми не містять методики оцінки ефективності її виконання, 
що повинна бути розроблена державним замовником з урахуванням спе-
цифіки програми та кінцевих результатів. 

5. З боку державних замовників має місце формальний підхід до ви-
конання вимог чинного законодавства у сфері розроблення та виконання 
державних цільових програм. 

6. Незадовільне звітування державних замовників: недотримання 
строків подання, інформація подається не в повному обсязі та не за всіма 
виконавцями. 

7. Відсутня можливість для здійснення контролю з боку громадсь-
кості. 

Отже, позитивними аспектами функціонуванні державних цільових 
програм є збільшення частки програм, які фінансуються з місцевих бю-
джетів та залучення додаткових джерел фінансування.  
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА СВІТОВИЙ РОЗВИТОК  
БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

Губа М. О., Губа О. І.  
 
Комерційні банки щоденно надають своїм клієнтам велику кількість 

різноманітних банківських продуктів і послуг, які  постійно модернізують-
ся, саме тому діапазон банківської діяльності постійно збільшується. Про-
блематика вивчення інновацій є актуальною на нинішній стадії економіч-
ного розвитку.  

“Банківська справа необхідна, а банки – ні”. Ці слова Білла Гейтса точно 
підсумовують основну потребу всіх банків постійно адаптуватися до світу, 
в якому споживачам необхідне більш якісне та швидке обслуговування в 
режимі онлайн з використанням мобільних пристроїв.  

Оскільки технології продовжують розвиватися, банківський сектор 
продовжує прискорювати свої інвестиції в інновації та цифрові удоскона-
лення, такі як: 

1. Обслуговування  певного сегмента. Згідно з Accenture (консалтин-
гова компанія в США), “багато банків мають продукти, орієнтовані на ві-
кові демографічні кластери, але зараз банки орієнтуються на спосіб життя, 
цінності та прагнення”. 

2. Розширення відкритого банкінгу. Завдяки тому, що дані облікового 
запису та платежів доступні через безпечні інтерфейси програмування 
прикладних програм (API), споживачі мають більшу можливість та конт-
роль над тим, як вони взаємодіють зі своїми постачальниками фінансових 
послуг. 

3. Прихильність Phygital доставки. Через високу вартість традиційних 
послуг та збільшення кількості транзакцій через цифрові канали, все біль-
ше компаній використовують банківські структури, призначені тільки для 
цифрових технологій. Phygital технології вважаються технологіями майбу-
тнього. У будь-якому місці можно буде скористатись будь-якими банків-
ськими послугами, адже увесь світ, використовуючи таку інновацію, пред-
ставляється як невичерпне джерело інформації. 

4. Прогнозуюче банківське обслуговування, кероване AI (штучним ін-
телектом). Банківська індустрія може консолідувати всі внутрішні і зовні-
шні дані, створюючи прогнозні профілі клієнтів в режимі реального часу. 

5. Платежі всюди. Тенденції інновацій в сфері платежів будуть вини-
кати в поєднанні з Інтернетом речей (IoT), точками продажу (POS), мобі-
льними гаманцями, криптовалютою і блокчейном. 

Слід зауважити, що досвід клієнтів часто є вирішальним фактором, 
коли мова йде про банківську діяльність. Клієнтам необхідні: персоналізо-
вана взаємодія з банківською установою, спрощена банківська діяльність 
та доступ до своїх облікових записів за допомогою інформаційних техно-
логій. Наведемо приклади світового інноваційного досвіду банківських 
клієнтів: 

1. Банк Америки випустив Ai-Powered чат “Еріка”, який дозволяє клі-
єнтам легко здійснювати не тільки фінансові операції, а й перевірку свого 
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балансу, нагадати клієнтам  про необхідні поточні розрахунки та взагалі 
відповісти в режимі онлайн на питання пов’язані з банком. 

2. В іспанському банку “BBVA” винайшли програму Bconomy, яка 
допомагає клієнтам ставити цілі, економити гроші та відстежувати ефекти-
вність та результативність операцій. Користувачі можуть також порівняти 
свої витрати з успішними людьми, щоб побачити, чи їхня фінансова діяль-
ність ефективна.  

3. Американський банк “Chase Bank” використовує автоматизацію у 
відділеннях банку, встановивши касові термінали самообслуговування у 
своїх відділеннях, щоб клієнти могли швидко вирішувати фінансові питання. 

4. Польський банк “Idea Bank” робить свою продукцію доступною в 
дорозі, буквально – з філіями та кооперативними приміщеннями в примі-
ських поїздах.  

5. Клієнти американського банку “Capital One” можуть скористатися 
текстовим чатботом Eno, який дізнається про поведінку кожного клієнта 
при кожній взаємодії і може адаптуватися до потреб та уподобань.  

6. Банк “Barclaycard” у Великобританії має функцію Grab + Go, яка 
перетворює смартфони клієнтів у гаманці.  

7. Компанія “BMO Harris Bank” в США відкрила “Smart Branch” для 
співпраці з найкращими інтерактивними технологіями і людськими пора-
дами. Філія включає відеокамери, які взаємодіють з клієнтами через екра-
ни, смарт-банкомати та відео на вимогу, щоб продемонструвати продукти 
та надати поради.  

Технологічні інновації сприяють трансформації банківської справи і 
підприємницької архітектури. Впровадження інновацій у банківському се-
кторі економіки, сприятиме гнучкості бізнесу, створенні бізнес-моделей з 
цифровою підтримкою. Переваги і види технологічних інновацій предста-
влені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

 
Переваги  інновацій у банківській сфері 

 
Веб-чат Краудсорсинг 

(Залучення фахів-
ців “з народу”) 

(Аналітика RPA ) 
швидке схвалення 

продукту 

Швидка персо-
налізація чи ре-

єстрація 

Робототехніка 

  Дають можливість поліпшення 
бізнесу через спілкування кліє-

нтів, їх обміном інформації 
шляхом, обговорення, голосу-
вання та опитування  на прик-
ладі будь-якої банківської опе-

рації. 

Аналітика RPA у поєднанні із швид-
кою персоналізацією дозволяє банкам 

оцінити певні транзакціїі громадськості 
для інформації про потреби клієнтів, 

які потім можуть бути використані для 
створення відповідного фінансового 

продукту чи послуги. 

Зводить до міні-
муму ручні про-
цеси, що дозво-
ляє банкам ефе-
ктивно обробля-
ти документа-

цію, обслугову-
вати клієнтів, в 

тому числі 
приймати заявки 

на депозит та 
кредит . 
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Отже, щоб мати можливість конкурувати в умовах жорсткої конку-
ренції, законодавчих змін і зростаючого впливу технологій, банки повинні 
поставити інновації в якості основного пріоритету, адже інновації посту-
пово витісняють застарілі бізнес-моделі. Разом з тим, банки  повинні пе-
редбачати потреби споживачів і вводити нововведення таким чином, щоб 
розставити пріоритети для найбільш ефективного поєднання можливостей, 
процесів і людей. 

 
Список використаних джерел: 

1. Innovation in banking –are we communicating the value created? 
London, 2017. URL: http://integratedreporting.org (дата звернення: 14.03.2019). 

2. Five Innovation Trends That Will Define Banking in 2019. USA, 2019. 
URL: https://thefinancialbrand.com/77869/innovation-trends-banking-ai-api-
personalization-payments/ (дата звернення: 16.03.2019). 

3. 10 Examples Of Customer Experience Innovation In Banking. 
Washington, 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/ 2018/10/ 
11/10-examples-of-customer-experience-innovation-in-banking/#1a0098f5729d 
(дата звернення: 18.03.2019). 

4. Tech that will change banking and the way we save. London, 2018. 
URL: https://www.techworld.com/picture-gallery/apps-wearables/technologies-
that-can-change-way-we-save-3593548/ (дата звернення: 20.03.2019). 

5. The digital bank: tech innovations driving change at US banks. New 
York, 2018. URL: https://www.ey.com/us/en/industries/financial-services/ 
banking---capital-markets/ey-the-digital-bank-tech-innovations-driving-change-
at-us-banks (дата звернення: 22.03.2019). 
 

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА 

Бабенко А. Г. 
 

В нашій країні сконцентровано приблизно четверта частина світових 
запасів потужних родючих чорноземів. Раціональне використання земель-
них угідь є досить важливим напрямком успішного розвитку сільського 
господарства як основної складової агропромислового комплексу. 

Останнім часом в аграрному секторі України забезпечується динаміка 
зростання обсягів виробництва продукції рослинницької та тваринницької 
галузей.  Проте темпи росту в аграрній сфері в повній мірі не задовольня-
ють  потреби нашого суспільства. А тому необхідно виробляти всі види 
сільськогосподарської продукції в обсягах, що в повній мірі задовольняють 
власні потреби та потреби імпорту. Є також зацікавленість аграрних това-
ровиробників щодо покращення економічного стану та подальшого пожва-
влення фінансової ситуації сільського господарства як важливої галузі 
України. 

Для забезпечення зростання економічної ефективності виробництва в 
аграрному секторі на сучасному етапі також необхідно реалізувати на 
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практиці механізм державного регулювання, запровадження досягнень пе-
редової науки та науково-технічного прогресу. Саме ці напрями забезпе-
чать підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та до-
корінне покращення основних соціально-економічних показників. 

Отже йде мова про докорінну перебудову механізму управління агра-
рним сектором, вдосконалення державного цінового регулювання на осно-
вні види рослинницької та тваринницької продукції. 

Основою ціни будь-якої сільськогосподарської продукції є повна со-
бівартість, тобто всі затрати по виробництву та реалізації. Іншою складо-
вою ціни є також прибуток, що забезпечує прогнозований рівень рентабе-
льності. 

Прогнозована ціна, а також маса прибутку в ринкових умовах госпо-
дарювання забезпечують розширене виробництво та повну окупність ви-
робничих затрат. Мова йде про досягнення в сільськогосподарських підп-
риємствах оптимального рівня рентабельності в межах не менше 40 відсо-
тків. 

По окремих видах товарної продукції (зернові культури, соняшник, 
цукрові буряки) рентабельність прогнозується від 70 до 120 відсотків. За 
рахунок реалізації тваринницької продукції та птиці передбачається досяг-
ти також повної окупності виробничих затрат. Із запровадженням економі-
чного механізму регульованих цін на сільськогосподарську продукцію 
з’являється реальна можливість підприємствам одержати додаткову масу 
прибутку, що буде використана не лише на забезпечення ефективності ви-
робництва, а також на підвищення оплати праці аграрних товаровиробни-
ків, тобто на покращення їх матеріальної винагороди. 

За нашими підрахунками в новій економічній ситуації рівень номіна-
льної заробітної плати аграріїв можливо довести приблизно до відповідно-
го рівня матеріальної винагороди працівників базових галузей промисло-
вості. Заслуговує на увагу також цінове державне регулювання, що сприя-
тиме докорінному покращенню ситуації на ринку праці. Адже в нових 
умовах цінового регулювання буде забезпечено зростання обсягів сільсь-
когосподарської продукції, особливо молока, м'яса всіх видів худоби тощо. 
А тому в сферу матеріального виробництва (переважно в тваринницьку 
галузь) будуть залучатися безробітні селяни, повертатися раніше втрачені 
робочі місця. Таким чином, буде поетапно вирішуватися важлива соціальна 
проблема підвищення зайнятості населення в аграрних регіонах України. 

Передбачається, що впродовж 2-3 років в нових умовах цінового ре-
гулювання можна призупинити міграційні процеси в сільській місцевості, 
запобігти розвитку також і інших негативних соціально-економічних явищ. 

Все це може бути надійною передумовою для забезпечення підви-
щення ефективності сільськогосподарського виробництва, зростання опла-
ти праці аграрних товаровиробників, покращення економічної ситуації в 
галузях аграрного сектора. 
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Отже забезпечення на практиці економічного механізму регулювання 
аграрного сектору України є досить важливим заходом в економіці сільсь-
когосподарських підприємств і повністю здійснюватися за ініціативою ра-
йонних та обласних структур сільського господарства. 

Сам механізм регулювання буде вдосконалюватись із врахуванням 
конкретних умов тих чи інших аграрних підприємств. Практична реаліза-
ція регулюючого механізму сприятиме більш раціональному використан-
ню земельних ресурсів, технічних засобів, а також підвищенню продукти-
вності праці в сільськогосподарських підприємствах. Отже, можливо дося-
гти в сфері сільськогосподарського виробництва більш раціонального ви-
користання людського капіталу, а також забезпечити ефективне викорис-
тання всіх ресурсів. 

За нашими прогнозами буде досягнуто позитивна динаміка щодо зро-
стання ефективності виробництва в рослинницькій та тваринницькій галу-
зях, а також покращення матеріального добробуту працівників виробничої 
сфери. 

 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ 

Мещеряков А. А. 
 

Теорія банківської фірми переносить акценти управління банком з 
проблеми формування портфелю активів на досягнення высокої конкурен-
тоспроможності на основі створення ефективної багаторівневої системи 
управління. Маркетинг виступає складовою частиною більш складної 
системи менеджмента.  

На нашу думку слід виделяти такі складові частнии системи марке-
тингу як маркетинговий підхід, маркетинговий процес та маркетингова 
служба. Сутність означає розкриття поняття маркетингу у банку; марке-
тинговий підхід розкриває принципи маркетингу, що реалізують його 
сутність; маркетинговий процес визначає дії, що необхідні для реалі-
зації принципів; маркетингова служба являє собою структуру, що впро-
ваджує маркетинговий підхід до организації діятельності та здійснює мар-
кетинговий процес. 

 Пропоується розглядати наступніосновні принципи банківського ма-
ркетингу: концентрация зусиль на забеспеченні повного задовольняння 
потреб споживачів; націленість на довгостроковий результат у досягнен-
ні запланованих об´ємів реалізації послуг по встановленим цінам.  

Принципи маркетингу визначають маркетинговий процес як сукуп-
ність послідовних дій, націлених на формування та підтримку попиту на 
банківські послуги.  

При цьому принципи маркетингу мають чітко виражений зв´язок з 
этапми маркетингового процесу. Так принцип концентрації зусиль на пот-
ребах споживачів визначає перший етап маркетингового процесу, який 
схематично може бути представлений у наступному вигляді. 
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Схема 1. Складові елементи першого этапу маркетингового процесу. 
 
Націленість на довгострокові результати у досягненні запланова-

них об´ємів реалізації визначає такі этапи маркетингового процесу як 
складання стратегічного та тактичного планів. У стратегічному плані ви-
значаються довгостркові целі банку. Тактична частина містить поточні 
плани та задачі, кількістні орієнтири на найближчий період. Кінцевою 
формою тактичного планування є побудова прогнозного балансу. 
Прогнозний баланс стає основою плану доходів та видатків банку, які 
розраховуються на підставі планування обємів залучення та розмі-
щення коштів. 

 

 
 

Схема 2 Процес тактичного планування. 
 

Системний підхід до розуміння банківського маркетингу пов´язує усі 
практичні дії з основними теоретичними постулатами. 
 

Вивчення поточних 
потреб, прогноз зміни 
потреб 

Розробка товарів,  
відповідно до запитів 
споживачів 

 
Ціноутворення 

Просування послуг  
на ринку 

 
Отримання прибутку 

Норми 
ліквідності 

Норми 
недохідних 

активів 

Норми резер-
вування 

Норми 
ліквідності 

БАНК 

Клієнти, що 
розміщують 

ресурси 

Послуги по 
залученню 

ресурсів 

Клієнти, що 
отримують 

ресурси 
 

Послуги по 
розміщенню 

ресурсів 

Послуги не пов´язані  
з залученням  

розміщенням ресурсів 

ДОХОДИ 

ВИДАТКИ 

ДОХОДИ ДОХОДИ 
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Принцип маркетингу 
Этап маркетингового процесу, 

що відповідно до принципу 
маркетингу 

Фахівці банку, що забеспе-
чують етап маркетингового 

процесу 
Принцип концентрації 
зусиль на задовольнянні 
потреби покупців  

Вивчення ринку продавців, 
покупців та продуктів.  

Фахфвці з маркетингових 
досліджень  

Розробка продукту  Фахфвці по розробці нових 
продуктів  

Визначення ціни продукту  Фахфвці з ціноутворення  
Стимулювання збуту продук-
ту  

Фахфвці по звязкіам з гро-
мадскістю  

Принцип націленості на 
довгостроковий резуль-
тат  

Складання стратегічного пла-
ну  

Фахфвці з стратегічного 
планування  

Принцип націленості на 
кінцевий результат  

Складання тактичного плану  Фахфвці з тактичного пла-
нування  
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ПОЄДНАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА БОРГОВИХ ФІНАНСІВ  

ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 
Сальникова Т. В. 

 
Для забезпечення макроекономічної стабільності та соціально-

економічного розвитку держави необхідною умовою є ефективне функціо-
нування фінансової системи та реалізація ефективної фінансової політики. 
Для цього важливо забезпечити мобілізацію фінансових ресурсів в обсязі, 
достатньому для забезпечення витрат держави та виконання взятих фінан-
сових зобов’язань. Крім того, для стабілізації фінансової системи необхідні 
ефективна система державного нагляду, контролю та регулювання, забез-
печення законності та прозорості, вибір оптимальної моделі фінансової си-
стеми та фінансового інструментарію. 

Основу фінансового забезпечення суспільно необхідних видатків 
складають податки, неподаткові надходження, грошова емісія, державні 
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запозичення та надходження від приватизації. Основними джерелами на-
повнення бюджету є податкові надходження.  

В кризовий період збільшення податкових надходжень не є дієвим. 
Тому для розширення можливостей наповнення бюджету необхідно вдава-
тись до державних запозичень, що може призвести до збільшення держав-
ного боргу, але за умов ефективного використання позики може сприяти 
відновленню економіки за рахунок додаткових ресурсів, які тимчасово 
компенсують бюджетний дефіцит. 

До податкових фінансів, як основного джерела бюджетних ресурсів, 
відносяться податки - обов'язкові платежі, які законодавчо встановлюють-
ся державою, сплачуються юридичними та фізичними особами в процесі 
розподілу і перерозподілу частини вартості валового внутрішнього проду-
кту й акумулюються в централізованих грошових фондах для фінансового 
забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. 

Призначення податкових фінансів — вилучати частину фінансових 
ресурсів у певної категорії платників податків з метою її розподілу серед 
всіх громадян [1]. 

Податкова стратегія мобілізації бюджетних ресурсів розглядається як 
система державних заходів, спрямованих на досягнення довготермінових 
цілей податкової і бюджетної політики в частині формування бюджетних 
ресурсів держави за допомогою податків і зборів[2].  

Боргові фінанси – це державні запозичення, спосіб фінансування де-
фіциту бюджету, альтернативна податкам кредитна форма фінансового за-
безпечення виконання державними структурами функцій держави, викори-
стання якої, спричиняючи зміни у перерозподілі ВВП та функціонуванні 
позикових капіталів, впливає на процеси відтворення.  

Боргову стратегію мобілізації бюджетних ресурсів зазвичай тлумачать 
як систему дій і заходів щодо уникнення боргових проблем держави та за-
безпечення її платоспроможності [2].  

В умовах активізації державних запозичень податкові фінанси покли-
кані  забезпечити стабільну дохідну базу бюджетів для фінансування сус-
пільно необхідних видатків та формування умов для прискорення відтво-
рювальних процесів, функціонування боргових фінансів.  

Позикове фінансування суспільно необхідних видатків посилює пози-
тивний вплив на відтворення зумовлених функціонуванням оподаткування 
перерозподільних процесів, створює нові умови для економічного зрос-
тання та суспільного розвитку [1]. 

Боргові фінанси не зможуть існувати без податкових, вони є взаємо-
пов’язаними та взаємодоповнюючими. Залежно від співвідношення та ко-
ординації податкових та боргових фінансів матиме місце або гармонійна 
економіка, або криза. Оптимальним буде таке поєднання податкових та 
боргових джерел наповнення бюджету, за якого дохідна частина буде сфо-
рмована в необхідному обсязі і це не викличе зростання рівня державного 
боргу. Збалансованість державних фінансів може бути досягнута лише за 
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умови достатності податкових і боргових джерел формування бюджетних 
ресурсів держави для фінансування виробництва суспільно необхідних 
благ [2]. 

Для того щоб функціонування податкових та боргових фінансів було 
ефективним, необхідно додержуватись прийнятих норм та обмежень. Зок-
рема, стосовно податкової складової важливо пам’ятати про фіскальний 
оптимум, відповідно до якого не можна стягувати до бюджету понад 30-
35% доходів у вигляді податків. Із підвищенням податкових ставок доходи 
бюджету будуть зменшуватись. Зарубіжний досвід свідчить про те, що ма-
ксимально можливе економічне зростання досягається за рівня податково-
го навантаження складає не більше 19,3% ВВП. За 2016-2018 рр. податкове 
навантаження в Україні становило в середньому 27% від ВВП [3].  

Стосовно боргових фінансів, тут також необхідно дотримуватись при-
йнятих норм. Найбільш поширеним індикатором є відношення державного 
боргу до ВВП, яке не повинне перевищувати 60% ВВП, безпечним для 
України визнано рівень боргу 35% від ВВП. Рівень зовнішньої заборгова-
ності на одну особу не повинен перевищувати 200 дол. США. Це лише де-
кілька показників, але навіть за ними можна стверджувати, що співвідно-
шення податкових та боргових фінансів в Україні необхідно оптимізувати.  

За 2016-2018 рр. частка боргу у ВВП скоротилась з 81% до 61%, але 
все ще перевищує граничне значення. Зовнішній борг на 1 особу у 2016 р. 
складав 22970 грн., у 2018 р. – 26009 грн., з урахуванням скорочення насе-
лення 607,3 тис. осіб [3]. Недотримання норм свідчить про недоліки у сис-
темі планування та управління як податковими, так і борговими фінансами 
в Україні. 
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РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ  
ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

Качула С. В. 
 

Зміна пріоритетів та механізму реалізації державної фінансової полі-
тики соціального розвитку в Україні впродовж усіх років незалежності ві-
дбувалася з різною інтенсивністю у відповідності до розроблених стратегі-
чних документів розвитку суспільства. 

На різних етапах суспільного розвитку основні складові державної 
фінансової політики – бюджетна та грошово-кредитна – відігравали більшу 

http://cost.ua/budget/debt/
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чи меншу роль у регулюванні соціальних процесів, набір їх інструментів і 
важелів змінювався у залежності від фази економічного циклу, рівня роз-
витку економіки, стану соціальної сфери, необхідності вирішення соціаль-
них проблем та інших чинників. 

Результатом наукових напрацювань вчених у контексті реальної зміни 
пріоритетів соціально-економічного розвитку стало твердження, що про-
гресиввний поступальний суспільний розвиток можливий лише на основі 
певного матеріального підґрунтя. Підгрунтям підвищення якості життя 
всіх членів суспільства є економічний розвиток, як динамічний процес, 
спрямований на досягнення якісних змін щодо умов життя населення, за-
безпечення кількісних і якісних показників соціального розвитку. 

В умовах відкритості економіки та посилення процесів глобалізації 
важливими чинниками реалізації державної фінансової політики соціаль-
ного розвитку стають фінансова стабілізація та економічне зростання. Як 
свідчать дані державної служби статистики, відновлення економіки Украї-
ни впродовж 2016-2018 рр. відбувалося занадто повільно, тому не досягло 
докризового рівня та не сприяло реалізації соціально орієнтованих цілей 
державної фінансової політики. За таких обставин з необхідністю стояло 
завдання модернізації інструментів державної фінансової політики у на-
прямі підвищення їх дієвості та адаптивності для нейтралізації негативних 
соціальних явищ і процесів, соціальних ризиків, створення належних умов 
сталого соціального розвитку. 

Вагомим напрямом розвитку інструментального впливу державної фі-
нансової політики на соціальні процеси є подолання надмірної нерівності 
через зростання якісних характеристик механізму її реалізації: справедливе 
оподаткування, перехід від фінансування установ до фінансування соціа-
льних послуг, переорієнтації фінансових інструментів у напрямі розпо-
всюдження адресності соціальної підтримки населення. Фінансові інстру-
менти мають сприяти соціальній підтримці найбільш незахищених верств 
суспільства, які об’єктивно не в змозі забезпечити себе самостійно, для ін-
ших членів суспільства мають діяти чіткі та зрозумілі правила щодо реалі-
зації можливості самозабезпечення. 

За допомогою складових механізму реалізації державної фінансової 
політики має встановлюватися певний порядок у фінансових відносинах і 
фінансовій діяльності з метою їх впливу на соціально-економічний розви-
ток. Кожна з складових державної фінансової політики є цілісним систем-
ним поняттям, що у загальному розумінні може використовуватися як її 
інструмент та водночас має власні механізми, інструменти, важелі, що за-
стосовуються для реалізації/вирішення конкретних проблем, досягнення 
соціальних цілей. 

Фінансово-економічна криза та її наслідки стали вагомими причинами 
переосмислення місця і ролі бюджетних та грошово-кредитних інструмен-
тів державної фінансової політики у соціальному та економічному розвит-
ку суспільства. Важливо використовувати адекватні економічним і соціа-
льним завданням інструменти державної фінансової політики у системі 
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державного регулювання, виходячи із оцінки їх ролі в економічному і со-
ціальному розвитку. 

Необхідність забезпечення фінансової стабільності, як важливого 
чинника соціального і економічного розвитку, особливо в умовах динаміч-
них змін макроекономічного середовища та зростання соціальних ризиків, 
потребує використання ефективних інструментів грошово-кредитної полі-
тики. У цьому контексті особливого значення набуває макропруденційне 
регулювання, визначення його режимів у залежності від циклічності еко-
номічного розвитку, зокрема, його використання у системі заходів контр-
циклічного потенціалу монетарної політики в умовах кризи. Вагомим чин-
ником зростання реальних доходів населення є використання інструмента-
рію грошово-кредитної політики для зниження інфляції. 

Ефективність механізму фінансового регулювання соціального розви-
тку буде залежати від рівня взаємоузгодженості та координації бюджетної 
та монетарної політики, що потребує розвитку інституційно-
функціональної моделі загальнодержавного управління, та врахування ча-
сових лагів між часом застосування інструментів бюджетної та грошово-
кредитної політики та очікуваним результатом. 

Вважаємо, що найбільш суттєво просувають суспільство у напрямі 
розвитку, підвищення рівня життя реалізація наступних позицій Стратегії 
сталого розвитку “Україна-2020”: децентралізація та реформа місцевого 
самоврядування; реформа регіональної політики; реформа системи соціа-
льного захисту; пенсійна реформа; реформа системи охорони здоров'я; ре-
форма якості та безпеки харчової продукції; програма популяризації фізку-
льтури та спорту; програма здорового способу життя та довголіття (серед 
важливих завдань Стратегії - підвищення середньої тривалості життя в краї-
ні на три роки); реформа освіти; програма розвитку для дітей та юнацтва.  

Реальне втілення окреслених стратегічних цілей і завдань потребує 
подальшого розвитку механізму реалізації державної фінансової політики 
у аспекті адаптації її методів, інструментів і важелів як до глобальних ви-
кликів, так і до необхідності вирішення внутрішніх завдань задля забезпе-
чення і підтримання належної якості життя населення. Важливим є узго-
дження стратегічних орієнтирів суспільного розвитку і бюджетних про-
грам, ефективне задіяння складових механізму фінансового регулювання 
соціального розвитку (доходів і видатків бюджету, міжбюджетних трансфе-
ртів, кредитування та ін.) і механізмів грошово-кредитного регулювання. 

РОЗВИТОК РЕГУЛЯТОРНОЇ ФУНКЦІЇ  
АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Щирий Г. Л. 

Фінансова нестабільність, звуження виробництва, зниження рівня ре-
нтабельності функціонуючих підприємств та безробіття – ці та інші чин-
ники негативно впливають на формування доходів державного та місцевих 
бюджетів. Дія окреслених та інших факторів зумовлює виконання непря-
мими податками переважно фіскальної функції. Водночас, важливим є по-
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силення їх регуляторної функції у системі державного регулювання у ас-
пекті ефективного впливу на соціально-економічний розвиток.  

Акцизний податок належить до непрямих податків. В його регулятор-
на функція є двоякою. По-перше, це вплив на соціально-економічні проце-
си через інструменти бюджетно-податкової політики, по друге, обмежен-
ня/стримування використання шкідливих для здоров’я населення і оточу-
ючого середовища товарів. 

В окремі періоди економічного розвитку України роль акцизного опо-
даткування була різною. Слід враховувати, що податкова система в 1990-х 
роках знаходилася на початковому етапі формування, тому загальний пе-
релік підакцизних товарів був доволі широким. Значний перелік підакциз-
них товарів (велика частка яких відносилася до харчових продуктів та по-
бутових товарів) мав забезпечувати більш стабільні надходження акцизу 
до бюджету, порівняно з прямими податками, особливо за умов економіч-
ної кризи, значної збитковості підприємств реального сектору, високого 
рівня безробіття. Водночас, розширення бази оподаткування мало певним 
чином нейтралізувати низький платоспроможний попит населення. 

До переліку підакцизних товарів у різні періоди включалися товари, 
однак завжди існував стабільний базовий набір, до якого відносяться: ал-
когольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби, ювелірні вироби. 
Зосередимо увагу на такій групі підакцизних товарів, як тютюн і тютюнові 
вироби. Тютюнові вироби були об’єктом акцизного оподаткування в неза-
лежній Україні з 1992 року – після прийняття Закону України “Про акциз-
ний збір”. Єдині зміни, що були внесені щодо акцизного оподаткування 
тютюнових виробів – це доповнення цієї позиції тютюном з 1996 року. З 
прийняттям Податкового кодексу України акцизний збір перейменовано в 
акцизний податок. 

Я свідчать дані таблиці, обсяг реалізованих тютюнових виробів у за-
гальній сумі вироблених промислових товарів коливається у січні лютому 
2016-2019 років від 0,49 відсотків (січень-лютий 2016 року) до 0, 73 відсо-
тків (січень-лютий 2017 року) та починаючи з 2017 року має тенденцію до 
зниження. Головним фактором скорочення споживання тютюнової проду-
кції в Україні визначається зменшення цінової доступності сигарет, через 
скорочення реальних доходів громадян та різного зростання акцизів на си-
гарети. 

Основна тенденція останніх років щодо тютюнового ринку в Україні 
полягає у падінні обсягів легального ринку. За оцінками експертів, ситуа-
ція, коли споживання залишається стабільним, а обсяги легального вироб-
ництва скорочуються, свідчить про заміщення нелегальним продуктом. 
Приблизно кожна восьма сигарета реалізовується нелегальними каналами 
збуту [1]. Як результат, знижуються надходження від акцизних податків до 
державного та місцевих бюджетів, тобто послаблюється фіскальна функція 
цих податків. 
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Таблиця 

Обсяг реалізованих тютюнових виробів у січні-лютому 2016-2019 рр.1 

Період 

Обсяг реалізованих 
тютюнових виробів 
 без ПДВ та акцизу 

З нього обсяг тютюнових 
виробів, реалізованої  

за межі країни 

млн. грн 
у % до всієї 
реалізованої 

продукції 
млн грн 

у % до обсягу 
реалізованої  
промислової  

продукції  
за видом  

діяльності 
січень-лютий 

2016 1238,3 0,49 866,1 69,95 

січень-лютий 
2017 2552,8 0,73 1127,7 44,18 

січень-лютий 
2018 2233,8 0,55 1022,3 45,77 

січень-
лютий 
2019 

2155,3 0,51 1246,7 57,84 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Ре-
спубліки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій 
та Луганській областях. 

Джерело: розраховано автором за даними: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Натомість, за аналізований період обсяг тютюнових виробів, реалізо-
ваних за кордон має тенденцію до збільшення після падіння в 2017 році 
порівняно з  2016 роком. Таким чином, можна з огляду на інші чинники, 
зробити висновок, що регулювання споживання тютюнових виробів у ас-
пекті його певного обмеження відбувається повільно незважаючи на зрос-
тання акцизного податку. Фіскальна мета оподаткування та використання 
фіскальної функції акцизного податку впродовж досліджуваного періоду 
превалює. 

Список використаних джерел 
1. “Податковий кодекс України” № 2755-VI від 2 грудня 2010 р.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /2755-17 2. Закон України “Про 
акцизний збір” № 1996-XII від  18 грудня 1991 р. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/199612/ed19921226 

2. Звіт про результати аналізу обґрунтованості планування (прогно-
зування) надходжень акцизного податку до державного бюджету. 2017. 
URL : http://www.ac-rada.gov.ua. 
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ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У КОНТЕКСТІ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. 

Фінансова самостійність органів місцевого самоврядування  в Україні 
визначається закріпленням за ними відповідних джерел надходжень, наяв-
ністю у органів місцевого самоврядування  повноважень щодо  визначення 
напрямів використання бюджетних коштів відповідно до законодавства 
України, права місцевих органів влади самостійно і незалежно одне від од-
ного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.

Подальша демократизація суспільства, децентралізація влади на заса-
дах субсидіарності були і залишаються пріоритетами України. Важливу 
роль у цих процесах відіграє реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади відповідно до основних положень Євро-
пейської хартії місцевого самоврядування, яка стала невід’ємною складо-
вою національного законодавства у цій сфері. Впровадження реформи роз-
почато на основі Концепції реформи місцевого самоврядування та терито-
ріальної організації влади, Програми діяльності Уряду, “Стратегії-2020” 
Президента України та відповідного плану з їх реалізації. 

На даний час в рамках реалізації Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні проводиться 
активна робота по формуванню спроможних територіальних громад. Бю-
джети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із зако-
ном та перспективним планом формування територій громад, матимуть 
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. В результаті буде 
забезпечено виконання одного із напрямків реформи міжбюджетних відно-
син – перехід від триступеневої до двоступеневої бюджетної системи. 

Склад видатків місцевих бюджетів України та їх динаміка наведена у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 

Динаміка видатків місцевих бюджетів України 
у 2016–2018 рр., млрд грн 

Показники 2016 2017 2018 Відхилення 2018 р. 
від 2016 р., % 

Загальнодержавні функції 16,21 23,80 28,6 176,4 
Оборона 0,008 0,014 0 0,0 
Громадський порядок, безпека та судова 
влада 0,39 0,63 1,2 307,7 

Економічна діяльність 34,77 55,88 77,1 221,7 
Охорона навколишнього природного 
середовища  1,48 2,61 3 202,7 

Освіта 94,61 136,62 165,7 175,1 
Соціальний захист та соціальне забезпечення 106,36 141,28 145,4 136,7 
Житлово-комунальне господарство 17,54 27,17 30 171,0 
Духовний та фізичний розвиток 11, 94 16,44 18,8 157,5 
Охорона здоров’я 63,04 85,66 93,2 147,8 
Міжбюджетні трансфери 4,17 5,97 7,4 177,5 
Разом видатків 350,52 496,09 570,9 162,8 
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Видатки на загальнодержавні функції у 2018 році зросли на 
12,39 млрд. грн. відносно 2016 р. Фінансування громадського порядку, 
безпеки та судової влади за рахунок видатків місцевих бюджетів України 
зросло на 0,81 млрд. грн. Видатки на економічну діяльність збільшилися на 
42,33 млрд. грн. На охорону навколишнього природного середовища вида-
тки місцевих бюджетів зросли на 1,52 млрд. грн. Фінансування освіти під-
вищилося на 71,09 млрд. грн. Видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення, що здійснюються з місцевих бюджетів, зросли на 
39,04 млрд. грн. Видатки на житлово-комунальне господарство підвищи-
лися на 12,46 млрд. грн. На охорону здоров’я було витрачено на 
30,16 млрд. грн. більше. 

Основними напрямами фінансування залишаються видатки на соціа-
льний захист на соціальне забезпечення, освіту, охорону здоров’я. За ре-
зультатами 2018 року можна зробити висновок щодо незначних, однак на-
явних трансформацій у формуванні видатків місцевих бюджетів у процесі 
впровадження децентралізаційних процесів. В подальшому, за умови збі-
льшення обсягів видатків на економічну діяльність та за рахунок збіль-
шення капітальних видатків можливо створити підґрунтя для економічного 
розвитку держави. 

Список використаних джерел 
1. Бюджетний кодекс України URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/2456-17 
2. Морщ Я.І Аналіз видатків місцевих бюджетів у контексті децентра-

лізації фінансових ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національ-
ного університету. 2016. №10. С. 150-153. 

3. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України URL:
http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Офіційний веб-сайт Мінінстерства фінансів України [URL:
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average 

5. Ціна держави. URL: http://www.cost.ua/about/.

MERCHANT CASH ADVANCE ЯК ВИД ІННОВАЦІЙНОГО 
ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Лисяк Л. В., Абдін А. В 

Merchant cash advance (з англ. – грошовий/готівковий аванс торговця, 
далі – МСА) є одним з сучасних інноваційних продуктів фінансування біз-
несу. Сутність МСА полягає у викупі позикодавцем майбутньої дебіторсь-
кої заборгованості з продажів по безготівкових розрахунках. Спочатку 
МСА представляв собою одноразову виплату бізнесу в обмін на заздале-
гідь узгоджений відсоток з продажів по кредитних та/або дебетових карт-
ках. На сьогодні цей термін описує певний набір варіацій кредитування 
малого та середнього бізнесу, що характеризуються коротким терміном 
(від 3-4х до максимум 24 місяці), невеликими регулярними платежами (за-
звичай кожного дня, але не без винятків – потижнево, помісячно) та досить 
високими відсотковими ставками. 
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Зазвичай послугами МСА компаній користуються ресторани, дрібні 
магазини, будівельні компанії, перевізники, салони краси, клінінгові ком-
панії та компанії з сезонним доходом. 

Сфера МСА є узаконеною в країнах Європи (наприклад Великобрита-
нії), Канаді та досить активно представлена в США. Особливістю діяльно-
сті МСА компаній є їх “незарегульованість”. Наприклад, традиційно бан-
ківська система США регулюється кількома державними та федеральними 
органами, але провайдери послуг МСА не є частиною даної системи, оскі-
льки фактично та юридично вони не кредитують, а купують дебіторську 
заборгованість. Це дає змогу “грати” з відсотками, збільшуючи ризики. 

Причиною такого стрімкого розвитку компаній МСА виступають 
складнощі малого та середнього бізнесу в отриманні банківського кредиту, 
а саме: складніший процес подання заявки, довший термін схвален-
ня/відхилення заявки, збір максимально повного пакету документів, жорс-
ткі критерії щодо фінансового стану компанії. 

Процес отримання МСА послуг зазвичай займає від декількох годин 
до декількох днів, та складається з наступних кроків (рис.1): 

• Заповнення анкети-заяви (стандартна інформація про власників, 
компанію, бажані умови фінансування); 

• Формування кредитного скорингу власників та компанії (FICO, 
Experian, VantageScore та ін..); 

• Аналіз банківських виписок бізнесу мінімум за останні 3 місяці; 
• Схвалення заявки; 
• Надання доступу системі АСН до картки, з якої буде відбуватися 

списання коштів. ACH (automated clearing house) - електронна мережа для 
фінансових операцій, є невід’ємною складовою МСА процесу, яка автома-
тично проводить платежі з рахунку продавця на рахунок покупця майбут-
нього доходу; 

• Отримання коштів на рахунок від МСА компанії. 
• Автоматичне щоденне погашення заборгованості системою АСН. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Процес надання послуг МСА компаній. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/VantageScore
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Існує три основних види погашення заборгованості: 
1.Split – кошти отримані від безготівкових розрахунків автоматично 

розділяються між продавцем та покупцем майбутнього доходу за заздале-
гідь узгодженим відсотком (як правило, від 10% до 20%). 

2.Lock box (від англ. – замкнена коробка) – відсоток з усіх безготівко-
вих продажів бізнесу депонується на банківський рахунок, контрольований 
фінансовою компанією, а потім узгоджена частина пересилається компанії 
через ACH. 

3.ACH – за підсумками кожного робочого дня на рахунок фінансової 
компанії автоматично переводиться встановлений заздалегідь платіж (не-
залежно від щоденного прибутку бізнесу). 

Отже, сфера Merchant Cash Advance є новим постачальником послуг 
фінансування малого та середнього бізнесу, що стрімко розвивається та є 
вигідною альтернативою для вирішення їх нагальних потреб з метою збі-
льшення прибутку. Зокрема, це може бути ремонт, придбання нової техні-
ки, обладнання, розширення, закупівля сировини, матеріалів та ін. Але по-
трібно зважити всі переваги та недоліки даного фінансування (табл.1), 
оскільки завищені відсотки та короткі строки погашення можуть вплинути 
на фінансову стабільність фірми. 

 

Таблиця 1 
 

Переваги та недоліки Merchant Cash Advance. 
 

Переваги Недоліки 
Швидке фінансування Високі відсоткові ставки 
Легкий процес схвалення Короткі строки погашення 
Не ідеальна кредитна історія не є причи-
ною відмови 

Щоденне списання коштів зменшує гро-
шовий потік 

 
Варто зазначити, що також існують інші альтернативні методи фі-

нансування малого та середнього бізнесу, такі як мікрокредитування та 
факторинг, що є перспективою подальших досліджень. 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
Вощина М. О., Фролов С. С. 

 
Сучасне українське суспільство перебуває у сфері впливу різноманіт-

них актуальних та потенційних загроз. Серед широкого спектра проблем 
національної безпеки важлива роль належить фінансовій складовій. 

Сьогодні держава стикається з великою кількістю зовнішніх та внут-
рішніх загроз, які негативно впливають на стабільність фінансової систе-
ми, стан національної валюти та економіки в цілому. 

Економічну безпеку можна визначити як здатність та можливість для 
економіки країни розвиватися в умовах конфліктів, невизначеності, ризи-
ків стосовно умов існуючої дійсності. З точки зору класифікації на зовніш-
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ні та внутрішні фактори необхідний рівень економічної безпеки України 
можуть забезпечити тільки внутрішні системні фактори, що формують її 
цілісність і гнучкість до змін. На нашу думку, основними загрозами для 
фінансової безпеки України є: 

− кібер-тероризм, у т. ч.— фінансовій сфері (згадаймо потужний удар 
вірусу PetyaA, що відчули на собі, зокрема, банківські структури); 

− кібер-злочинність; 
− вплив світових фінансових коливань та криз на економіку країни; 
− корупція у владі або рівень тінізації економіки (тінізація економіки 

спричинена передусім податковим тиском та корупційними схемами в 
державі, а також невірним вибором важелів регулювання економіки); 

− недостатня ефективність державного регулювання фінансово-
кредитної сфери; 

− фактичне припинення інноваційної діяльності. 
Розбудову ефективної національної фінансової безпеки ускладнює не-

визначеність її певних категорій та складових. З урахуванням нестабільно-
сті фінансової системи країни та наявності корупційних факторів розробка 
сучасної нормативної бази у сфері фінансової безпеки може гальмуватися. 

Поява даних загроз багато в чому зумовлена також тим, що економіч-
ні реформи, розпочаті з набуттям Україною незалежності, не призвели до 
утворення сучасної ринкової економіки, внаслідок цього не виник і не фу-
нкціонує мотиваційний механізм щодо підвищення продуктивності праці, 
зростання ефективності виробництва, впровадження інновацій. 

Оскільки концепцію фінансової безпеки України потрібно постійно 
вдосконалювати і пристосовувати до актуальних потреб, нижче викладено 
деякі ідеї щодо формування концепції фінансової безпеки України на су-
часному етапі. Наразі фінансова безпека є радше метою, аніж дієвим, ефе-
ктивно працюючим інструментом. 

Саме тому влада, фахівці, експертна спільнота мають зробити рішучі 
кроки щодо удосконалення фінансової безпеки.Зокрема, необхідно спіль-
ними зусиллями: 

− розробити та запровадити дієві механізми попередження зазначених 
загроз; 

− модернізувати законодавство; 
− впровадити сучасні форми взаємодії різних владних структур та ін-

ституцій у питаннях фінансової безпеки та фінансового моніторингу; 
− запровадити в Україні дієві інструменти контролю за ефективністю 

використання бюджетних коштів, котре сприятиме транспарентності бю-
джетної та фінансової систем і дасть можливість економіці України дина-
мічно розвиватись та нарощувати економічний потенціал. 

За нашим переконанням, бюджетні асигнування необхідно зосереджу-
вати на тих галузях, секторах економіки і програмах, які дадуть в коротко-
строковій перспективі суттєву економічну віддачу, високу прибутковість, 
соціальний або екологічний ефект. 
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Важливим фактором також є динаміка фінансової безпеки України, 
котра вимагає передусім свого інформаційного забезпечення. Це детермі-
новано: 

− по-перше, складністю управління соціально-економічним розвит-
ком країни; 

− по-друге, швидким темпом становлення інформаційного суспільст-
ва (суспільства знань) та інформаційної держави в Україні; 

− по-третє, отриманням фінансових ресурсів і новітніх технологій за 
допомогою методів інформаційної війни; 

− по-четверте, використанням новітніх інтелектуальних технологій 
для збільшення свого економічного і фінансового потенціалу. 

Підсумовуючи вищевикладене, зробимо висновок, що розвиток тіньо-
вої економіки призвів до такої проблеми, як критична загроза економічній 
безпеці України на макрорівні. Подальший розвиток економіки України 
вже не можливий без обліку впливу тіньової економіки, тому що вона 
впливає на всі процеси, що відбуваються в суспільстві. Усвідомлення та 
врахування тіньової економіки як основної загрози економічній безпеці 
України дасть змогу застосовувати більш ефективну національну економі-
чну політику та впровадити нові реформи у галузі економіки та національ-
ної безпеки. 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

Кушнір А. І. 

В eкoнoмiчнoму i coцiaльнoму poзвитку адміністративно-
територіальних утворень важлива poль належить мicцeвим бюджeтaм, що 
обумовлено покладеними на них обов’язками та повноваженнями. Так, мі-
сцеві бюджети виступають фінансовою базою місцевого самоврядування, 
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посідають важливе місце в перерозподілі валового внутрішнього продукту, 
а також здійснюють безпосередній вплив на задоволення різноманітних 
потреб населення. Наявність місцевих бюджетів забезпечує фінансову са-
мостійність органів місцевого самоврядування, дозволяє розвивати соціа-
льну інфраструктуру, сприяє ефективному використанню фінансових ре-
сурсів адміністративно-територіальних одиниць. 

В свою чергу, ефективність функціонування місцевих бюджетів, а та-
кож можливість виконання місцевими органами влади своїх функцій в по-
вній мірі, безпосередньо залежать від показників їх стійкості. Необхідність 
забезпечення стійкості місцевих бюджетів висуває нові вимоги до управ-
ління місцевими бюджетами. 

Фінансова стійкість місцевого бюджету – це комплексне поняття, що 
відображає такий стан сукупності грошових фондів, за якого місцевий ор-
ган влади має стабільно розвиватися, забезпечуючи свою фінансову безпе-
ку в умовах додаткового рівня ризику. Умовами фінансової стійкості міс-
цевого бюджету є збалансованість доходів і видатків для розвитку, бюдже-
тна самостійність і платоспроможність, які характеризуються спроможніс-
тю органу місцевого самоврядування мобілізувати фінансові ресурси в 
бюджет без запозичення фінансової допомоги, а також повно і своєчасно 
виконувати свої повноваження. В наукових працях поняття стійкості часто 
ототожнюється з поняттям збалансованості, стабільності й рівноваги. 

В свою чергу, в економічній літературі існують різні підходи до аналі-
зу фінансової стійкості місцевих бюджетів з використанням великої кіль-
кості показників. Важливість оцінювання рівня фінансової стійкості місце-
вого бюджету в сучасних умовах зумовлюється необхідністю правильно 
оцінити фінансово-економічне положення конкретних територій і на цій 
основі вибудувати обґрунтовану бюджетну політику, крім того, дозволяє 
потенційним інвесторам реально оцінити ризик вкладення капіталу в муні-
ципальні утворення. 

В своїх дослідженнях Н. Ю. Коротіна, запропонувала систему 
об’єктивної комплексної оцінки фінансового стану місцевих бюджетів 
шляхом розрахунку показників, які діляться на такі групи: 

– показники збалансованості місцевого бюджету;
– показники фінансової незалежності місцевого бюджету;
– показники, що характеризують спрямованість муніципальної бю-

джетної політики в сфері бюджетних витрат; 
– показники бюджетної стійкості місцевого бюджету;
– показники боргової залежності місцевого бюджету.
Л. А. Костирко та Н. Ю. Велентейчик, при оцінюванні стійкості міс-

цевих бюджетів зазначають, що необхідно застосовувати комплексний пі-
дхід, який передбачає розрахунок інтегрального показника, який ураховує 
сукупний вплив інтегральних оцінок за визначеними блоками аналізу: зба-
лансованості, фінансової самостійності, ефективності бюджету. Кожен 
блок аналізу складається з системи показників, спрямованих на дослі-
дження та аналіз найважливіших складових фінансової стійкості місцевого 
бюджету. Розрахунок інтегрального показника фінансової стійкості місце-
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вого бюджету — сума укрупнених стандартизованих показників за блока-
ми аналізу з урахуванням ваги кожного блоку.  

Основною проблемою оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету є 
не тільки вибір і визначення фінансових показників, але і можливість їх вико-
ристання на практиці. Слід відмітити, що сьогодні вітчизняна економічна нау-
ка не має у своєму розпорядженні єдиного комплексу методичних прийомів 
оцінювання фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні. 

Створення та проведення економічно обґрунтованої методики оцінки фі-
нансової стійкості дасть змогу органам місцевого самоврядування:  

– об’єктивно проаналізувати дохідну частину місцевих бюджетів регіону;
– дослідити стан правового та інформаційного забезпечення формування

фінансово стійких бюджетів; 
– дати оцінку діяльності установ у сфері формування бюджету регіону;
– з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки між окремими економічними

явищами, процесами та статтями бюджетів; 
– визначити рівень можливостей наповнення бюджетів;
Таким чином, подальшим напрямом дослідження повинна стати роз-

робка ефективної методики оцінки фінансової стійкості місцевих бюдже-
тів, яка сприятиме комплексному управлінню місцевими фінансовими ре-
сурсами для забезпечення соціально-економічного розвитку територій. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Гнатенко Є. П., Корінь А. В. 

Фінансова система України має глобальні недоліки , що призводять 
до зменшення рівня життя населення , тому це питання досить актуальне 
на сьогоднішній час . Значних результаті у вивченні цієї теми досягли такі 
науковці : А. С. Криклія,  А. І. Даниленко, А. Крилову, Б. А. Карпінського, 
О. В. Герасименко, В. Л. Андрущенко, І. В. Бураковський, 3. С. Варналій. 
Вищезгадані автори зосереджували свою увагу на основах збалансованості 
фінансової системи держави. 
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Метою роботи є викласти результати досліджень недоліків та проблем 
фінансової системи України та можливі шляхи рішень даних проблем. 

Встановлення фінансової системи в Україні розпочалось із встанов-
ленням державності 1991р, та діє досі. А саме з централізованою радянсь-
кою економікою, яка існувала довгий період в державі і наклала свій від-
биток.  Функціонуючу фінансову  систему потрібно вдосконалити  на ряду 
з такими, як банківська система, фондовий ринок, інвестиції та інші. Ана-
лізуючи питання можна виділити цілий ряд актуальних проблем. Одна з 
головних бойові дії на сході України, що потребує великих витрат з боку 
держави. Далі на ряду з нею йдуть тіньова економіка, що приховує справ-
жній стан на підприємствах; низький рівень ВВП;  недостатнє інвестуван-
ня; інфляційні явища;  недосконалість державного контролю; повільний 
темп реформ. Ці всі явища є взаємозв’язані, одне породжує інше. Вирі-
шенням, та знешкодженням даних проблем є реформи. Почати потрібно 
саме з податкової, послабити тиск, зменшити роль держави в економіці. 
Потрібно розподілити податкові проценти відносно рівня доходу суб’єктів 
оподаткування. Співробітництво на вигідних умовах з сусідніми держава-
ми, іноземними організаціями, компаніями  буде стимулювати приріст 
ВВП.  Перешкодою, такого співробітництва,  на сьогоднішній час є воєнні 
дії на сході. Інвестори бояться ризикувати своїми коштами, такий стан у 
нас також з імпортом та експортом.  

Вище наведена податкова реформа, а саме мінімізація тиску на малий, 
невеликий бізнес та виробників, та менше “залякування” населення інфля-
ційними явищами, повинна знизити темп цих явищ. Таким чином  кіль-
кість вироблених товарів  будуть відповідати грошовій масі в обігу, а  ін-
фляція, яка викликає у населення стійке прагнення скоріше перетворити 
гроші в товари, не буде прискорювати оборот грошової маси , що призво-
дить до перевищення темпів знецінювання грошей над темпами їх випуску. 

Найважчим буде викорінити недосконалість державного контролю, та 
корупційний лад. В цьому нам можуть допомогти справжня люстрація, пе-
регляд складу керуючих органів, реформи, відміна застави в судах, демок-
ратія, та зміна застарілої суспільної думки. Більша частина населення про-
сто звикла так жити. Темп вже введених владою реформ, можна назвати 
“повзучім”. Прикладом цього є децентралізація- концепція реформ місце-
вого самоврядування, а саме її спалах , та незавершеність досі. Таке стано-
вище  пригнічує, адже ряд цих вдосконалень виведе Україну на зовсім но-
вий для нас економічний рівень.   

Зміни треба починати саме с себе, кожен нас звик просто так жити, за-
криваючі очі на несправедливість, корупцію, безвладдя. Більшості здається 
що це спрощує життя, скорочує термін  чекання прийняття рішень, спро-
щує паперову роботу. Викорінивши корупцію, зникне несправедливість, 
роками накладена тінь на економіці. Отримуючи заробітну плату в конвер-
тах, ми прирікаємо себе на проблему маленької пенсії, якої просто не ви-
стачатиме на життя, а потім самі жаліємось. Ми є авторами свого майбут-
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нього, і саме нам обирати, як само ми хочемо жити, утримуючи бюрократів 
в кабінетах а рахунок хабарів, чи реформувати цю систему, отримувати 
бажане не плативши гроші за підпис. Чесно працювати і отримувати дос-
тойну пенсію, якої достатньо на існування. Кожен повинен прийняти рі-
шення для себе.     

Фінансова система пронизує всю національну економіку країни, по-
чинаючи з домогосподарств, індивідуальних і партнерських підприємств, 
корпоративних підприємств і закінчуючи державою. Вона є фундаментом 
державотворення, рушійною силою населення, інструментом розквіту еко-
номіки. Її недосконалість гальмує розвиток держави, позбавляє шансу на 
нормальне, фінансово забезпечене життя населення, породжує в головах 
громадян думку про пошук “кращого життя”. Потрібно починати діяти а 
не думати і говорити.  

Список використаних джерел: 
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КОНВЕРГЕНЦІЯ INSURTECH І ТРАДИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИКІВ 
Пономарьова О. Б., Заволока Л. О. 

Страхування – це консервативна область, яка давно залишається осто-
ронь від інновацій. Але на світовому ринку з'являється все більше 
InsurTech фірм. Всього за 5 років кількість InsurTech компаній, зросла до 
декількох сотень по всьому світу, тому якщо страховик прагне залишатися 
конкурентоспроможним в швидко змінюваному середовищі, то має орієн-
туватися на світові інноваційні тенденції.  

Трендами, що спричиняють необхідність трансформацій і впливають 
на конкурентоспроможність страхових організацій є: 

- бурхливі макроекономічні умови, що характеризуються низькими ві-
дсотковими ставками; 

- зміни у регулюванні страхової діяльності, зокрема міжнародна фі-
нансова звітність, директива Solvency II (є нормативним актом ЄС і вста-
новлює всеосяжні вимоги до процесів регулювання діяльності страховиків 
і страхових груп), систематичні зміни назв фінансових установ; 
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- значні зміни представлені новими технологіями, наявністю нетради-
ційних конкурентів та нових учасників ринку (наприклад, робото-
консультанти); 

- все більша глобалізація ринку; 
- низька маржа та зростання поточних витрат; 
- посилення реструктуризації та діяльності зі злиття та поглинання 

страхових компаній; 
- посилення конкуренції за дефіцит кваліфікованих спеціалістів, особ-

ливо актуаріїв, андерайтерів та фінансових консультантів [2]. 
Необхідна конвергенція між існуючими та новими технологіями базу-

ється на наступних чинниках: 
1) цифрове поширення. Найбільший відсоток компаній InsurTech пра-

гне змінити розподіл впливу на страховому ринку. Це означає, що транза-
кції та інформація повинні проходити між усіма системами, даними і стра-
ховими фахівцями, які залучені в основні галузі страхового бізнесу; 

2) зв'язок із життям чи здоров'ям. Нові продукти і послуги, засновані
на мобільних рішеннях, що сприяють розвитку страхування життя і здоро-
в'я. Велика кількість інформації, зібраної в реальному часі про діяльність 
людини стосовно   здоров'я,   має   спрямовуватися   у   внутрішні   системи   
страховика 

для управління, аналізу і дій; 
3) нові технології в виплатах. Дрони, доповнена реальність, штучний

інтелект і інші технології вже застосовуються для обробки претензій для 
підвищення ефективності роботи. Нові робочі процеси будуть розвиватися, 
тому страховики повинні інтегруватися з із вже існуючим програмним               
забезпеченням [1]. 

Ці важливі рішення мають гнучкість для підтримки конвергенції 
InsurTech і MatureTech з плином часу і інтеграції систем, що дозволяють 
страховикам знаходити важливу інформацію, якої вони потребують в най-
швидші терміни. 

За даними консалтингової компанії Accenture (Ірландія), глобальні ін-
вестиції в страхову індустрію (Іnsurtech) істотно збільшилися в 2017 році, 
лідером за темпами розвитку є Європа. В 2017 році кількість угод у сфері 
страхових технологій зросла на 39%, а загальна їх вартість підвищилась на 
32% до $ 2,3 млрд [3]. 

Щодо страхового ринку України, то він має певні перешкоди у засто-
суванні нових технологій: політична нестабільність в країні; низька грамо-
тність населення та недовіра до страхової галузі; слабкі зовнішньоекономі-
чні зв’язки України у страховій сфері з іншими країнами; проблема забез-
печення гарантованого вкладення грошей; криза ліквідності банківської 
системи. Однак, деякі компанії незважаючи на ряд проблем, шукають шля-
хи впровадження інновацій у свою діяльність для підвищення конкуренто-
спроможності [4].  
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Тому, підвищення рівня розвитку надання страхових послуг спричи-
нить зростання суспільної довіри до самого механізму страхування. Зва-
жаючи на це, вітчизняні страховики мають співпрацювати з успішними 
InsurTech компаніями, що функціонують у світі та спиратися на їх досвід. 

Таким чином, конкурентоспроможність страхових організацій зале-
жить від розумних партнерських відносин з компаніями InsurTech. Наяв-
ність сучасної цифрової страхової платформи означає, що страховик пови-
нен мати технологічні рішення для збору, маршрутизації, управління, 
створення, доставки і аналізу цифрового контенту, включаючи як структу-
ровані, так і неструктуровані дані.  
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1. The convergence of InsurTech and traditional insurance technology

URL: http://blog.onbase.com/insurance/the-convergence-of-insurtech-and-traditional-  
insurance-technology/ 

2. Achieving convergence of finance, risk and actuarial functions URL:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-convergence-is-key-to 
transformation-in-insurance/$FILE/ey-achieving-convergence-of-finance-risk-
and-actuarial-function-beyond-transformation.pdf 

3. Инвестиции в европейские страховые технологи увеличились в 4
раза URL: https://www.ukrstrahovanie.com.ua/news/investitsii-v-evropeyskie-
strahovyie tehnologii-insurtech-uvelichilis-v-4-raza. 
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ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ ІЗ ПЕРЕХОДУ НА АЛЬТЕРНАТИВНІ 
ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ  

РЕСУРСООЩАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 
Ковіня М. М. 

Проблема ресурсозбереження є загальнодержавною, так як в умовах 
розвитку ринкових відносин усвідомлення суб’єктами господарювання ви-
черпності більшості ресурсів не є стимулом до ресурсозбереження. Вона 
має вирішуватися шляхом формування відповідних фінансових механізмів, 
інструментів та важелів державного фінансового стимулювання для розк-
риття внутрішніх резервів, впровадження новітніх досягнень науково-
технічного прогресу, розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел 
енергії та альтернативних видів палива у всіх галузях економіки. 

Розглянемо рис. 1, у якому визначено питому вагу видатків за напря-
мом охорона довкілля. 
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Рис. 1. Питома вага видатків на охорону довкілля у загальній сумі видатків 
за функціями, % 

Джерело: побудовано автором на основі [2] 

Я бачимо, спостерігається незначна тенденція до збільшення видатків 
за функціональною класифікацією, яке описується рівнянням y = 0,013x + 
0,705. 

Проте, не зважаючи на тенденцію до збільшення, показник видатків 
на охорону довкілля за 2018 рік становить лише 0,3% від ВВП із зведеного 
бюджету України. 

Незначні обсяги фінансування змушують звертатися до використання 
альтернативних джерел енергії. Розглянемо обсяги енергоспоживання на 
основі відновлюваних джерел у динаміці на території України. Із таблиці 1 
бачимо, що показник загального постачання енергії зменшується y = -
5073,3x + 145195, також зменшується показник обсягу гідроенергетики (y 
= -42,103x + 1121,7). Проте деякі складові, а саме обсяг енергії біопалива 
та відходів збільшується (y = 115,28 + 1151,5), стрімка тенденція до збіль-
шення є і у показника вітрова та сонячна енергія (y = 18,079x - 41,933). 

На сьогоднішній день в світі нараховується близько 150 запланованих 
та вже реалізованих проектів із повного переходу на відновлювану енерге-
тику. Вони поділяються на декілька категорій: міські, регіональні, держав-
ні, проекти у житловому фонді та у бізнесі. Серед таких проектів по окре-
мих країнах, містах можна виділити наступні: 

1. Данія поставила за мету до 2035 р. досягти 100% виробництва теп-
лової та електричної енергії з відновлюваних джерел та 100% енергії з ВДЕ 
в усіх секторах до 2050 р. 

2. Шотландія: мета – 100% виробництва електроенергії та забезпе-
чення 30% загальної потреби в енергії за рахунок ВДЕ до 2020 р. 

3. Саудівська Аравія прийняла рішення до 2040 року повністю від-
мовитися від використання викопних палив й замінити їх відновлюваними 
джерелами енергії [1]. 
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Таблиця 1 

Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007-2017 роки 

Одиниця 
виміру 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1
Загальне постачання 
первинної енергії 

тис. т н.е. 139330 134562 114420 132308 126438 122488 1E+05 105683 90090 91658 89389

із нього
2 Гідроенергетика тис. т н.е. 872 990 1026 1131 941 901 1187 729 464 660 658,5
3 у % до підсумку % 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 1,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,7%

4 Енергія біопалива та 
відходи

тис. т н.е. 1508 1610 1433 1476 1563 1522 1875 1934 2102 2832 2420

5 у % до підсумку % 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,6% 1,8% 2,3% 3,1% 2,7%

6 Вітрова та сонячна 
енергія

тис. т н.е. 4 4 4 4 10 53 104 134 134 124 156,9

7  у % до підсумку % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%

8
Загальне постачання 
енергії від 
відновлюваних джерел

тис. т н.е. 2384 2604 2463 2611 2514 2476 3166 2797 2700 3616 3235

9
Частка постачання 
енергії від 
відновлюваних джерел

% 1,7% 1,9% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,7% 2,6% 3,0% 3,9% 3,6%

Усього енергія від відновлюваних джерел

Джерело: побудовано автором на основі [3] 

Таким чином, перехід до альтернативних видів енергії дозволить зао-
щаджувати природні ресурси та зберігати їх. Важливим є запозичення та 
адаптування зарубіжного досвіду провідних країн стосовно фінансового 
забезпечення проектів і програм по використанню альтернативних видів 
енергії. 
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ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 
Гордієнко В. О., Шевченко Н. І. 

Стратегічною метою державної структурно-інноваційної політики є 
створення сучасної, конкурентоспроможної економіки здатної забезпечити 
соціально-економічний розвиток України. Галузева структура промислово-
го виробництва повинна наблизитися до пропорцій, які мають економічно 
розвинені країни та країни з перехідною економікою, що досягли економі-
чного зростання в результаті реалізації активної промислово-інвестиційної 
політики [1]. Обсяги наданих економіці країни інвестицій мають забезпе-
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чувати, в першу чергу, розвиток тих підприємств, які забезпечують  найбі-
льшу рентабельність інвестованого капіталу. Тільки такий підхід до інвес-
тиційної політики  в зможе забезпечити структурні перетворення промис-
ловості і на їх основі економічне зростання в державі. 

Для визначення найприбутковішої сфери діяльності було вилучено 60 
компаній з рейтингу Fortune Global 500 [2,3]. Fortune Global 500 ‒  рейтинг 
500 найбільших світових компаній, критерієм складання якого є виручка 
компанії. Щоб визначити, яка сфера є найбільш прибутковою, необхідно 
згрупувати компанії за сферою діяльності та розрахувати коефіцієнт ROIC 
(показник рентабельності інвестованого капіталу). Зробити висновок щодо 
найбільш прибуткової сфери діяльності важко, тому розрахуємо середнє 
значення ROIC та відобразимо для кожної сфери діяльності окремо 
(рис. 1). 

Рис. 1 Показник ROIC компаній Fortune Global 500 за сферами діяльності 

Згідно побудованої діаграми, значення ROIC у 2016 р. знаходиться в 
такому діапазоні: максимальне значення досягало 24,7 %, а мінімальне – 
0,5 %. Можна побачити, що у 2016 р. найбільше значення ROIC (24,7 %) 
належить аерокосмічній та оборонній сфері. Варто відзначити, що з 2014 р. 
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рентабельність інвестованого капіталу в даній сфері невпинно зростає. 
Друге місце посідає хімічна промисловість (16,9 %). На третьому місці – 
транспорт, поштова та кур’єрська діяльність із значення ROIC 16,5 % та 
оптова торгівля – 16,4 %. 

Варто зазначити, що відмінності всередині галузі іноді виявляються 
більш значними, ніж відмінності між галузями. Різниця між найбільшим і 
найменшим значенням ROIC компаній у 2016 р. досягла 39,59 %. Ці від-
мінності показують, що у даній галузі працює багато підгруп з дуже різни-
ми структурами і вони діють у дуже різних конкурентних умовах і для то-
го, щоб робити обґрунтовані висновки необхідно розрахувати середнє ква-
дратичне відхилення. Середнє квадратичне відхилення (σ) показує як роз-
поділені значення щодо середнього у вибірці, тобто можна зрозуміти на 
скільки великий розкид значень. На основі отриманих даних, можна сказа-
ти, що найнижче значення σ в таких галузях: охорона здоров’я (1,7 %), 
продовольчі товари (2,2 %) та виробництво автомобілів (3,5 %). Це вказує 
на те, що більшість значень знаходяться поруч із середнім значенням, а 
отже, вказує малу варіабельність даних. Найбільше значення σ має оптова 
торгівля і складає 16,5 %. Отже, дана галузь має велику варіабельність. У 
таких галузях як добувна промисловість, охорона здоров’я, фінансова та 
страхова діяльність, інформаційні технології середнє квадратичне відхи-
лення знизилося за аналізований період. Фактично рентабельність інвесто-
ваного капіталу показує меншу волатильність у 2016 р. порівняно з 2014 р. 
Інтерпретуючи даний результат, можна сказати, що в даних галузях ризик 
інвестування знизився, тобто динаміка показника ROIC є передбачуваною. 

Дослідження показало, що середня величина ROIC значно вище стан-
дартного відхилення в таких галузях: роздрібна торгівля, продовольчі то-
вари, інформація та телекомунікація, аерокосмічна та оборонна промисло-
вість, інформаційні технології, транспорт, поштова та кур’єрська діяль-
ність, хімічна промисловість, що вказує на фінансову стійкість даних сфер 
діяльності до ризику. Таким чином, найбільш прибутковою сферою діяль-
ності є аерокосмічна та оборонна промисловість. Варто зазначити, що за 
весь аналізований період ця галузь характеризувалася найвищим значення 
ROIC. Хоча середнє квадратичне відхилення у даній галузі не є най-
меншим, проте середнє значення ROIC є найбільшим. Тобто ризик інвес-
тування в дану сферу діяльності вищий, ніж в інші, але й віддача від інвес-
тованого капіталу буде найбільшою. 

Список використаних джерел: 
1. Гордієнко В. О. Проблеми структурної перебудови економіки Укра-

їни: Монографія / В. О. Гордієнко. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. 
фін. акад., 2012. -200с. 

2. Fortune Global 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://fortune.com/fortune 500. html 

3. CNN Money [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fortune.
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ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 
ТА НЕОБХІДНІ ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМ 

Заруцька О. П., Таран О. В. 

Проблема розвитку кредитних операцій банків залишається актуаль-
ною протягом останніх років. За оцінками Національного банку України, 
після кризи 2014–2016 рр. потенціал зростання операційної ефективності 
бізнесу реалізовано в багатьох секторах. Проте банкам бракує якісних кор-
поративних позичальників. У секторі домогосподарств значний плато-
спроможний попит є лише на споживчі кредити. У цьому сегменті темп 
приросту чистих кредитів у гривні перевищує 35 %. Ризики для банківсь-
кого сектору, пов’язані з роздрібним кредитуванням, помірні, адже сукуп-
ний обсяг кредитного портфеля невеликий. Оцінки кредитного ризику ма-
ють бути реалістичні, а банки повинні формувати достатні резерви під 
кредитний портфель фізичних осіб. 

Протягом кризових років банки накопичили значну частку проблем-
них кредитів. За даними НБУ на кінець 2018 частка непрацюючих кредитів 
у банківській системі України становила 54,6%, з них близько 80% з про-
строчкою понад 90 днів. Для стягнення заборгованості банки звертаються 
до судів, але розгляд справ затягується на довгі роки. Заставлене майно та-
кож дуже часто не може бути реалізованим і направленим на повернення 
заборгованості. Все це гальмує розвиток кредитування. 

Для захисту прав банків-кредиторів 4 лютого 2019 року було введено 
у дію Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відновлення кредитування”, який набув чинності 4 листопа-
да 2018 року. Він має зворотну дію і застосовується до відносин, що вини-
кли після введення його в дію, а також до відносин, що виникли до цього. 
Закон входить до переліку основних вимог міжнародних кредиторів Укра-
їни – Світового Банку та МВФ – необхідних для продовження фінансового 
співробітництва. 

Закон направлений на запровадження вимог щодо організації процесу 
управління непрацюючими активами в банках у відповідності до рекомен-
дацій ЄЦБ, шляхом реалізації ряду задач:  

1. Підтримка законодавчого урегулювання питань розвитку вторинно-
го ринку проблемної заборгованості і посилення прав кредиторів та інвес-
торів на ринку первинної нерухомості; 

2. Сприяння отримання банками доступу до державних реєстрів щодо
даних клієнтів; 

3. Поширення звернень банків до позасудових механізмів урегулю-
вання проблемної заборгованості, зокрема в результаті використання бан-
ками механізму фінансової реструктуризації. 

Позитивні зміни, прописані в Законі, захищають права кредиторів і 
закривають низку “лазівок” для недоброчесних боржників. У той же час, 
закон захищає сумлінних позичальників. 
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Основні нововведення можна описати наступним чином: 
• відчуження предметів застави/іпотеки стає можливим виключно з

дозволом кредитора-іпотеко(заставо)держателя; 
• зміна розміру основного зобов'язання без згоди поручителя не буде

підставою для його припинення; 
• банки отримують право висувати вимоги до спадкоємців боржника

не з моменту відкриття спадщини, а з моменту, коли банк дізнався про 
оформлення свідоцтва на спадщину; 

• посилено інститут поруки та його відповідальність за невиконання
кредитних зобов'язань як солідарного боржника; 

• виключено можливість “зловживати” правом і уникнути обов'язку
сплати боргу поручителів шляхом ліквідації боржника. 

• кредитодавець зобов’язаний письмово повідомити позичальника
про зміну процентної ставки протягом 15 календарних днів з дня застосо-
вування нової ставки. 

Загалом, передбачається, що у разі успішної реалізації Закону права 
кредиторів стануть більш захищеними, як наслідок банки зможуть висува-
ти більш лояльні вимоги до потенційних позичальників. Це, безумовно, 
сприятиме активному застосуванню кредитування як фінансового інстру-
менту, зниженню вартості кредитних ресурсів та полегшенню доступу 
суб’єктів господарювання та фізичних осіб до користування банківськими 
продуктами.  

Варто додати, що комплексний підхід до проблеми непрацюючих 
кредитів вимагає також і кардинальних зрушень у питанні виконання су-
дових рішень. Зокрема, необхідно, окрім реалізації цього Закону, врегулю-
вати питання щодо автоматизованого (електронного) арешту рахунків бо-
ржника на їхніх банківських рахунках, на стадії виконання рішень судів. 
Тоді за боржником не потрібно буде “бігати”.  

Відкритим залишається питання і щодо самого процесу стягнення за-
боргованості. Важливо законодавчо врегулювати діяльність колекторів, 
чітко визначити їх права, обов’язки, а також методи стягнення заборгова-
ності у позичальників з метою недопущення порушення громадянських 
прав позичальників. Відповідно, необхідно прописати на законодавчому як 
позичальник може захищати свої права у випадку застосування банком ко-
лекторських служб. 

Список використаних джерел: 
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ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
 Архірейська Н. В., Клюєва К. В. 

Необхідною умовою підтримки життєдіяльності банку є підтримка 
достатнього рівня ліквідності. Тому вирішення проблеми ліквідності банку 
має бути одним з головних напрямків його діяльності. 

У літературних джерелах та вітчизняному законодавстві відсутній 
єдиний підхід до визначення ліквідності банківської установи. В.І. Міщен-
ко зазначає, що ліквідність  банку – це його спроможність своєчасно та у 
повному обсязі, постійно та безперебійно виконувати всі свої грошові зо-
бов’язання та забезпечити розвиток банку на основі проведення та наро-
щення обсягів його операцій відповідно до стратегії розвитку банку. Інак-
ше кажучи, це сума його грошових коштів, які можна швидко мобілізувати 
з інших джерел і які дають змогу вчасно виконувати зобов’язання. 

До речі, необхідно зазначити, що існує обернено пропорційний 
зв’язок між ліквідністю банку та його дохідністю, адже якщо банк має ва-
гому частку активів в ліквідній формі, то менша частка приноситиме дохід 
установі, та навпаки.  

Але недостатня кількість ліквідних активів є також певною пробле-
мою для банківської установи, адже це провокує появу ризику ліквідності. 
Ризик ліквідності – це ризик недостатності надходжень грошових коштів 
для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахува-
тися в строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за пев-
них умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без сут-
тєвих втрат.  

Для уникнення таких ризиків банківська установа має здійснювати 
управління ліквідністю шляхом підтримання її на достатньому рівні. 

НБУ здійснює регулювання ліквідності банків за допомогою економі-
чних нормативів, виконання яких є обов’язковим для всіх банків України.  

Такими нормативами є: 
Н4 – норматив миттєвої ліквідності (не менше 20%) визначається як 

співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов’язань банку та 
характеризує мінімальний обсяг високоліквідних активів, необхідний для 
забезпечення виконання поточних зобов’язань протягом одного операцій-
ного дня;  

Н5 – норматив поточної ліквідності (не менше 40%) визначається як 
співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня до зо-
бов’язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня та  характеризує 
мінімально необхідний обсяг активів банку для забезпечення виконання 
поточного обсягу зобов’язань протягом одного календарного місяця;  

Н6 – норматив короткострокової ліквідності (не менше 60%) визнача-
ється як співвідношення ліквідних активів до зобов’язань з кінцевим строком 
погашення до одного року та визначає мінімально необхідний обсяг активів 
для забезпечення виконання своїх зобов’язань протягом одного року [3]. 
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Наявність даних нормативів свідчить про те, що контролю за станом 
ліквідності банків належить значне місце в регулятивній діяльності НБУ. 

В табл. 1 представлені нормативи ліквідності АТ “Райффайзен Банк 
Аваль” за період від квітня 2018 р. до квітня 2019 р.. 

Таблиця 1 

Динаміка нормативів ліквідності АТ “Райффайзен Банк Аваль”  

Дата 

Нормативи ліквідності, % 

Н4 

Відхилення 
від 

нормативного 
значення 

Н5 

Відхилення 
від 

нормативного 
значення 

Н6 

Відхилення 
від 

нормативного 
значення 

01.04.2018 51,02 31,02 47,98 7,98 76,94 16,94 
01.03.2019 58,12 38,12 51,64 11,64 79,73 19,73 
01.02.2019 51,80 31,80 51,24 11,24 79,32 19,32 
01.01.2019 42,91 22,91 52,51 12,51 84,25 24,25 
01.12.2018 34,05 14,05 47,32 7,32 81,52 21,52 
01.11.2018 35,73 15,73 42,04 2,04 74,59 14,59 
01.10.2018 36,50 16,50 42,34 2,34 74,08 14,08 
01.09.2018 37,28 17,28 45,39 5,39 73,85 13,85 
01.08.2018 36,77 16,77 44,74 4,74 74,95 14,95 
01.07.2018 40,40 20,40 48,27 8,27 79,33 19,33 
01.06.2018 48,45 28,45 54,08 14,08 82,00 22,00 
01.05.2018 49,16 29,16 51,68 11,68 79,25 19,25 
01.04.2018 48,83 28,83 57,96 17,96 81,51 21,51 

На основі даних НБУ [3]. 

Якщо розглядати загальну картину, то можемо зазначити, що за даний 
період нормативи ліквідності були вищі за нормативне значення. Особливо 
значним перевищенням характеризується норматив миттєвої ліквідності 
(Н4), котрий в певні періоди вище нормативного значення у 2,5 рази. Це 
свідчить про надмірне перевищення наявних у розпорядженні банків коро-
ткострокових ліквідних активів над їх зобов’язаннями з відповідними тер-
мінами виконання.  

Отже, можемо зазначити, що відбувається значне накопичення кош-
тів, банк працює в умовах надлишкової ліквідності, що провокує зменшен-
ня його прибутковості. Це може призвести до неплатоспроможності банку 
не зважаючи на його здатність виконувати поточні зобов’язання.  

Банк повинен мати свій оптимальний рівень ліквідності, котрий до-
зволятиме дотримуватись резервних вимог та своєчасно виконувати зо-
бов’язання, а також нарощувати обсяги операцій.  



78 

Список використаних джерел 
1. Міщенко В. І. Ліквідність банківської системи України: Науково-

аналітичні матеріали. Вип. 12 / В. І. Міщенко, А. В. Сомик та ін. – К. ; На-
ціональний банк України. Центр наукових досліджень, 2008. – 180 с.  

2. Прутська О.О. Сучасний стан та проблеми ліквідності банківської
системи України / Гроші, фінанси та кредит. – № 14. – 2016. – С. 846–848. 

3. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні : постанова Національного банку України від 28.01.2001 
№ 368 зі змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/z0841-01. 

4. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://bank.gov.ua. 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ДОБУВНОЇ 
ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Григораш О. В., Григораш Т. Ф. 

До моменту розгортання соціально-економічної та політичної кризи 
металургійна промисловість була однією з провідних видів економічної 
діяльності та джерелом наповнення державного бюджету в Україні. Підп-
риємства, які все ще знаходять можливості залишатися на плаву, мають 
ряд проблем та потенційних ризиків ведення господарської діяльності. 

Питанню аналізу ризиків металургійних підприємств присвячено публі-
кації вітчизняних та зарубіжних учених, серед яких В. Д. Данчук, О. В. Каут, 
В. В. Лакіза, В. В. Немченко, С. М. Нескородєв, Т. В. Письменна, Р. В. Пікус, 
А. Свідерська, К. І. Тарасова, К. Д. Семенова, Н. Е. Чекалова, Ю. О. Швець. 

П. Мітчел [1] здійснює загальний аналіз ризиків підприємств зазначе-
ної галузі та виділяє 10 основних. Серед них можна виокремити такі, що 
носять фінансово-економічний характер. 

1. Цифрова ефективність
Цифрова ефективність є ключем до отримання конкурентних переваг. 

Тим не менше, нещодавнє опитування більш ніж 600 керівників підпри-
ємств гірничо-металургійної галузі показало, що значні 37% керівництва 
знають мало або зовсім не знають про цифрове середовище. 

Металурги розуміють, що йдеться про вирішення питання про проду-
ктивність і маржу, але застосовують точкові рішення і інвестують недоста-
тньо для проведення відчутних змін.  

2. Максимізація доходності портфеля
Майбутні прибутки будуть конкурентоспроможними лише в довго-

строковій перспективі, якщо зараз будуть прийняті правильні рішення щодо 
використання капіталу. Це стосується всіх напрямків розподілу капіталу: 

• купівля: бажаним є зростання, але привабливі інвестиції залишають-
ся дефіцитними; 

• будівництво: проекти, що реалізують на базі існуючих об’єктів, пот-
ребують більше вкладень; 

• повернення: у фокусі уваги залишатиметься повернення капіталу, а
не інвестицій; 
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• трансформація (інвестування): ті, хто інвестує в цифрову та іннова-
ційну діяльність, матимуть перевагу над конкурентами. 

3. Зростання витрат
Здійснені у секторі витрати дуже схильні до інфляційного тиску. А в пе-

ріоди підвищення цін на сировину витрати на видобуток корисних копалин, 
такі як заробітна плата, сировина і матеріали, дизельне паливо та енергоносії, 
часто наростають більш високими темпами, ніж загальний рівень інфляції. 

Крім того, додаткові зміни в роботі шахт призводять до зростання ви-
трат. До них відносяться зростаюча складність шахт, використання новітніх 
технологій, зміна робочої сили та збільшення інвестицій на експлуатацію. 

Для забезпечення роботи організаціям необхідно: 
• зосередитися на програмах зменшення витрат;
• впровадити автоматизацію головних та допоміжних підрозділів;
• позбавитися від необов'язкових активів.
4. Майбутнє робочої сили
Практика управління розвитком персоналу часто як і раніше відображає 

цикл: металурги наймають робочу силу, коли виробництво перебуває на під-
йомі і позбавляються надлишкових ресурсів (звільняють працівників) під час 
спаду. Як наслідок, багато працівників, звільнених під час кризи, переходять 
в інші галузі і ніколи не повертаються. Серед тенденцій, що впливають на 
розвиток персоналу і пропозицію робочої сили у галузі, слід назвати так: 

• провідні технології сприяють зміні необхідних для роботи навиків
співробітників; 

• престиж галузі здійснює виклик залученню молодих фахівців;
• світовий ринок робочої сили розширив кадровий потенціал, але ра-

зом з тим збільшив конкуренцію за гарними кадрами. 
Гірничо-металургійні компанії повинні забезпечити довгострокову 

стратегію управління трудовими ресурсами, яка дозволяє їм залучати не-
обхідні можливості для нових видів роботи, і в той же час переглядати на-
бір тих навиків, які потребуватимуть зміни у майбутньому.  
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ 
В УКРАЇНІ 

Федина В. В., Зінкевич Н. В. 

На сучасному етапі економічного розвитку роль перестрахування 
складно переоцінити, адже для страховика основним завданням є зважений 
розподіл ризиків. При надмірній конкуренції на ринку страхових послуг, 
компанії потрібно розширювати свої можливості як за видами страхуван-
ня, так і за взятими на себе ризиками, але при цьому необхідно забезпечи-
ти фінансову безпеку та уникнути дестабілізації фінансово - економічного 
стану. При неефективному застосуванні такого потужного інструментарію, 
перестрахування може перетворитися із допоміжного елемента для підт-
римки фінансової безпеки в реальну економічну загрозу для належного 
функціонування страхової організації, ринку страхових послуг та для фі-
нансової – економічної системи держави загалом. Зважаючи на особливу 
роль перестрахування, виникає необхідність в здійсненні постійного моні-
торингу його головних показників і загальних тенденцій його розвитку в 
нашій державі. 

Значний внесок у вивчення питань щодо розвитку та значення пере-
страхування здійснили багато науковців, зокрема: Базилевич В. Д, Вілен-
чук О. М., Гаманкова, О. О, Залєтов О. М, Коваленко Ю. М., Клапків М. С., 
Прокоф'єва О. В, Ткаченко Н. В та інші. 

Згідно із статтею 12 Закону України “Про страхування” перестраху-
вання являє собою страхування одного страховика (цедента, перестрахо-
виа) на визначених угодою умовах ризику виконання частини власних 
обов’язків перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика) 
резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика 
згідно із законодавством держави, в якій він зареєстрований. 

Сучасний перестраховий ринок має такі тенденції: географічна дивер-
сифікація перестрахової діяльності, тобто залучення перестраховиків до 
процесу перерозподілу прийнятих ризиків з метою здійснення стабілізації 
ринку страхових послуг; розвиток нових обслуговуючих напрямків клієн-
тів, надання послуг в сфері інформаційно - аналітичних технологій; основ-
ним фактором забезпечення фінансової стійкості перестрахових компаній є 
ефективне управління ними. 

Рівень розвитку перестрахового ринку залежить від рівня розвитку 
ринку страхових послуг, але враховуючи тенденцію зменшення кількості 
страхових організацій можна зазначити, що так само зменшується і кіль-
кість перестраховиків. Оскільки роль перестрахових операцій в діяльності 
страховика є досить значною, потрібно визначити динаміку його розвитку. 

Основні показники ринку перестрахування в Україні показано в 
табл. 1. 
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Таблиця 1 

Основні показники ринку перестрахування в Україні 
за 2015 – 2018 роки (млн.грн) 

2015 2016 2017 30.09.201
 Сплачено на перестрахування: 9 911,3 12 668,7 18 333,6 11 718,5 

- перестраховикам-резидентам 7 381,1 8 706,4 14 937,4 9 486,8 
- перестраховикам-нерезидентам 2 530,2 3 962,3 3 396,2 2 231,7 

Виплати, компенсовані 
 

1 345,8 1 233,2 1 208,2 1 288,9 
- перестраховиками-резидентами 497,7 278,5 280,0 287,8 

- перестраховиками-нерезидентами 848,1 954,7 928,2 1 001,0 
Отримані страхові премії від 

перестрахувальників-нерезидентів 38,1 40,1 46,1 25,7 

Виплати, компенсовані 
перестрахувальникам-нерезидентам 12,9 14,2 13,8 44,4 

З табл.1 видно, що за перестраховими угодами за 9 місяців 2018 року 
українські страховики сплатили часток страхових премій 11 718,5 млн. 
грн., що є більшим на 1 807,20 млн. грн., ніж в 2015 році. Загальна сума 
часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, в 2018 році 
становила 1288,9 млн. грн., що є більше ніж в 2017 році на 80,70 млн. грн., 
але менше в порівнянні із 2015 роком на 56,90 млн. грн. Динаміка страхо-
вих премій отриманих від перестрахувальників-нерезидентів за 2015 – 
2017 роки збільшилась на 8 млн. грн, а станом на 30.09.2018 становила 25,7 
млн. грн. Динаміка виплат, компенсованих перестрахувальникам-
нерезидентам за 2015 – 2018 роки збільшилась на 31,5 млн. грн. 

Незважаючи на позитивні показники функціонування ринку перестра-
хування, існує багато проблем: питання регулювання перестрахувальної 
діяльності; застосування складних перестрахових форм на практиці; роз-
робка законодавчих документів в перестраховій сфері; дослідження сутно-
сті операцій щодо перестрахування. Неналежний розвиток ринку пере-
страхування обумовлений слабким рівнем капіталізацією ринку страхових 
послуг, відсутністю ефективних інвестиційних інструментів, недосконаліс-
тю законодавчого поля в діяльності перестраховиків. 

Отже, ринок перестрахування в нашій державі потребує комплексного 
розвитку, його сучасний стан не може задовольнити потреби ринку стра-
хових послуг. В сфері українського страхування переважають страхові ор-
ганізації із невеликими можливостями щодо прийняття ризиків. Тому, для 
вітчизняного ринку страхових послуг проблемою, що потребує негайного 
вирішення, є збільшення його ємності, об'єднання страхових фондів стра-
хових компаній. Перспективним для вітчизняних страхових організацій є 
вихід на страхові ринки держав, котрі розвиваються, із метою заощаджен-
ня на перестрахуванні. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОБОРОННІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Щербина І. М. 

При ціноутворенні в оборонно-промисловому секторі економіки 
України реальний процес формування цін відбувається централізовано на 
основі призначення цін державними органами. 

Основним завданням систем державного регулювання цін є забезпе-
чення ефективного використання бюджетних фінансових ресурсів у виро-
бництві озброєння і військової техніки та встановлення пріоритетів при їх 
розподілі з урахуванням державних планів їх виробництва та особливостей 
діяльності компаній (підприємств) у ринковому середовищі. Відповідальні 
державні структури мають можливість уточнювати цінову політику з ме-
тою визначення оптимального механізму ціноутворення, який дозволяв би 
поєднувати дві тенденції: намагання держави закупити військову продук-
цію для армії при мінімальних витратах і прагнення виробників забезпечи-
ти прибутковість. 

 Існуюча методологія в сукупності своїх елементів не містить принци-
пу науковості, що на практиці призводить до встановлення з боку Уряду 
необгрунтованих і не пов'язаних з макроекономічними особливостями гос-
подарської системи відсотків прибутковості. 

Наприклад, відповідно до Порядку планування, формування, розмі-
щення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійс-
нення контролю за його виконанням, прибуток у складі ціни не може пере-
вищувати: 

• 1 % витрат на купівлю комплектуючих виробів (напівфабрикатів),
робіт (послуг) в інших суб’єктів господарювання; 

• 20 % решти витрат у складі виробничої вартості продукції (робіт,
послуг); 

• 25 % у разі надання суб’єктом господарювання державному замов-
нику 

http://www.rada.gov.ua/
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документів, що підтверджують необхідність використання частини 
прибутку, одержаного від виконання державного контракту, на розвиток 
виробництва для ефективного виконання в подальшому оборонного замов-
лення. За такою пропорцією середній прибуток складає 7,5%, що є недо-
статнім для ефективного функціонування підприємств такого об’єднання. 
В свою чергу, експортна діяльність таких установ залежить від Уряду дер-
жави, який надав дозвіл на здійснення експорту озброєння і військової те-
хніки далеко не всім членам Ліги. Вимогою правління об’єднання до пред-
ставників Уряду встановити мінімальний рівень державного оборонного 
замовлення в пропорції 5/30.На жаль, в лютому 2018 року дана норма при-
зупинена, закупівля знову здійснюється за принципом 1/20.  

Проведений аналіз джерел з питань ціноутворення в оборонній про-
мисловості за період 2014-2018 рр. містить наступні рекомендації: 

• удосконалити модель формування цін на науково-технічну продук-
цію ОПК при виконанні НДР і НДДКР, передбачивши залежність ціни ко-
нтракту від новизни результатів, які мають бути досягнуті, ранжування но-
визни результатів і цінових параметрів відповідно до ступеня поліпшення 
характеристик систем і забезпечити мотивацію виконавців до підвищення 
ефективності виконання робіт; 

• визначити (чи створити нову) державну структуру з відповідними
повноваженнями, якій надати право втручатися у процес узгодження роз-
біжностей між державними замовниками та підприємствами оборонної 
промисловості при формуванні цін на оборонну продукцію; 

• доопрацювати Закон України “Про державне оборонне замовлення”,
передбачивши в ньому статті щодо цілей і принципів державного регулю-
вання цін, методів, видів цін та умов і порядку їх використання;  

• ДК “Укроборонпром” за участю інших підприємств оборонної проми-
словості спільно з Міністерством оборони України, Міністерством економіч-
ного розвитку та торгівлі та Міністерством фінансів України розробити По-
ложення з використання цін на продукцію оборонної промисловості за дер-
жавним оборонним замовленням та подати його на затвердження в КМУ; 

• розробити Концепцію ціноутворення на продукцію оборонної промис-
ловості приватних і державно-приватних підприємств, яка має передбачати 
механізм визначення цін на продукцію, економічну мотивацію підприємств 
(норми прибутку) до вироблення оборонної продукції, та надання державних 
гарантій щодо відшкодування вкладених підприємствами коштів;  

• широко використовувати базу даних ДК “Укроборонпром”, яка міс-
тить низку показників, які можуть суттєво впливати на ціну продукції, зо-
крема: умови поставки товарів або послуг, цінова пропозиція постачальни-
ка товару, інформація про попит на цей вид продукції, кількість товару, 
його якість, технічні характеристики, про особливості країни – користува-
ча продукції, дані про посередників під час здійснення зовнішньоторгове-
льної операції. 
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На мою думку, доцільно розробити та впровадити в галузі таку мо-
дель ціноутворення, яка враховувала би сутність вищевикладених рекоме-
ндацій та пропозицій, а також інші показники, що впливають на визначен-
ня ціни оборонної продукції. 

Оформлення такої комплексної моделі необхідно виконати у вигляді 
інформаційно-аналітичної системи, що дозволить використовувати сцена-
рний метод і комбінацію встановленого набору параметрів в залежності від 
обстановки, яка склалася в оборонній промисловості на окремо взяту дату.  
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INVESTING IN A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 
Velychkin V. O., Tymoshenko M. V. 

The development of modern knowledge is in these conditions one of the 
main levers of accelerating the economic and social development of the country. 
The basis of modern economic growth is scientific and technological progress. 
Those countries that have accepted this fact as a guide to action are flourishing 
today, and the rest are actually forced to pay intellectual rent to the owners of 
new technologies by lowering the price of the labor of their citizens, by 
exploiting their natural resources. In this regard, the problem of developing 
industrial policy is becoming increasingly important. Our economy is not yet 
sufficiently receptive to the achievements of scientific and technological 
progress. A significant part of enterprises practically does not invest funds either 
in the creation of new technologies or in the modernization of old ones. At the 
same time, Ukrainian scientists, their scientific results and high technologies are 
in great demand abroad [1]. 

Creating effective mechanisms for the commercialization of knowledge 
makes it possible to accelerate at the accelerated pace such serious tasks as 
maintaining economic growth and its competitiveness in world markets, 
increasing employment, preserving the environment, quality of health care and 
other strategic objectives. Innovations are becoming increasingly important for 
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sustainable economic development, both at the microeconomic and 
macroeconomic levels, as they enable enterprises to respond to increasingly 
complex customer requirements, outpace competitors in the domestic and 
international markets, and increase productivity. An innovation system can be 
defined as a network of agents (participants) from the fields of science, business 
and politics who interact with each other to develop exchange and apply new 
technologies and new knowledge to ensure sustainable development. Today, it is 
the production of knowledge that is the main source of economic growth in 
developed countries. At least the fact that 90% of scientists and engineers who 
have worked in the entire history of human development — our contemporaries 
— speaks about the pace of development of this trend, and 90% of all 
knowledge has been created in the last three decades. In terms of the share of 
high-tech sectors in gross domestic product (GDP), the list of the most advanced 
countries in the world is as follows: Republic of Korea, Sweden, Switzerland, 
Germany, Japan, and the USA. In terms of high-tech production, the EU 
countries are well ahead of the United States. In a number of countries, national 
summits on knowledge economy issues are held regularly today. In China, the 
knowledge economy is officially recognized as a state strategy. Its adherents, 
which every day becomes more and more, with the inherent enthusiasm of this 
country, memorize a new slogan: “The basis of the knowledge economy is 
education”. In the modern world, the driving force of the economy - competition 
- is increasingly reduced to the competition of knowledge.  At the largest 
universities in the world, the number of Chinese students is growing year by 
year, and the state is creating a state system for mastering scientific and 
technological innovations - the natural basis of the knowledge economy. The 
main task of the state declared the organization of the demand for knowledge. 
The desire of young people to get a higher education is also noticeable, but here 
there is a particular demographic problem, which ultimately affects the 
preservation of the intellectual potential of the state. Life expectancy for a 
newborn Ukrainian boy, according to WHO, is only 52.8 years, for a girl - 64.3 
years. For example. American kids can live 67.2 and 71.3 years, respectively, 
German - 69.6 and 74, Japanese - 72.3 and 77.7 years. Under these conditions, 
the construction of a post-industrial society based on knowledge can be 
forgotten. Having spent considerable funds on training an educated person, then 
it is necessary to use as effectively as possible the knowledge gained in the 
process of learning. High mortality of Ukrainians significantly shortens the time 
of their use, which, accordingly, reduces the return on education costs. Reducing 
state funding for university studies can also lead to negative consequences for 
building a knowledge economy. Thus, raising tuition fees can significantly limit 
access to education for people from low-income families. For Ukraine, it is vital 
that state funding for universities is increased and assistance to students at the 
regional level is provided. In particular, regional administrations and universities 
can agree on the implementation of the program of granting loans to students, 
provided that the return of loans will be correlated with the level of income of 
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graduates after they graduate from an educational institution. In the knowledge 
economy, public funding of higher education and research should be seen as an 
investment in the future, which ultimately will bring high dividends to the whole 
society. 

Recently, in our country, they are increasingly talking about the innovation 
economy, high technologies as the basis for the development of civilization, the 
knowledge society, the information society. The state should be vitally 
interested in creating an environment for the development of a knowledge 
economy, but this requires organizational, legal, and economic measures. And, 
of course, tax breaks, such as in the US and the UK. But while in the production 
of knowledge in Ukraine invest about 1.6% of GDP, whereas, in the countries of 
the Organization for Economic Cooperation and Development - about 5%. The 
main thing that we lack is, first of all, changes in the mass consciousness, which 
must be oriented to the fact that the main wealth of Ukraine is human capital, 
not the subsoil. 

It should be noted that the production of knowledge in the world is clearly 
localized, but their consumption is distributed (at least in developed countries) 
evenly. In developed countries, 25 % of the workforce is currently engaged in 
science and high technology. In the US, 8 % of the population creates over 20% 
of GDP, and the country spends about 40 % of global expenditures on research 
and development (R & D), about 66% of those who work today have higher or 
incomplete higher education (the administration intends to generation to bring 
this figure up to 90%). The data for Ukraine are also indicative (the population 
is about 2.5 % of the world’s GDP, 2.5 % of the world’s GDP, and R & D 
expenditures are noticeably less than 1 % of the world’s, while the human 
factor”, Ie, incompetence or inability to cope with complex technology). In 
terms of indicators of Ukraine, which are close in meaning, today is 2–3 times 
less than the average world level of support for the knowledge economy, private 
capital shies away from investments in knowledge (private participation in R & 
D financing in the EU countries reaches 55 %, and in the US–67 %). Until now, 
the country is not able to learn the simplest lesson: in all cases, when 
knowledge-producing structures were at least partially exempted from taxes, 
knowledge production increased sharply. In the knowledge economy, it is 
impossible, as in the market, to offer part of the knowledge for testing, in order 
to sell the entire batch. The market of knowledge keeps on reputation, on trust. 

If we discuss public policy in the field of knowledge economy, we can note 
three extremely important aspects. 

First, the transformation of the institutional structure of science. Here the 
state should play a leading role until the developed sector of corporate science 
takes shape, which, by the way, is already happening. 

Secondly, the transition from the support of organizations to stimulate 
activities. We can’t get away from it, and the state continues to support certain 
institutions and programs on an incomprehensible principle. If we take the Law 
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on Science, everything in it is aimed at supporting research institutes, and 
university and corporate science are in fact discriminated against.  

And finally, thirdly, it is necessary to stimulate cooperation ties. The 
knowledge economy is the economics of networking in many different ways. 
This, in particular, is about the interaction between science, education and 
business, promoting the formation and development of innovative clusters, etc. 
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PRIORITY WAYS TO ATTRACT FOREIGN INVESTMENT
 IN THE REAL ECONOMY OF UKRAINE 

Frolov S. M., Vink D., Bukata A. V. 

The global financial crisis has led to an economic downturn in the 
Ukrainian economy. However, the main factors of economic instability in the 
state are: unbalanced fiscal policy, devaluation of the national currency, 
reduction of budget expenditures, lack of adequate social and labor relations 
and, as a result, high unemployment rates, lack of foreign investment in 
production, the economy of Ukraine. 

The place of Ukraine in the world rankings indicates the presence of 
systemic problems in investment management. According to the results of the 
rating “Doing Business – 2018”, conducted by the World Bank, Ukraine 
occupies the 74th position in 185 countries of the world. 

The evolution of the Ukrainian economy is impossible without a change in 
the investment climate. There is a high demand of foreign investors for 
Ukrainian cheap raw materials and labor resources. However, we have almost 
no prepared investment projects and our own policy of encouraging foreign 
direct investment in the real economy, given that capital and investment must be 
mobile. 

The investment climate directly affects the main indicators of the country's 
social and economic development. A positive investment climate helps to solve 
social problems, provides a high level of employment in the population, allows 
you to update production, carry out modernization and increase the fixed assets 
of enterprises, introduce new technologies and more. 

So according to the latest data from the National Bank of Ukraine, the net 
inflow of foreign direct investment in 2018 was $ 2.4 billion (58% of which 
went to the real sector). In 2017, the figure was 0.2 billion less - $ 2.2 billion 
(real sector - 74%, additional capitalization of capital - 26%). While in 2016, the 
figure was a third more - 3.3 billion dollars (the real sector - 27%). 

In Ukraine it is very profitable to conduct business in the financial market 
(especially in the foreign exchange market). And it is extremely risky to invest 
in the actual production of competitive finished products. The main goal for 
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enhancing the investment activity of foreign investors in Ukraine should be a 
targeted and coordinated policy of the public and private sectors of the economy 
in the area of attracting capital. From the private sector - the development of 
attractive investment projects, the performance of workers of foreign economic 
contracts. 

Priority ways to solve the problems of foreign investment should be: 
improving the investment climate by improving the general and special 
legislation governing relations in the implementation of investment in 
accordance with European standards, the development of the investment market 
and investment infrastructure, namely: the establishment of a direct investment 
and venture capital industry, creating conditions for attracting investment in 
capital markets; introducing an economic mechanism for insuring the risks of 
foreign investment, speeding up customs clearance of goods and other items that 
move across the customs border of Ukraine, creating and implementing 
educational programs that promote the development of inventive activity and 
building respect for intellectual property rights. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Демиденко Л. М., Грищенко Т. В. 

Пенсійний фонд України є потужним інститутом публічних фінансів в 
України, який забезпечує розподіл та перерозподіл частини валового внут-
рішнього продукту на виплату пенсій громадянам. За період 2012–2018 р. в 
Україні значення питомої ваги витрат на пенсійне забезпечення у валовому 
внутрішньому продукті скоротилася з 16% у 2012 році до 10 % в 2018 р. [1; 2]. 

Встановлення оптимальної межі витрат на пенсійне забезпечення гро-
мадян з солідарної пенсійної системи залишається важливою науковою 
проблемою, яка потребує свого вирішення як для розвинутих країн, так і 
для тих що розвиваються. 

В Україні діє розподільча модель пенсійного забезпечення, яку часто 
називають солідарною. В основі цієї моделі покладено принцип солідарно-
сті поколінь, який означає, що виплати пенсійного забезпечення пенсіоне-
рам здійснюються за рахунок внесків від економічно активних громадян 
країни до Пенсійного фонду. Солідарність поколінь, з одного боку, забез-
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печує відносну простоту управління фінансовими резервами пенсійної си-
стеми, але, з іншого боку, збільшує залежність даної моделі від інших со-
ціально-економічних чинників і, головним чином, демографічних. Кожно-
му учаснику солідарної пенсійної системи, як правило, гарантується після 
досягнення пенсійного віку пенсія встановленого розміру, який визнача-
ється величиною заробітної плати і сукупним трудовим стажем [3]. 

Діяльність Пенсійного фонду України у 2018 р. забезпечувала пенсій-
ними виплатами 11,5 млн громадян, що сумарно склало 352,7 млрд грн. 
Середній розмір пенсії станом на 1.01.2019 р. склав 2646 грн, що на 6,7% 
більше ніж у попередньому році. Мінімальний розмір пенсій зріс лише на 
3 % і склав 1497 грн на 1.01.2019 р., таке збільшення навіть не забезпечило 
втрат від інфляції, яка за підсумками 2018 р. складала 9,8 %. При цьому 
власні надходження Пенсійного фонду у 2018 р. зросли на 43,2 млрд грн, 
або на 27,2 % [4].  

Головною метою пенсійної реформи в Україні у 2017 р. було зазначе-
но відновлення справедливості при визначенні пенсійних виплат як сього-
днішнім пенсіонерам, так і на майбутнє. Важливою частиною пенсійної 
реформи є впровадження європейських стандартів функціонування органів 
Пенсійного фонду України. Використання сучасних інформаційних і 
управлінських технологій, єдиних стандартів якості обслуговування гро-
мадян, які повинні зробити надання послуг українському зручним і ефек-
тивним. Так, у 2018 р. було уведено в промислову експлуатацію централі-
зовану підсистему “Призначення та виплати пенсій на базі електронної пе-
нсійної справи”, оформлюються електронні пенсійні посвідчення, які од-
ночасно використовуються як банківські картки, розширяється викорис-
тання електронних сервісів [5]. 

Під час реалізації пенсійної реформи потрібно враховувати цілу низку 
факторів: економічних, соціально-правових, демографічних та інвестицій-
них (табл. 1).  

Черговим напрямком пенсійної реформи в Україні має бути запрова-
дження обов’язкового накопичувального пенсійного страхування. Накопи-
чувальна пенсійна система має бути орієнтована на створення спеціальних 
фондів, що забезпечуватимуть виплати пенсій в поточному і майбутньому 
періодах залежно від терміну участі та розміру внесків його учасників . 
Пенсійне забезпечення по старості в даному варіанті є довгостроковим ін-
вестиційним процесом, де спочатку відбувається сплата внесків і нарощу-
вання пенсійного капіталу за рахунок доходів від інвестицій в економіку 
через механізми фондового ринку, а вже потім відбувається виплата нако-
пичених коштів у вигляді пенсій. Запровадження накопичувального пен-
сійного страхування може бути суттєвим фактором прискорення інвести-
ційних процесів в Україні. За оцінками експертів, може сприяти зростанню 
ВВП, збільшенню пенсійних виплат, проте варто враховувати, що введен-
ня цієї моделі пенсійного забезпечення потребує запровадження додатко-
вих внесків з доходів громадян, покращення контролю за недержавними 
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пенсійними фондами, розбудови ефективних механізмів роботи фондового 
ринку. 

Таблиця 1 

Фактори, впливу на пенсійне забезпечення 

Економічні темпи економічного зростання; 
розмір страхових внесків; 
розмір частки ВВП, яка спрямована на фінансування пенсій; 
інфляція ; 
грошові доходи населення; 
рівень безробіття. 

Демографічних чисельність одержувачів пенсій; 
чисельність платників внесків; 
вік виходу на пенсію;  
рівень народжуваності і смертності 

Інвестиційні кількість і якість інвестиційних процесів; 
кількість недержавних пенсійних фондів; 
наявність державних гарантій  

Соціально-правові 
чинники 

розміри пільг; 
категорії одержувачів пенсій. 
наявність відповідної нормативно-правової бази (регулює 
діяльність системи пенсійного забезпечення) 

Джерело: складено авторами на основі [6]. 

Список використаних джерел: 
1. Яфінович О. Б. Державні цільові фонди. Фінанси. Підручник / За

ред. д.е.н., проф. І. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. – C. 358-389. 
2. Видатки Пенсійного фонду. URL: –http://cost.ua/budget/expenditure/

pension 
3. Пікус Р.В., Третяк Д. Д. Пенсійне страхування. Фінанси. Підручник /

За ред. д.е.н., проф. І. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. С.422-425 
4. Голова правління Пенсійного фонду України прозвітував про робо-

ту органів Фонду у 2018 році. URL: https://www.pfu.gov.ua/1534353-golova-
pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-prozvituvav-pro-robotu-organiv-fondu-
u-2018-rotsi/(дата звернення 12.04.2019) 

5. Звіт про роботу та виконання бюджету Пенсійного фонду України.
URL: https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2019/03/Zvit_2018_21_03_2019.pdf 
(дата звернення 14.04.2019) 

6. Загорулько І. Б. Системи пенсійного забезпечення: поняття, прин-
ципи та функції // Науковий вісник НЛТУ України . 2005. №3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article /n/sistemi-pensiynogo-zabezpechennya-ponyattya-
printsipi-ta-funktsiyi (дата звернення 15.04.2019).  

https://www.pfu.gov.ua/1534353-golova-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-prozvituvav-pro-robotu-organiv-fondu-u-2018-rotsi/
https://www.pfu.gov.ua/1534353-golova-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-prozvituvav-pro-robotu-organiv-fondu-u-2018-rotsi/
https://www.pfu.gov.ua/1534353-golova-pravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-prozvituvav-pro-robotu-organiv-fondu-u-2018-rotsi/
https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2019/03/Zvit_2018_21_03_2019.pdf
https://cyberleninka.ru/article


91 

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ  
ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Дудчик О. Ю. 

Фінансово грамотні люди виступають основою стабільності і процві-
тання будь-якої держави світу. В Україні рівень фінансової грамотності 
населення знаходиться на дуже низькому рівні. Населення не лише не знає 
як користуватись фінансовими інструментами, але і має низьку довіру до 
фінансової системи і її інститутів. Підвищення фінансової грамотності є 
актуальним питанням як для покращення добробуту громадян, так і для 
економічного розвитку країни. 

Фінансова грамотність населення – сукупність світоглядних позицій, 
установок, знань і навичок громадян щодо ефективного управління особи-
стими фінансами та здатність компетентно застосовувати їх у процесі при-
йняття фінансових рішень [1] для досягнення особистого фінансового бла-
гополуччя. 

Фінансово грамотні люди вміють жити згідно тих коштів, що є в їх 
розпорядженні, стежити за станом своїх фінансів, планувати свої майбутні 
доходи і витрати, особливо пенсію, правильно обирати фінансові продукти 
та інструменти і розбиратися у фінансових питаннях.  

Саме в руках населення концентрується основна сума заощаджень, які 
повинні перетворитись на інвестиції і стати джерелом додаткових доходів 
для громадян, і джерелом фінансування інвестиційних проектів та програм 
підприємств та уряду.  

В міжнародній практиці на державу покладається ключова роль коор-
динатора процесу підвищення рівня фінансової грамотності населення. 
Україну можна вважати країною з початковим етапом осмислення ступеня 
впливу фінансової грамотності громадян на економічний і соціальний роз-
виток країни і початком процесу ініціалізації проектів і програм забезпе-
чення фінансової освіти населення. 

В Україні дуже гостро стоїть питання не лише створити умови для на-
селення підвищувати свою фінансову грамотність та обізнаність, навча-
тись, мати доступ до фінансових інструментів, вміти обирати найкращі, 
але і повернути довіру населення до фінансової системи, яка була втрачена 
в період 2014–2018 рр.  

Дослідження, проведені в Україні, свідчать, що громадяни країни ма-
ють низький рівень фінансової грамотності та окремих її аспектів, таких як 
особистий заробіток, планування доходів та витрат, споживче кредитуван-
ня, інвестування. 

На початку 2017 р. в Україні представники Проекту Агентства США з 
міжнародного розвитку USAID “Міжнародні партнерства заради стабіль-
ності фінансового сектору” провели опитування серед населення, аби 
з’ясувати, наскільки наші громадяни розуміються на фінансовій системі і 
взаємодіють з нею. Це вже друге дослідження, перше фахівці проводили у 
2010 р. 
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У 2015 р. USAID провела такі дослідження у 30 країнах світу. Тоді лі-
дером по показниках стала Франція, Фінляндія, Норвегія, Канада. У цих 
країнах рівень фінансової інклюзії складався зі знань, поведінки і ставлен-
ня, і був дуже високий. На останньому місці були Білорусь і Польща. Крім 
того, у розвинутих країнах система захисту прав споживачів здійснюється 
на державному рівні, тобто навіть не будучи фінансово грамотним, насе-
лення має мінімальні шанси постраждати від фінансових шахрайств. 

Результати досліджень, проведених в Україні, вказують на дуже низь-
кий рівень фінансової грамотності населення. Близько 15 % населення вза-
галі не мають можливості здійснювати інвестиційні вкладення, бо мають 
обмежені фінансові ресурси і ця проблема знаходиться за межами фінан-
сової грамотності. Крім того, люди не співпрацюють з фінансовою систе-
мою в Україні, бо не довіряють їй. В силу особливостей історичного досві-
ду в Україні ця проблема стоїть гостріше, ніж в інших країнах, що 
пов’язано з кардинальною зміною в досить короткі терміни умов життєдія-
льності населення при переході до ринкової економіки. Не слід забувати і 
про той факт, що у населення України довгостроковий досвід в сфері фі-
нансів носить вкрай негативний характер (знецінення заощаджень, фінан-
сові піраміди, банкрутство банків тощо). 

Проблема підвищення фінансової грамотності населення України має 
особливу актуальність. Понад 70 років розвитку країни в рамках соціалістич-
ної економічної моделі і ідеології практично стерли у більшості громадян уя-
влення навіть щодо простих фінансових продуктів і послуг. Перехід країни 
до ринкової економіки показав абсолютну нездатність населення приймати 
правильні фінансові рішення. За останні роки обсяг послуг, що пропонуються 
на фінансовому ринку, виріс у декілька разів, проте рівень фінансової грамо-
тності споживачів радикально не змінився, що не дозволяє залучати їх до фі-
нансового простору країни. Основи фінансової грамотності не є обов’язковим 
компонентом ні в загальній, ні у вищій освіті, тому населення здебільшого не 
здатне до фінансово грамотного поводження на ринку фінансових послуг. 
При цьому фінансовий ринок активно розвивається, виникають нові інстру-
менти, форми і види фінансових продуктів. Однак з боку споживачів попит 
обмежується невмінням ефективного використання фінансових інструментів 
через відсутність необхідних знань і навичок. 

Завдання підвищення фінансової грамотності населення є одним з 
найважливіших для уряду країни. Такий інтерес обумовлений сучасними 
економічними процесами, пов’язаними з глобалізацією і активним розвит-
ком фінансових ринків. 
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ЕВОЛЮЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ 

Кузькін Є. Ю. 

Активізація реформаторських процесів трансформації системи держа-
вного управління, зміст яких нерозривно пов'язаний із фіскальною децент-
ралізацією та підвищенням фінансової автономії місцевого самоврядуван-
ня (МСВ), є однією з провідних сучасних тенденцій суспільного розвитку в 
широкому колі країн з унітарним державним устроєм.  

Процес децентралізації державної влади в сучасних умовах являє со-
бою надзвичайно складне суспільне явище, яке визначається масштабніс-
тю розгортання та тривалістю виявлення, розмаїттям проявів та неодно-
значністю наслідків реалізації, тіснотою зв’язку із різними аспектами соці-
ально-економічного та політично-адміністративного устрою держави. Не-
однозначність та (принаймні, часткова) неузгодженість наявних в сучасних 
дослідженнях позицій та думок щодо ідентифікації природи феномену де-
централізації державної влади обумовили необхідність узагальнення існу-
ючих в даному контексті теоретичних положень, що дозволило виділити 
такі основні підходи, які за змістом відповідають основним аспектам розг-
ляду науковцями проблематики і питань децентралізації державної влади. 

1. Структурно-системний (конституційний) підхід, в рамках якого де-
централізація влади розглядається як спосіб розбудови державного устрою 
(тобто, політико-адміністративної та національно-територіальної архітек-
тоніки й влаштування держави.  

2. Трансфертний підхід, за яким децентралізація розглядається як пе-
ріодичний перерозподіл (передача, доручення, делегування) від централь-
них органів державного управління до органів місцевої влади та самовря-
дування (функціональна децентралізація) або об’єднаних за територіаль-
ною ознакою професійних спільнот (предметна спеціалізація) владних по-
вноважень та компетенцій, прав та обов’язків щодо виконання певної част-
ки загальнодержавних функцій та вирішення місцевих питань.  

3. Функціонально-ресурсний підхід, відповідно до якого
об’єктивізація умов здійснення процесу децентралізації влади має здійс-
нюватися на засадах передачі від держави (центральних органів влади) до 
компетенції інших суб’єктів повноважень щодо виконання конкретних фу-
нкціональних обов’язків, а також відповідно належного ресурсного забез-
печення ефективної реалізації цих повноважень.  

Таким чином, процес децентралізації державної влади (що визнача-
ється надзвичайною складністю змістовного наповнення, значним розмаїт-
тям структурних і функціональних характеристик, обов’язково має розгля-
датися в нерозривній єдності описаних вище підходів відповідно до ситуа-
тивно встановлених конкретних цільових орієнтирів, якими керується 
держава при ухваленні рішень стосовно доцільності перерозподілу повно-
важень, прав та компетенцій. 
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Посилення фінансової самостійності та автономії самоврядування може 
бути досягнуте насамперед через зміцнення дохідної бази та стимулювання 
місцевої влади до нарощування доходів. Необхідною вимогою для здійснен-
ня такого роду заходів для вітчизняних системи органів МСВ слід вважати 
перегляд чинних ставки і нормативи, передусім – місцевих податків і зборів, 
єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, вартість патенту на 
здійснення торговельної діяльності та ін. Крім того, вирішення місцевих пи-
тань (пов’язаних із забезпеченням ефективного й економного витрачання фі-
нансових ресурсів, із збереженням виробничого потенціалу, із поглибленням 
взаємодії із середнім і малим бізнесом та ін.) обов’язково потребує налаго-
дження та розвитку співпраці органів виконавчої влади та місцевого самов-
рядування в контексті реалізації таких заходів, спрямованих на реальне фі-
нансове наповнення реформ з децентралізації державної влади:  

запровадження системи контролю та моніторингу ефективності й ре-
зультативності бюджетних видатків, жорсткої економії бюджетних витрат, 
насамперед на утримання органів виконавчої влади й місцевого самовря-
дування; визначення як пріоритетних завдань із оптимізації мережі бюдже-
тних установ – розробку та реалізацію заходів із впровадження енергозбе-
рігаючих технологій, скорочення наявної та недопущення виникнення но-
вої податкової заборгованості та ін.; 

забезпечення ефективного управління комунальним майном і нерухо-
містю, вирішення земельних питань; доцільно негайно вжити також заходи 
щодо стабілізації фінансового, економічного стану підприємств житлово-
комунального господарства та посилення відповідальності за якість пос-
луг, що ними надаються, а також і передусім забезпечити проведення еко-
номічно обґрунтованої тарифної політики у сфері надання таких послуг, 
запровадити програми з енергозбереження тощо; 

сприяння пожвавленню економічного розвитку та зміцнення фінансо-
вого стану суб’єктів малого бізнесу шляхом пошуку нових реальних форм 
розвитку підприємництва, створення й підтримки функціонування мережі 
інформаційно-аналітичних центрів малого підприємництва; усунення ад-
міністративних, організаційних бар’єрів для утворення малих підприємств; 

проведення роботи з керівниками підприємств різних форм власності 
щодо легалізації праці на їхніх підприємствах та її належної оплати; 

розробка короткострокових регіональних програм інноваційно-
інвестиційної діяльності з визначенням найважливіших для території на-
прямів інвестування та запровадженням системи місцевих пільг для інвес-
торів, які фінансуватимуть пріоритетні проекти. 

Ефективна реалізація заходів із децентралізації державної влади пот-
ребує всебічного вивчення та адаптації світового досвіду здійснення такого 
роду реформ. Зокрема, продуктивним здається запозичення практики роз-
поділу податкових надходжень серед бюджетів різних рівнів на основі 
встановлення спрямованості нормативів розподілу податкових надходжень 
від місцевих бюджетів до центрального, а також збільшення самостійності 
місцевих органів влади, що сприяло активізації їхньої діяльності в напрямі 
пошуку нових джерел надходжень до бюджету. 
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СТАН ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ 
ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ 

Мельник Л. В. 

Ефективність аграрного виробництва в значній мірі залежить від  ная-
вності кваліфікованих кадрів, які сьогодні залишаються працювати в сіль-
ській місцевості за умови досягнення  високого рівня розвитку населених 
пунктів, наявності комфортного житла. А тому одним з перспективних на-
прямків  відродження сільськогосподарської сфери  є надання іпотечних 
кредитів  на будівництво житла мешканцям села.   

Даний напрямок у кредитній діяльності був запущений у 1998 році з 
метою поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, покра-
щення соціально-демографічної ситуації, стимулювання закріплення моло-
ді на селі та збільшення випуску сільгосппродукції і зайнятості сільського 
населення. Запроваджена державою програма “Власний дім” давала мож-
ливість сільським жителям отримати пільгові довгострокові кредити (під 
3% річних та багатодітним сім’ям безвідсотково) на будівництво житла та 
його благоустрій [1]. Обсяги кредитування індивідуального житлового бу-
дівництва в розрізі областей представлено на рис.1 
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Рис.1. Обсяги кредитування індивідуального житлового будівництва  
на селі за Державною програмою “Власний дім” у 2016 році, млн. грн. 

Складено автором за даними [2]. 
Очевидно, що більшість іпотечних кредитів на будівництво та прид-
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бання житла, а також підключення до інженерних мереж отримали родини 
Херсонської (22,1 млн. грн.), Закарпатської (19,2 млн. грн.), Вінницької 
(13,9 млн. грн.), Волинської (12,5 млн. грн.) та Запорізької (10,6 млн. грн.) 
областей. Однією з причин такої територіальної диференціації регіонів є 
розрив у рівні розвитку сільського господарства та активності соціального 
життя на селі у різних областях України. 

Порівняння обсягів іпотечного кредитування сільського житлобудівниц-
тва із величиною іпотечних кредитів населенню в цілому по Україні свідчить 
про наявність значного розриву у забезпеченні фінансовими ресурсами сіль-
ської місцевості: за п’ять років (з 2013 по 2017 рік) за програмою “Власний 
дім” було надано іпотечних кредитів на загальну суму 601,7 млн. грн., тоді як 
сумарний обсяг позик, наданих населенню під заставу нерухомого майна, за 
відповідний період становив 287,6 млрд. грн. [3]. Позитивним моментом є 
зростаюча тенденція обсягів виданих кредитів за даною Програмою, незва-
жаючи на недофінансування із Державного бюджету – відсоток зростання у 
2017 році проти рівня 2013 року становив 62 % (55,8 млн. грн. в абсолютному 
вираженні). Інакше кажучи, на сучасному етапі розвитку іпотечного кредиту-
вання сільськогосподарської сфери у житловому аспекті на фоні загального 
пожвавлення економічної системи, та іпотечного кредитування домашніх го-
сподарств України зокрема, відбувається активізація руху грошових потоків 
між банківською системою та сектором домашніх господарств.  

Важливими чинниками подальшого розвитку кредитних відносин з 
приводу фінансування житлового будівництва на селі є:  

− формалізація та спрощення процедури надання іпотечних позик; 
− поширення інформації щодо діяльності державних програм підтри-

мки через усі доступні канали зв’язку з населенням у сільській місцевості; 
− забезпечення прийнятних та гнучких умов повернення основної су-

ми боргу та відсотків за ним з метою зростання рівня доступності такого 
виду кредитування для сільського населення; 

− створення та підтримка конкурентних “Власному дому” банківсь-
ких програм кредитування будівництва та придбання житлової нерухомос-
ті у сільській місцевості з можливістю випуску іпотечних цінних паперів, 
забезпечених заставленою нерухомістю за такими кредитами з подальшою 
їх реалізацією на фондовому ринку. 

Список використаних джерел: 
1. Стан виконання програми підтримки індивідуального житлового

будівництва на селі “Власний дім” – Режим доступу :  
http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/programi-
zhitlovogo-budivnitstva/stan-vikonannya-programi-pidtrimki-individualnogo-
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 

Лагутенко О. В.  

Банки мають особливий вплив на фінансову та економічну систему. 
Банківські ризики здатні швидко поширюватися мережею клієнтських ра-
хунків та створювати кризу на рівні окремих країн та за їх межами. У той 
же час, потужна банківська система здатна поглинати шокові хвилі та 
стримувати кризи. У зв’язку з цим зростає актуальність якісних систем 
управління банківськими ризиками. Головним напрямком розвитку сучас-
них систем управління банківського ризику є вдосконалення систем кор-
поративного управління. Метою корпоративного управління банків є пере-
хід від концепції першочергового дотримання інтересів акціонерів до ор-
ганізації систем ризик-менеджменту, орієнтованих на дотримання мети 
стабільності банківської системи та стимулюванні економічного зростання. 

Серед проблем розвитку банківського сектору України питання кор-
поративного управління в банках посідають важливе місце. В банках поки 
що практично відсутні корпоративні традиції, слабко розвинена корпора-
тивна етика, є неприйнятним довгострокове планування, ментально не 
сприймається розкриття будь-якої інформації. Це призводить до їх неефек-
тивного управління та відсутності високої привабливості для потенційних 
інвесторів. Тому незаперечним фактом є актуальність досліджень присвя-
чених питанням корпоративного управління в банках. 

Впровадження принципів корпоративного управління необхідне кож-
ному банку, навіть у випадку єдиного акціонера і відсутності корпоратив-
них конфліктів. Такий рівень забезпечується, зокрема: 

– чітким розподілом повноважень у банку для уникнення дублювання
функцій та чіткого розуміння сфери відповідальності кожного працівника; 

– належним рівнем підзвітності в банку з метою своєчасного надання
органам управління інформації для реагування та вжиття необхідних заходів; 

– належним рівнем системи стримування та противаг, що передбачає
такий розподіл повноважень між органами управління та/або підрозділами 
банку, який забезпечує взаємну підконтрольність та упереджує можливість 
прийняття органами управління банку невиважених рішень; 

– кваліфікованими членами ради та правління банку, які злагоджено
забезпечують досягнення стратегічних цілей банку, розуміють і мають до-
свід управління притаманними банківській діяльності ризиками, прийма-
ють на підставі всебічного аналізу інформації виважені рішення; 

– дієвою системою запобігання конфліктам інтересів у банку.
Першим кроком вдосконалення корпоративного управління в банках 

України стало прийняття Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами цінних паперів” з реєстр.№ 2210 (далі – Закон 
№ 2210).



98 

Прийняття 3 грудня 2018 року Правлінням Національного банку 
України рішення № 814-р “Про схвалення Методичних рекомендацій щодо 
організацію корпоративного управління в банках України” обумовлено не-
обхідністю  підвищення рівня корпоративного управління в банківському 
секторі України, з урахуванням пропонованих (законопроект Національно-
го банку в роботі) і вже прийнятих законодавчих змін (Закону № 2210), а 
також кращої міжнародної практики (зокрема, рекомендацій Базельського 
комітету з питань банківського нагляду щодо корпоративного управління). 

Документ містить рекомендації банкам України з питань організації 
корпоративного управління, зокрема щодо: 

● відповідальності, функцій, складу та порядку роботи ради банку, її
колективної придатності;

● формування, складу, повноважень і порядку роботи комітетів ради
банку;

● ролі ради банку в забезпеченні ефективного функціонування систе-
ми внутрішнього контролю в банку;

● впровадження ефективної політики винагороди, яка буде стимулю-
вати працівників діяти в інтересах банку та не вдаватись до надмірних ри-
зиків;

● розкриття банком інформації про корпоративне управління”.
Подальший розвиток систем ризик-менеджменту та корпоративного 

управління в банках буде залежати  від впливу наступних чинників: заці-
кавленості банків в інвестиціях, політики НБУ в сфері корпоративних від-
носин та впливу ринку цінних паперів. 

Проаналізувавши нормативні акти, приходимо до висновку, що спри-
ятливе правове поле для впровадження ефективного корпоративного 
управління у банківській системі поступово розвивається. Щоб запустити 
належну систему корпоративного управління в банках регуляторами про-
ведено ряд ефективних заходів щодо розкриття інформації, публічності та 
прозорості діяльності банку. Такі кроки дають стимул до вдосконалення 
акціонерам та бенефіціарним власникам банку, а суспільству дають змогу 
отримати належну інформацію про банківське середовище.  

Список використаних джерел 
1. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації корпо-

ративного управління в банках України  [Електронний ресурc]. – Режим 
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/vr814500-18  

2. Закону України “Про банки і банківську діяльність” [Електронний
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО
 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 
Лаврик В. В. 

Сучасний стан  підприємств житлово-комунального господарства в 
Україні характеризується значною кількістю наступних проблем: недоста-
тній рівень фінансування, несвоєчасний та неповний розрахунок спожива-
чів за надані житлово-комунальні послуги, неефективне та нераціональне 
використання матеріальних і фінансових ресурсів, застаріла матеріально-
технічна база, високий рівень зносу необоротних активів, недосконала та-
рифна політика, відсутність достатнього обсягу інвестиційних ресурсів для 
здійснення модернізації об’єктів комунальної власності, переважна збит-
ковість діяльності, невдалі трансформаційні перетворення при зміні форм 
власності підприємств ЖКГ, неефективна система управління та інше.  

Окрім здійснення безперебійної та ефективної господарської діяльно-
сті, зазначеної в статутних документах (виробничої, постачальницької чи 
обслуговуючої), підприємства ЖКГ покликані також реалізовувати соціа-
льну складову державної політики у сфері надання якісних та своєчасних 
житлово-комунальних послуг, що, в свою чергу, вимагає створення більш 
дієвих механізмів реалізації фінансового забезпечення їх діяльності. 

Здійснення реформ у сфері комунальних послуг потребує подальшого 
перегляду управлінських, організаційних, економічних і фінансових меха-
нізмів організації діяльності підприємств ЖКГ. Ось чому, на наш погляд, 
подальший ефективний розвиток підприємств ЖКГ повинен, в першу чер-
гу, базуватися на дієвій системі фінансування та залучення інвестиційних 
ресурсів в дану сферу господарювання. 

Поділ підприємств ЖКГ здійснюється відповідно до форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання, складових житлово-
комунального сектора, видів діяльності, видів житлово-комунальної пос-
луги, функціонального призначення. Така різноманітність видів підпри-
ємств житлово-комунальної сфери, специфіка їх діяльності, що пов’язана із 
наданням значного переліку житлово-комунальних послуг фізичним і юри-
дичним особам, спричиняє особливості в організації фінансових відносин.  

Характеризуючи складові фінансових відносин житлово-комунальних 
компаній необхідно відмітити наявність фінансових зав’язків з бюджетами 
різних рівнів і, в першу чергу, з місцевим бюджетом, державними цільо-
вими фондами, фінансово-кредитними установами та страховими компані-
ями, з галузевими та корпоративними структурами, до складу яких вони 
можуть входити або бути підпорядковані їм, з засновниками, власниками, 
учасниками об’єднань, управлінськими структурами [1]. 

Визначальну роль в системі організації фінансів у даній сфері відіг-
рають органи місцевого самоврядування, які мають значні можливості для 
впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств ЖКГ і, зокрема, 



100 

на формування їх доходів і прибутків через відповідну тарифну політику, 
надання бюджетних дотацій, субвенцій та пільг зі сплати податків і 
обов’язкових платежів [2, 3].  

Варто наголосити, що питання фінансування підприємств ЖКГ є пос-
тійним об'єктом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. 
Так, вагомий внесок у розвиток основ фінансового забезпечення підпри-
ємств ЖКГ зробили у своїх працях такі науковці як: О. Б. Бабаєвська, В. В. 
Величко , О. М. Гуцалюк, А. О. Дубас, Л. А. Новікова, О. М. Зерова , В. В. 
Костецький, О. Ю. Коцюрба, О. В. Нагорна, Ю. С. Нехайчук , М. М. Заба-
штанський, Ю. Л. Петрушевський та інші. Більшість науковців вважають, 
що фінансове забезпечення діяльності підприємств ЖКГ здійснюється на 
основі традиційних форм: самофінансування, кредитування та бюджетне 
фінансування. Досліджуючи різні точки зору авторів на визначення кате-
горії фінансове забезпечення, слід відмітити, що більшість провідних нау-
ковців [4, 5] підходять до розгляду даного поняття як елементу системи 
управління економікою, фінансовою системою держави чи окремою сфе-
рою діяльності. 

Під фінансовим забезпеченням діяльності підприємств ЖКГ слід 
розуміти цілісну систему організації фінансових відносин, пов’язану із 
формуванням та використанням фінансових ресурсів на основі відповід-
них форм, джерел та інструментів її реалізації, з метою створення умов 
для ефективного функціонування підприємств на основі вирішення за-
вдань, направлених на реалізацію фінансової стратегії його розвитку. 

Забезпечення формування необхідних обсягів фінансових ресурсів 
за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування у системі фі-
нансового забезпечення підприємств ЖКГ можливе за рахунок основних 
фінансових інструментів, що впливають на діяльність суб’єктів господа-
рювання, у складі яких слід виділити: тарифи на житлово-комунальні 
послуги; систему оподаткування; методи нарахування амортизації; види 
та форми кредитів; міжбюджетні трансферти у вигляді субсидій, дота-
цій; фінансові стимули та фінансові санкції; фінансові норми, нормати-
ви, резерви.  

Система фінансового забезпечення діяльності підприємств направлена 
на створення конкурентного середовища і формування прозорого та ефек-
тивного ринку житлово-комунальних послуг, впровадження ефективної 
інвестиційної політики в галузі ЖКГ та удосконалення її тарифної моделі. 

Таким чином, чітке розуміння та осмислення сутності фінансового за-
безпечення діяльності підприємств ЖКГ, визначення місця та ролі окремих 
його елементів є важливим для забезпечення ефективного функціонування 
суб’єкта господарювання даної сфери. Ось чому розробка дієвої системи 
фінансового забезпечення не буде вважатися повною без ґрунтовного дос-
лідження одного із ключових її складової – фінансових ресурсів. Тому ви-
значення ролі і значення різних джерел фінансування, їх структуризація, 
обґрунтування методів, способів мобілізації та напрямків розподілу і вико-
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ристання фінансових ресурсів, дозволить забезпечити досягнення макси-
мальних результатів діяльності підприємств ЖКГ. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Чернокалова К. О. 

Важливим елементом функціонування людини в сучасному світі є 
можливість навчання за будь-яких життєвих ситуацій. На цьому шляху не-
від’ємним атрибутом оновлення знань постає можливість саме дистанцій-
ного навчання. Адже світовий досвід налічує досить розгалужений спектр 
методів та засобів для сприйняття конкретного способу навчання.  

Розвинені країни все більш стають орієнтованими на вдосконалення 
системи дистанційного навчання, тим більше в цьому зацікавлені органи 
влади, здійснюючи сприятливі умови для модернізації цього виду освіти 
(організаційну, інформаційну, ринкову). 

Щоб розібратися, чому ж дистанційна освіта набула такої популярно-
сті серед пересічних громадян, розглянемо етапи походження даного виду 
надання знань. 

Головним та вагомим етапом розвитку дистанційної освіти була поява 
рукописного та друкованого матеріалу, останній дав змогу видання більш 
доступних (в плані цінової політики) підручників та посібників із навчання. У 
1840 році у Великобританії створюються курси стенографії із дистанційним 
навчанням, таким чином вони популяризуються серед широкого загалу. 
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Трохи згодом Лондонський університет дозволяє своїм студентам не-
залежно від місця проживання, національної приналежності, соціального 
рівня здобувати професійні навички, готуватися до іспитів для вступу в 
університет. Лише медичні спеціальності стали виключенням та не мали 
забезпечення в освіті на відстані за зрозумілих причин. 

На початку 20-го століття Австралія надає приклад, створивши на-
вчання поштою для дітей початкових шкіл, що мешкають на досить вели-
кій відстані від навчальних закладів. 

В цей час освіта набуває рівня досяжності не тільки для вищих про-
шарків суспільства. Представники середнього класу також тепер мали змо-
гу навчатися без відриву від виробництва. Це є показовим моментом у го-
товності держав цих країн реагувати на освітні потреби суспільства, яке 
раніше не мало такої можливості. 

У тісному зв’язку дистанційне навчання завжди перебувало із новіт-
німи технологіями: на початку це введення аудіовізуальних пристроїв, зго-
дом відеомагнітофонів, CD-ROM, DVD, комп’ютерних навчальних про-
грам. Але екватором розповсюдження освітніх послуг з дистанційного на-
вчання з упевненістю підкреслимо впровадження сервісу WWW у 1993 ро-
ці. Це стало своєрідним проривом індустрії освіти на відстані. Адже мере-
жеві технології дають змогу для реалізації інформаційної послуги, а голов-
не її швидкої та зручної складової потенційній аудиторії. 

Сучасні лідери з надання даних послуг згуртовуються (наприклад, 
Британська асоціація відкритої та дистанційної освіти; консорціум дев’яти 
традиційних університетів в Австралії) для подальшого обміну власними 
доробками, а також перевірки на відповідність нормам ліцензійних вимог 
кожної з країн [1]. 

Що ж стосується вітчизняних реалій, якщо звернутися до Положення 
про дистанційну освіту та Концепції розвитку дистанційної освіти в Украї-
ні, вони чітко регулюють та окреслюють низку прав та обов’язків потен-
ційних користувачів такої послуги, а саме: 

• дистанційно в Україні можуть навчатися громадяни, які мають се-
редню, професійну, вищу освіту, а також ті, що мають можливість викону-
вати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій; 

• по закінченні такого навчання студенти отримують відповідні сер-
тифікати; 

• термін навчання на базі середньої вищої освіти становить 6 років;
середньої професійної – 4,5 роки; на базі вищої неюридичної освіти – 

3 роки. 
Також регламентовані моделі дистанційного навчання навчальними 

закладами, які надають можливість навчатись віддалено: на базі самостій-
ного вивчення матеріалу (екстернат), навчання в університеті, співпраця 
навчальних закладів, автономні навчальні установи, автономні навчальні сис-
теми, дистанційне навчання з використанням мультимедійних програм [2]. 
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Головними принципами державної вітчизняної політики згідно “Зако-
ну про освіту” є сприяння розвитку суспільства, створюючи умови для 
зростання конкурентоспроможних людських ресурсів, а також для освіти 
протягом життя. Цього можна досягти шляхом згуртованості системи осві-
ти, науки, бізнесу та самої держави. Тому прикладом є розвинені європей-
ські держави, що орієнтуються на розвиток віддаленої форми освіти. Адже 
слід пам’ятати, що дистанційне навчання є сучасним інструментом, що в 
своїй основі тримає найкращі досягнення інформаційних, телекомуніка-
ційних засобів. Саме тому так важливо реалізувати в життя принцип на-
вчання впродовж життя. 

Впровадження форми навчання на відстані в Україні налічує свій по-
чаток досить нещодавно – близько 15 років. Подальше зволікання з пере-
ходом до світових тенденцій вже зараз створює загрозу для конкурентосп-
роможності української освіти на тлі світових вишів. Деякі питання наразі 
досить гостро постають перед нашою державою. Окреслимо їх. 

1. Розкриття людського капіталу лише шляхом якісних доступних,
зручних освітніх послуг без обмежень (часу, простору, людських можли-
востей). 

2. Базова професійна освіта кожні 5 років має доповнюватися, удоско-
налюватися , щоб відповідати сучасним технологіям. 

3. Політика світових тенденцій “освіта впродовж життя”, інвестування
в людину, створення гнучких, ефективних форм навчання. 

4. Принцип максимальної доступності освітніх ресурсів.
5. Інформаційні технології як основа освітнього процесу.
6. Старіння нації потребує створення умов для навчання людей зріло-

го віку. 
7. Фінансова складова дистанційного навчання для населення України

є важливим фактором, що з одного боку скорочує витрати, а з іншого по-
дає послугу в повному форматі. 

Підсумовуючи вищезазначене, робимо висновок, що дистанційна 
освіта на тлі розвинених країн світу набула не абиякого значення і є ре-
зультатом низки процесів: демократизації, гуманізації, інтеграції. Вона за-
довольняє потреби суспільства, сприяє постійному його розвитку, осучас-
нює раніш отримані знання. Із розвитком інноваційних технологій вона ще 
більш популяризується. Така система освіти звісно не є повноцінним за-
мінником класичної вищої школи, проте може слугувати якісним та зруч-
ним її доповненням. Тому держава має підтримувати вищі навчальні за-
клади у бажанні надавати дану освітню послугу потенційним користува-
чам. Керівники підприємств, організацій повинні зрозуміти, що тільки 
вкладаючи ресурси в освіту та підвищення кваліфікації своїх працівників 
шляхом он-лайн курсів від ВНЗ, дистанційного навчання, людина матиме 
змогу на “освіту впродовж життя”, а це є за порукою успішної держави, 
адже людський потенціал, якщо в нього вкладати знання, є невичерпним [3]. 
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MEDIA AND ECONOMIC DEVELOPMENT: 
RELATIONS AND SHIFTS 

Ahapova V. V. 

The relationships between one of the central institutional forms of 
information activities and the economic system attract the attention of scientists, 
mostly foreign economists. In particular, a lot of scientific research was formed 
within the framework of the theory of public choice. In frames of this theory, 
studies are devoted to issues of the negative or positive impact of media on 
voting (DellaVigna & Kaplan, 2006); the impact of mass media on electoral 
behaviour (Nureev, 2003), etc. Moreover, another group of studies is devoted to 
issues of the influence of the media on economic development. There are 
empirical studies, that have found relations between media and indicators of 
good governance such as political stability, rule of law, government efficiency, 
corruption (Norris & Zinnbauer, 2002); relations between a wide range of 
development indicators divided into groups such as human development, health, 
education, governance, security and violence (Guseva et al., 2008). At the same 
time, the need to update existing knowledge are still here in terms of fresh data 
interpreting and its comparison over time. 

In order to analyse quantitatively the relations between media and 
economic development, we calculated the coefficients of Pearson pairwise 
correlations. This coefficient shows statistical relationships between two 
variables, in our case, these are indicators which represent the media activity and 
economic development.  

To indicate media, we use the Freedom of the Press Index (FPI) made by 
Freedom House, which allows comparing countries on a global level for 
measuring media activity with regard to its country-based institutional 
environment. This index considers political pressure on media, legal 
environment, economic factors and based on print, broadcast and, what is 
important, digital forms of media in 199 countries and territories. FPI is 
represented with the 100-point scale. A score from 0 to 30 indicates that the 
press is free; a score from 31 to 60 indicates that the press is partly free and a 
score from 61 to 100 means that the press is not free.  
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To indicate economic development, we use a comprehensive index 
provided by the United Nations Development Programme – Human 
Development Index (HDI). This indicator is chosen since it assesses a couple of 
sides of the development: economic dimension (GNI per capita, in 2011 $PPP) 
and human capital ones (the life expectancy index and education index) for wide 
coverage of countries – 189. HDI ranges from 0 to 1, with 1 means the highest 
level of the development.  

Thus, based on the previous findings we aim to see: 1) whether free media 
and economic development still have significant relations? 2) is there any shifts 
in such relations? 

Our sample covers from 145 to 182 countries over the period of 1997-2017. 
The timeline is divided into the seven time segments: 1996-1998, 1999-2001, 
2002-2004, 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016. We calculated the 
coefficients of Pearson pairwise correlations, taking the average of each country 
pair FPI-HDI for each time segment.  

Some reservations are worth to be mentioned. Firstly, the correlation 
coefficient does not provide us with the meaning of the cause-and-effect 
relationship, therefore, we cautiously interpret results. Secondly, the calculations of 
the HDI varies over time due to methodological changes. Thirdly, in our sample, all 
correlation coefficients are significant based on the results of the t-test.  

Figure 1 shows that HDI and FPI are negatively correlated, which means that 
with an increase in FPI rank, the rate of development falls. The calculation results 
show that the relationship remains relatively high. Countries with higher HDI 
generally belong to the group of “free press countries”. For example, Australia (22 
and 0.94), Canada (18 and 0.92), Sweden (11 and 0.93). Accordingly, there are 
significant press restrictions in countries with a low development index: CAR (71 
and 0.36), Rwanda (79 and 0.52), Gambia (87 and 0.46). 

At the same time, we observe changes in the ratio of the correlation 
coefficients over time. In particular, taking into account all seven time intervals, 
the trend line has a positive slope. Thus, it can be assumed that the relationship 
between the indicators weakens. 

Fig.1. Freedom of Press Index and Human Development Index correlation 
coefficients in 1996–2016 
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Source: author’s own calculations based on (Freedom House, 2019) and 
(“Human Development Data (1990–2017) | Human Development Reports”, 
2019) 

Abstracting from the mentioned reservations, it is possible to put forward 
several assumptions explaining the observed shifts in the relationship between 
the media activities in the form of its free press indicators and economic 
development.  

– the customer’s focus has been disseminating from traditional media that
played a significant institutional role (newspapers, magazines, television, radio 
broadcasting) and editorial policy to new forms of media – social networks, 
blogs, etc.; 

– the rapid development of information and communication technologies
is changing the institutional environment of the media. For example, if 100 years 
ago, in order to spread information about a certain event, it was necessary to turn 
to the newspaper or to the radio, go through all the prescribed procedures, 
reviewing, etc., now it is enough to make a post in a personal blog or Facebook 
page. 

This sample is not a holistic and complete study but is one of the attempts 
to compare quantitatively measured relations between media and economic 
development over time, and put forward suggestions on possible causes of a 
weakening of the mentioned relationship.  
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Секція 2. Обліково-аналітичне і аудиторське забезпечення 

управлінських процесів 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  

БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ  

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
Шаріна А. О. 

Застосування процесного підходу до управління діяльністю підприєм-
ства, який базується на детальному аналізі існуючих бізнес-процесів та їх 
подальшій оптимізації, вже неодноразово доводило свої переваги поруч із 
функціональним підходом. Успіхи провідних компаній, серед яких 
―General Electric‖, ―Toyota‖, ―Crysler‖, продемонстрували, що саме управ-
ління бізнес-процесами є одним з основних джерел довгострокових конку-
рентних переваг підприємства.  

Формування системи управління бізнес-процесами промислового під-
приємства визнається комплексним завданням, наукове підґрунтя якого ще 
недостатньо сформовано, особливо для підприємств гірничої галузі. Наявні 
підходи до формування системи управління бізнес-процесами підприємст-
ва носять здебільшого загальний характер, не враховуючи галузевих особ-
ливостей гірничих підприємств. У загальнотеоретичному і галузевому ас-
пектах проблеми оптимізації параметрів технологічних процесів на гірни-
чих підприємствах досліджувалися В. Ржевським, С. Ременником, Т. Він-
ницьким, О. Шашенко, Л. Сорокіним, М. Васильєвим, Л. Шевяковим, 
Т. Степаненко та іншими науковцями. Водночас, питанням управління біз-
нес-процесами, зокрема, методам оцінки і напрямам оптимізації бізнес-
процесів на гірничо-збагачувальних підприємствах практично не приділя-
ється уваги. 

Під бізнес-процесом збагачувальної фабрики розуміємо систему взає-
мопов’язаних, упорядкованих і керованих дій в складі механізму форму-
вання доданої вартості, що забезпечує організацію переробки твердих ко-
рисних копалин, результатом чого мають стати технічно цінні продукти, 
придатні для промислового використання, та націлена на отримання очіку-
ваного фінансово-економічного результату, а також на вирішення стратегі-
чних завдань. Надане визначення конкретизує специфіку процесів підпри-
ємства, наголошує на їхніх ―виходах‖, що представляють цінність для 
споживача, приносять прибуток виробнику і забезпечують досягнення 
стратегічних цілей підприємства.  

Управління бізнес-процесами спрямоване на удосконалення діяльнос-
ті підприємства та його процесів, що дає можливість конкретизувати та 
систематизувати процеси, організувати їх виконання, а також підвищити 
якість, як результатів процесів, так і порядку виконання. Як доводить 
практичний досвід, на вітчизняних підприємствах досліджуваної галузі має 
місце функціональний підхід до управління, об’єктом управління в процесі 
якого виступають структурні одиниці, ресурси та центри витрат. Водночас, 
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управління бізнес-процесами дозволить об’єднати розрізнені зусилля під-
розділів у єдиний виробничий ланцюжок і надасть можливість мотивувати 
кожного співробітника до якісного виконання своєї роботи.  

Перехід до процесного управління вимагатиме моніторингу бізнес-

процесів підприємства та адаптації методичного інструментарію до специ-

фіки галузі. Концептуальні аспекти процесного підходу до управління біз-

нес-процесами гірничо-збагачувального підприємства включають форму-

вання вхідної інформації на основі подій, що ініціюють початок бізнес-

процесу (постачання сировини, наприклад, рядового вугілля), а також ви-

хідної інформації на основі подій, що характеризують завершення бізнес-

процесу (відвантаження кінцевого продукту, наприклад, концентрату для 

коксування). Формування управлінських рішень, згідно описуваного під-

ходу, здійснюється за результатами аналітичної обробки інформації, фор-

мування якої передбачає проведення досліджень технології виконання біз-

нес-процесу, структури та встановлення взаємозв’язків між операціями. 

Типову модель бізнес-процесів виробництва (переробки рядового вугілля) 

представимо на рисунку.  

Рис. Типова модель бізнес-процесів виробництва гірничо-

збагачувального підприємства 
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За базовий набір знаків для описання та моделювання бізнес-процесів 

виробництва було обрано принципи графічного представлення – нотацію 

eEPC, перевагами якої є функціональність, наочність, гнучкість та можли-

вість додавання власних елементів. Запропоновану модель може бути пок-

ладено в основу формування та оптимізації бізнес-процесів гірничо-

збагачувального підприємства, оскільки вона відображає ключові аспекти 

процесного підходу до управління виробництвом, виокремлює стрижневі 

елементи процесів виробництва гірничо-збагачувального підприємства та 

легко доповнюється текстовим супроводженням.  

АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ  

РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ 

ТА НАБЛИЖЕННЯ ЙОГО ДО МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

Васильєва В. Г. 

Розвиток ринкових відносин в умовах глобалізаційних перетворень, 

створення міжнародних компаній та спільних підприємств з іноземними 

інвесторами зумовлює необхідність упровадження єдиних правил і проце-

дур ведення бухгалтерського обліку, складання, аналізу та інтерпретації 

фінансової звітності, вдосконалення національних законодавчих засад ве-

дення обліку та складання звітності відповідно до положень законодавства 

Європейського Союзу. Тому за останні роки було прийнято низку законо-

давчих змін та новацій у контексті реформування бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в Україні та наближення їх до рівня міжнародних. 

Закон України ―Про внесення змін до Закону України ―Про бухгал-

терський облік та фінансову звітність в Україні‖ щодо удосконалення де-

яких положень‖ від 05.10.2017 № 2164–VIII, який набрав чинності з 01 січ-

ня 2018 р., є додатковим кроком щодо приведення норм національного за-

конодавства з бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до поло-

жень законодавства Європейського Союзу. Також привертає увагу що для 

цілей бухгалтерського обліку та звітності Законом № 2164–VIII встановле-

но критерії віднесення підприємств (окрім бюджетних установ) до мікро-

підприємств, малих, середніх та великих підприємств. Нагадаємо, що до 

01.01.2018 діють критерії розмежування, встановлені ч. 3 ст. 55 ГКУ. Для 

визначення розміру підприємства необхідна його відповідність щонайме-

нше двом із трьох таких критеріїв, як: 

– балансова вартість активів;

– чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

– середня кількість працівників на рік.

Запропоновані зміни є важливими, оскільки склад фінансової звітнос-

ті залежить від того, належить підприємство до суб’єктів великого, серед-

нього, малого чи мікропідприємництва. Порівнюючи значення термінів, 

наведених у Законі України № 996–ХІV та Законі № 2164–VIII, слід зазна-

чити, що з 01 січня 2018 р. з’явилися нові поняття та нові звіти, а саме:  
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– поняття ―підприємства, що становлять суспільний інтерес‖, до яких

належать підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких до-

пущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, 

інші фінансові установи, які провадять діяльність на підставі ліцензії, та 

підприємства, які, відповідно до цього Закону, належать до великих підп-

риємств. Необхідно зазначити, що такі підприємства для забезпечення ве-

дення бухгалтерського обліку зобов’язані утворювати бухгалтерську слу-

жбу на чолі з головним бухгалтером, до складу якої входить не менше двох 

осіб. При цьому головний бухгалтер повинен мати вищу економічну осві-

ту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування 

не менше трьох років та не мати непогашеної або незнятої судимості за 

вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності; 

– поняття ―таксономія фінансової звітності‖ – склад статей і показни-

ків фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю. Таксо-

номія фінансової звітності затверджується центральним органом виконав-

чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфе-

рі бухгалтерського обліку. Зазначимо, що фінансова звітність та консолі-

дована фінансова звітність за міжнародними стандартами складаються на 

підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами; 

– передбачається подання ―Звіту про платежі на користь держави‖ –

документ, що містить деталізовану інформацію про податки, збори та інші 

платежі підприємств, належні до сплати на користь держави відповідно до 

закону. Такий Звіт складатимуть підприємства, що здійснюють діяльність 

із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготів-

лю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес;  

– також передбачається подання ―Звіту про управління‖ – документу,

що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і 

перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і неви-

значеності його діяльності. Необхідно зазначити, що від подання такого 

Звіту звільняються мікропідприємства та малі підприємства. При цьому 

середні підприємства повинні будуть здавати цей Звіт, але матимуть право 

не відображати нефінансову інформацію.  

Отже, практична реалізація затверджених законодавчих змін націона-

льного законодавства з бухгалтерського обліку та звітності підприємства 

призведе, на нашу думку, до розширення сфери застосування форм фінан-

сової звітності в системі управління функціонуванням та розвитком 

суб’єктів господарювання, оскільки саме фінансова звітність є найважли-

вішим інформаційним ресурсом, від своєчасного отримання та викорис-

тання якого вирішальною мірою залежать результати господарської діяль-

ності суб’єкта господарювання.  
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АУДИТ  КОНТРОЛЬОВАНИХ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 
Вакульчик О. М., Фесенко В. В. 

Інтеграційні процеси в економіці Україні призводять до запроваджен-
ня міжнародних вимог у сфері оподаткування, контролю й аудиту зовніш-
ньоекономічних операцій (ЗЕО) окремих суб’єктів  господарювання та 
груп підприємств. Трансформаційні зміни обумовлюють виникнення но-
вих наукових і практичних завдань аудиту таких операцій, а їх вирішення 
може значно підвищити ефективність аудиту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

Дослідження у сфері аудиту ЗЕО відбуваються у таких напрямках: 
– митний пост-аудит (МПА) як елемент системи державного контролю;
– аудит ЗЕО як елемент незалежного аудиту фінансової звітності під-

приємств; 
– податковий контроль (аудит).
МПА є окремим напрямком діяльності митних органів (донедавна – 

органів ДФС) з перевірок правильності нарахування та виплати митних 
платежів суб’єктами ЗЕД. Незалежний аудит є чинником збільшення рівня 
економічної безпеки суб’єктів ЗЕД. Новітнім (для українських суб’єктів) 
інструментом податкового контролю ЗЕО є контроль трансфертного ціно-
утворення, що вимагає від суб’єктів ЗЕД відповідного звітування за конт-
рольованими операціями.  

Трансформаційні процеси у сфері аудиту ЗЕО активізувались у 
зв’язку з інтеграцією вітчизняного бізнесу в Європейський простір та по-
чатком імплементації економічних норм Європи у сфері ведення бізнесу. 
Серед організацій, які сприяють рівності умов здійснення міжнародного 
бізнесу, важливі функції виконує Організація економічного співробітницт-
ва та розвитку (ОЕСР). План дій ОЕСР з протидії розмиванню бази опода-
ткування та виведення прибутку з-під оподаткування (BEPS – Base Erosion 
and Profit Shifting) включає 15 кроків, які дозволяють протидіяти у різно-
манітних сферах агресивного податкового планування. З 2017 року в Укра-
їні запроваджуються чотири кроки, а саме: 

– боротьба з податковими зловживаннями, пов'язаними із використан-
ням спеціальних режимів оподаткування; 
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– уникнення зловживань при застосуванні податкових конвенцій;

– розкриття інформації про використання схем агресивного податко-

вого планування; 

– підвищення ефективності механізмів вирішення спорів щодо засто-

сування договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами. 

Імплементація плану BEPS, насамперед, проходить шляхом форму-

вання системи контролю трансфертного ціноутворення в Україні, метою 

якого є зменшення обсягів нелегальної податкової оптимізації через зов-

нішньоекономічні операції із взаємозалежними або зацікавленими сторо-

нами, а також через операції з контрагентами, які зареєстровані або здійс-

нюють свою діяльність у низькоподаткових юрисдикціях. Результатом за-

провадження системи контролю за трансфертним ціноутворенням має бути 

збільшення податкових надходжень до бюджету країни. 

Формування системи аудиту зовнішньоекономічної діяльності і конт-

ролю трансфертного ціноутворення в Україні почалось з  1 вересня 2013р. 

запровадженням системи контролю трансфертного ціноутворення та вне-

сенням відповідних норм до Податкового кодексу України (ПКУ). Обліко-

вці та бухгалтери набувають навичок звітування щодо контрольованих зо-

внішньоекономічних операцій, формується система інформаційної взаємо-

дії податкових інспекцій та представників суб’єктів ЗЕД, працівники пода-

ткових інспекцій розробляють методи та процедури аудиту ЗЕО, що до-

зволяє мінімізувати ризики в системі аудиту операцій. 

Основним напрямком аудиту зовнішньоекономічних операцій є пере-

вірка достовірності та відповідності відображення в обліку  результатів 

здійснення зовнішньоекономічних операцій, які підпадають під податко-

вий контроль як контрольовані операції.  

Відповідно до ПКУ контрольованими операціями є: 

– господарські операції з пов’язаними особами-нерезидентами;

– зовнішньоекономічні операції з продажу та/або придбання товарів

та послуг через комісіонерів; 

– господарські операції, що здійснюються нерезидентами, зареєстро-

ваними у державах (територіях), включених до відповідного переліку Ка-

бінету Міністрів України як низькоподаткові юрисдикції; 

– господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не

сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з 

доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, 

та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані 

як юридичні особи. 

Операціям із пов’язаними сторонами притаманний високий ризик ша-

храйства через наявність можливостей маніпулювання цінами імпорту-

експорту та здійснення цих операцій на неринкових умовах, що має бути 

призупинено шляхом здійснення ефективного зовнішнього контролю на 

рівні держави та внутрішнього контролю на рівні підприємства. 

В Україні ухвалено низку нормативних документів, які регламенту-
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ють перелік держав та територій (офшорні зони), операції з якими підпа-

дають під державний податковий контроль та вважаються контрольовани-

ми. За результатами даних сайту Статистики України найбільші обсяги ек-

спорту України  до територій, які вважаються низькоподатковими юрисди-

кціями (офшорними зонами) спостерігаються до Кіпру, Віргінських остро-

вів (Британія), Молдови, Гонконгу, Болгарії. 

В процесі аналізу перетину інтересів держави та бізнесу у контролі 

зовнішньоекономічних операцій, виокремлюються напрями спільної заці-

кавленості у сфері застосування методів трансфертного ціноутворення і 

регулювання операцій із взаємопов’язаними особами, дослідження яких 

може надати методологічне вирішення проблем аудиту таких операцій.  

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

ДЛЯ ПОДАТКОВОГО ТА МИТНОГО АУДИТУ 

Єдинак Т. С., Коновалова О. В. 

Ключовим аспектом забезпечення ефективності державного фінансо-

вого контролю, що здійснює Державна фіскальна служба України (далі - 

ДФС) є точний та правильний відбір платників податків до перевірок. Від 

правильного відбору залежить результативність контрольних заходів, що 

характеризується рівнем додаткових надходжень податків, зборів та сум 

штрафних санкцій до бюджету країни. Тому перед ДФС стоїть проблема 

встановлення обґрунтованих критеріїв щодо відбору найбільш ризикових 

суб’єктів господарювання для перевірки та їх включення до плану-графіка 

проведення планових документальних перевірок. 

Згідно з чинним законодавством документальна планова перевірка 

повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових докумен-

тальних перевірок контролюючого органу.  

Необхідно зазначити, що до 2018 року план перевірок органами ДФС 

був ―тайною за сімома печатками‖, і підприємства могли дізнатися, що їх 

будуть перевіряти, як правило, за 10 календарних днів до початку перевір-

ки. Однак Законом України ―Про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні‖ від 

21.12.2016 р. № 1797-VIII [1] були внесені зміни до п. 77.1 статті 77 Подат-

кового кодексу України [2]. Так, з 2018 року план-графік документальних 

планових перевірок на поточний рік повинен оприлюднюватися на офіцій-

ному веб-сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть про-

водитися такі документальні планові перевірки. Таким чином, уже другий рік 

платники податків, які відібрані до планової документальної перевірки, ма-

ють змогу та час підготуватися до планової перевірки та максимально мінімі-

зувати потенційні фінансові наслідки за результатами контролю. 

Порядок відбору платників податків для планових перевірок органами 

ДФС регламентується Порядком формування плану-графіка проведення 

документальних планових перевірок платників податків, затвердженого 
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Наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 р. № 524 [3], згідно 

з яким до плану-графіка включаються платники податків, які за результа-

тами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бю-

джету податків та зборів, платежів (до плану насамперед включаються пі-

дприємства, які мають не менше трьох критеріїв високого ступеня ризику). 

Так, у план-графік документальних перевірок органами ДФС на 

2019 р. включено майже 5 тисяч суб’єктів господарювання – юридичних 

осіб з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік 1,14 трлн грн. Для по-

рівняння у 2018 р. до плану-графіку було включено 5,3 тисяч підприємств, 

у 2017 р. – 5,6 тисяч , у 2016 р. – 4,8 тисячі та у 2015 р. – 4,9 тисяч.   

Основними галузями економіки, у яких функціонують підприємства, 

що відібрані для перевірок у 2019 р., є:  

1) металургійна (224 підприємств, у тому числі 92 суб'єкта, що здійс-

нюють діяльність в металургійній галузі, але декларують інший вид діяль-

ності, та 153 їх контрагента); 

2) фармацевтична (45 підприємств та 109 їх контрагентів);

3) торгівля побутовими приладами (31 підприємство та 71 їх контра-

гент); 

4) роздрібна торгівля пальним (179 підприємств та 663 їх контрагента) [4].

Всі відібрані для документальних перевірок підприємства мають кри-

терії ризику провадження господарської діяльності, основними з них є: 

– наявність відносин з контрагентами, які знаходяться в розшуку, або

ліквідовані, або визнані банкрутами; 

– наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою ав-

томатизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового 

кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту); 

– наявність інформації про непідтвердження реального здійснення

операції з придбання із сумою податку на додану вартість; 

– декларування від’ємного значення об’єкта оподаткування податком

на прибуток протягом двох податкових (звітних) періодів. 

Зазначимо, що з 4946 відібраних до планових перевірок платників по-

датків для контролю дотримання вимог законодавства України з питань 

державної митної справи (для митного пост-аудиту) на І квартал 2019 р. 

відібрано лише 28 суб’єктів господарювання, що здійснюють зовнішньое-

кономічну діяльність. Це складає лише 0,57 % всіх відібраних суб'єктів го-

сподарювання. Якщо припустити, що і у ІІ-IV кварталах 2019 р. для пере-

вірок будуть відібрані приблизно стільки ж підприємств, відсоток митного 

пост-аудиту в структурі документальних перевірок органами ДФС у 

2019 р. складатиме трохи більше 2 % всіх контрольних заходів. 

Згідно з Порядком № 524 річний план-графік для документальних 

планових перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого 

законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на ор-

гани ДФС, складається відповідно до вимог ст. 77 розділу ІІ Податкового 

кодексу України на календарний рік. 
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У той же час, ст. 346 Митного кодексу України визначено, що план-

графік документальних планових перевірок щодо дотримання вимог зако-

нодавства України з питань державної митної справи складається з кварта-

льних планів-графіків [4]. 

Таким чином, через різні норми у двох нормативних документах у рі-

чному плані-графіку документальних планових перевірок можна побачити 

лише тих суб'єктів ЗЕД та їх контрагентів, які заплановані до перевірки на 

поточний та попередні квартали року. 
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ЗАЛУЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ДО АТЕСТАЦІЇ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ  

Барановська О. М. 

1 жовтня 2018 року набрав чинності Закон України ―Про аудит фінан-

сової звітності та аудиторську діяльність‖, далі за текстом – Закон. 

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, прова-

дження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що вини-

кають при її провадженні. Серед іншого, розділ IVЗакону визначає правові 

засади атестації аудиторівУкраїни, які докорінно змінилися у порівнянні із 

порядком атестації, а точніше – сертифікації аудиторів, який був передба-

чений Законом України ―Про аудиторську діяльність‖, що був чинний до 

1 жовтня 2018 року. 

Відповідно до статті 19 розділу IV Закону аудитором може бути ви-

знана фізична особа, яка: 

– має вищу освіту;

– підтвердила високий рівень теоретичних знань та професійну ком-

петентність шляхом успішного складання відповідних іспитів; 

– пройшла практичну підготовку із провадження аудиторської діяль-
ності. 
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Законом передбачено підтвердження теоретичних знань на наступни-

ми напрямками: 

– стандарти професійної етики та професійна незалежність;

– міжнародні стандарти аудиту;

– законодавчі засади аудиторської діяльності та методика проведен-

ня аудиту (професійні навички); 

– управління ризиками та внутрішній контроль;

– фінансовий аналіз;

– управлінський облік;

– міжнародні стандарти фінансової звітності;

– теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення бух-

галтерського обліку та складання фінансової звітності; 

– податкове законодавство;

– господарське, цивільне та трудове законодавство;

– корпоративне законодавство та законодавство про відновлення

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; 

– інформаційні технології та комп’ютерні системи;

– фінанси підприємств;

– економіка підприємства та статистика.

Комісія з атестації відповідно до п.4 статті 19 розділу IV Закону по-

винна затвердити Порядок, яким буде визначено мінімальну кількість го-

дин вивчення вищенаведених предметів у вищих навчальних закладах, до-

статню для того, щоб фізичний особі – кандидату в аудитори – за рішен-

ням комісії з атестації були зараховані теоретичні знання з відповідних 

предметів.  

Іспити з теоретичних знань та кваліфікаційний іспит відповідно до ви-

мог п. 7 статті 19 розділу IV Закону мають проводитися незалежними 

центрами оцінювання знань. Ці незалежні центри повинні будуть отримати 

акредитацію комісією з атестації. Для забезпечення прозорості процесу акре-

дитації незалежних центрів оцінювання знань доцільно також розробити по-

рядок їх акредитації, який доречно було б затвердити Комісією з атестації. 

Вбачається доречним мати не один незалежний центр оцінювання знань в 

Україні з метою забезпечення альтернативності для кандидатів у аудитори 

при виборі центру, в якому такі кандидати здаватимуть відповідні іспити. 

Незважаючи на те, що відповідно до п.11 статті 19 розділу IV Закону 

іспити можуть проводитися у письмовій або електронній формі, представ-

ляється доцільним рекомендувати Комісії з атестації одразу розглядати пи-

тання щодо електронної форми проведення як для іспиту з теоретичних 

знань, такі і для кваліфікаційного іспиту, як такої, що підвищує 

об’єктивність оцінювання, скорочує витрати на перевірку екзаменаційних 

робіт, знижує ризики маніпулювань результатами іспиту та забезпечує 

прозорість атестаційного процесу. 

Відповідно до п.7 статті 19 розділу IV Закону вищі навчальні заклади 

та професійні організації також мають право проводити підготовку до 
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складання іспитів відповідно до програм, затверджених комісією з атеста-

ції. Вбачається доцільним рекомендувати Комісії з атестації вже на етапі 

підготовки таких програм долучати вищі навчальні заклади та професійні 

організації до їх розробки. Вищі навчальні заклади та професійні організа-

ції також можуть бути залучені не тільки для підготовки кандидатів до 

складання іспитів, але і для розробки екзаменаційних завдань до складання 

іспитів. Важливою передумовою об’єктивності, прозорості та незалежності 

процесу атестації аудиторів є неприпустимість участі вищих навчальних 

закладів та професійних організацій одночасно і в процесі підготовки до 

атестації, і в процесі розробки екзаменаційних завдань.  

Вищі навчальні заклади, як правило, мають відповідну матеріальну 

(комп’ютерну) базу, тому за рішенням Комісії з атестації за умови відпові-

дності акредитаційним вимогам такі вищі навчальні заклади можуть вико-

нувати функції  незалежних центрів оцінювання знань, при цьому на кож-

ному іспиті має забезпечуватися обов’язкова присутність наглядачів, за-

тверджених Комісією з атестації. 

Для кожного напряму теоретичних знань та для проведення кваліфі-

каційного іспиту представляється доцільним розробити та затвердити Ко-

місією з атестації відповідні збірники завдань, відповідно до яких будуть 

здійснюватися і підготовка до складання іспитів, і проведення іспитів з те-

оретичних знань та кваліфікаційні іспити. До розробки таких збірників, 

крім професійних організацій бухгалтерів і аудиторів та бухгалтерів, до- 

речно долучати і вищі навчальні заклади. 

Відтак, процес атестації аудиторів можна сказати народжується зано-

во, тому у Комісії з атестації багато попереду роботи, а вищі навчальні за-

клади, професійні організації та інші стейкхолдери мають прийняти актив-

ну участь у цьому процесі і сприяти інформаційній та методологічній підт-

римці Комісії з атестації.  

МИТНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВ – СУБ’ЄКТІВ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАДАННЯ  

СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА 

Книшек О. О. 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою умовою економічного 

зростання бізнесу в Україні. Особливо це актуально за сучасних умов, коли 

набувають інтенсивного розвитку процеси міжнародної економічної інтег-

рації, транснаціоналізації, міжнародного поділу праці, глобалізації світово-

го господарства. 

Обраний курс України до євроінтеграції передбачає зближення та га-

рмонізацію її законодавства, у тому числі митного, з міжнародними стан-

дартами. З цією метою у 2012 році було прийнято нову редакцію Митного 

кодексу України, в якому містяться прогресивні норми митного регулю-

вання, які вже давно поширені на території ЄС. Одним з найголовніших 
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нововведень є впровадження інституту уповноваженого економічного опе-

ратора (УЕО).  

Поняття статусу УЕО опинилося у центрі уваги таких науковців: Бе-

режнюк І. Г., Бережнюк І. І., Вакульчик О. М., Войтехової І. О., Рільниць-

кої Л. Ю., Левченко С. Г., Мазур А. В., Мошинської О. В., Прус Л. Р., Си-

монової Г. Д. 

Статус УЕО створює очевидні переваги для українських підприємств 

на європейських ринках та надає їм право користуватися певними префе-

ренціями, які дозволять суттєво зекономити час та відчутно спростити ми-

тні формальності. До переваг відносяться: преференції та спеціальні спро-

щення; значна довіра з боку митниці; добра репутація на ринку; митний 

пост-аудит 1 раз на 30 місяців; зменшення часу поставки товарів; набли-

ження системи управління до європейського зразку. Така новація значно 

поліпшить умови ведення торгівлі та сприятиме надходженню вітчизняних 

товарів на європейські ринки. Впровадження процедури надання статусу 

УЕО залишається не реалізованим, причиною чому стала відсутність роз-

роблених державою критеріїв та норм. 

Отже, виникає потреба у розробці об’єктивної методики оцінки якіс-

них характеристик суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) при їх 

діагностиці з метою визначення відповідності митним вимогам для отри-

мання статусу УЕО. Саме тому актуалізується питання митної діагностики 

діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності як можливості 

спрощення процедур митного оформлення та митного контролю, мініміза-

ції транзакційних витрат та підвищення ефективності здійснення зовніш-

ньоекономічної діяльності. Здійснення митної діагностики є першим кро-

ком для можливого набуття статусу УЕО у майбутньому. Під митною діа-

гностикою ми розуміємо кількісну оцінку якісних характеристик діяльнос-

ті підприємств – суб’єктів ЗЕД з точки зору  надійності їх фінансово-

економічного стану, системи обліку й контролю, компетенції персоналу та 

відповідності стандартам безпеки на основі виявлення існуючих та потен-

ційних ризиків при здійсненні експортно-імпортних операцій. 

Виходячи з аналізу пропонованих та ще не імплементованих законодав-

чих та нормативно-правових актів в сфері оцінки діяльності підприємства – 

суб’єкта ЗЕД для надання йому статусу УЕО, пропонуємо виокремити 5 те-

матичних блоків, на основі яких здійснювати митну діагностику (табл. 1).  

Кожний блок має свій набір параметрів, за якими здійснюється аналіз 

та оцінка відповідності стану підприємства необхідному рівню для надан-

ня статусу УЕО. Для оцінки досліджуваних параметрів розроблені варіан-

ти відповідей, що характеризують ступінь відповідності за даним парамет-

ром, а результат перевірки обирається з наданих варіантів, кожному з яких 

відповідає певна кількість балів. Оціночні бали за кожним параметром під-

сумовуються у межах окремого тематичного блоку (j), а оціночний резуль-

тат по даному блоку (Вj) визначається з урахуванням кількості параметрів 

у ньому. 
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 Таблиця 1 

Оцінка і аналіз відповідності якісних характеристик підприємства 

митним вимогам за тематичними блоками 

Тематичний блок 

Кількість 

парамет-

рів 

Сфера аналізу та оцінки якісних характеристик 

суб’єктів ЗЕД на відповідність митним вимогам 

1. Дотримання положень

законодавства України,         

в т.ч. з питань митної 

справи 

4 

Аналіз стану та динаміки ЗЕД підприємства. 

Митна історія суб’єкта ЗЕД. Стан дотримання 

митних вимог при веденні ЗЕД. 

2. Система обліку, звіт-

ності та внутрішнього 

контролю 

7 

Аналіз систем бухгалтерського обліку та внут-

рішнього контролю підприємства, оцінка рівня 

забезпечення захисту комп’ютерних систем, 

інформації та звітності.  

3. Платоспроможність і

фінансовий стан 
10 

Аналіз структури активів підприємства та дже-

рел їх формування за статтями бухгалтерського 

балансу, оцінка показників фінансового стану 

та результатів діяльності. 

4. Дотримання стандар-

тів надійності та безпеки 
5 

Аналіз процедур виявлення і оцінки ризиків, 

пов’язаних з питаннями безпеки, правильної 

організації і здійснення захисту об’єктів підп-

риємства. 

5. Забезпечення практи-

чних стандартів компе-

тенції або професійної 

кваліфікації 

1 

Оцінка здатності та кваліфікації персоналу під-

приємства до самостійного моніторингу та кон-

тролю дотримання умов, передбачених дозво-

лами на застосування спеціальних спрощень, 

наданих йому як УЕО. 

На основі визначених бальних оцінок можливо розрахувати інтегра-

льний показник відповідності підприємства митним вимогам, який врахо-

вує результат оцінки за всіма 5-ти блоками. 

Запропонований методичний підхід до кількісної оцінки відповідності 

якісних характеристик підприємства митним вимогам за визначеними те-

матичними блоками дозволяє уникнути суб’єктивності при прийнятті рі-

шення щодо надання статусу УЕО. Крім того, деталізована інформація, що 

використана  для розрахунку інтегрального показника, дозволяє виявити 

слабкі місця управління і внутрішнього контролю, а також інші ризикові 

сфери конкретного підприємства, сформувати відповідні профілі ризику, 

що надалі можуть бути використані для ефективного проведення митного 

контролю.  

Перспективним подальшим напрямом дослідження є розробка алгори-

тму збору, накопичення, систематизації, узагальнення та аналізу детальної 

інформації у необхідному форматі щодо діяльності підприємства-суб’єкта 

ЗЕД з метою інформаційного забезпечення процесу визначення факторів, 

які впливають на інтегрально-рейтинговий показник митної діагностики. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ОБЛІКУ 

Чепець О. Г., Бабенко Л. В. 

Інформаційний простір все більше охоплює як і повсякденне життія 

так і професійну сферу. Вже не можливо уявити світ без інтернету, елект-

роних платежів та стрімкості здійснення будь-яких дій і процесів у бізнесі. 

Сучасний темп життя, вимагає швидких рішень які мають базуватися на 

достовірній інформації обробка якої  має бути здійснена у надзвичайно ко-

роткі строки. Тому актуальність впровадження нових технологій, набуття 

навичок та переорієнтація фахівців на сучасні автоматизовані технології 

обробки інформації набуває особливої актуальності. Розвиток технологій 

триває, а тому бути в руслі швидких змін і надалі буде актуальним, оскіль-

ки ефективна діяльність підприємств, прибутковіть є в прямій залежності 

від готовності до деформації та здатності адаптуватися. 

Окремі теоретичні та практичні аспекти впливу, застосування інфор-

маційних технологій в обліковому процесі та управлінні досліджувалися у 

працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, серед яких варто виді-

лити: Ф. Ф. Бутинця, А. М. Березу, В. П.Завгороднього , Ю. А. Кузьмінсь-

кого, С. В. Мельниченко та ін. Проте, науковці висвітлюють перевжно тео-

ретичну складову впровадження іновацій в обліку і управлінні та на жаль 

швидкість розвитку IT технологій випереджає їх наукові розробки. 

Сучасний бухгалтерський облік поєднує в собі автоматизацію проце-

сів та досить застарілі методи його організації та ведення обліку, що не 

може не вливати негативно на швидкість обробки інформації та прийняття 

рішень. 

Облік у вітчизняних підприємствах як правило в своєму виборі про-

грамних продуктів обмежується лише програмами які вже давно існують 

на ринку (1С бухгалтерія, Акцен, Парус та деякі іншіі) та які є досить зви-

чними. Проте, у світі стрімко розвивається безліч альтернативних прогам-

них продуктів для ведення обліку чи окремих його складових. Так, про 

програмні продукти QuickBooks, FreshBooks, Xero, Wave та інші які вхо-

дять до рейтингу 20 найкращих програмних прдуктів для ведення обліку у 

світі українські фахівці навіть і не знають. Цьому є декілька причин і осно-

вні з них це: відставання вітчизняної освіти від виробництва та світових 

тенденцій а також дость низький рівень володіння англійською мовою у 

фахівців в обліку через що інформація про новітні технології у всесвітній 

мережі інтернет є недоступною. 

Сучасні реалії такі, що на перший план виходить здатність підпри-

ємств вести діяльність через мережу інтернет. Ведення бізнесу в Інтернеті 

та досягнення будь-якого прибуткового успіху, ймовірно, є більш склад-

ним, ніж у реальному світі. З цієї причини багато онлайн-підприємців зве-

ртаються до послуг фахівців з електронної комерції, які допомагають бу-

дувати, рекламувати та підтримувати свої підприємства електронної коме-

рції. Зараз, і в найближчому майбутньому, є неймовірна можливість побу-
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дувати суперрентабельний консалтинговий бізнес для електронної комер-

ції для підприємців з веб-розробки, онлайн-маркетингу, електронної коме-

рції та навичок та досвіду електронних комунікацій.  
Роздрібні продажі електронної комерції продовжувати тенденцію зро-

стання, і довіра споживачів досягла 18-річного максимуму. Назріли умови 
для всебічного впровадження електронної комерції, і це означає що в най-
ближчий час діяльність будь-якого підприємства без електронної складової 
вже не буде достатньою. Натомість, організації з прогресивним підходом 
до впровадження іновацій переорієнтовують свою діяльність та отримують 
реальні прибутки. Так, наприклад, коли популярність мобільних пристроїв 
зростала, підприємства що вже впровадили електронну комерцію почали 
спеціально обслуговувати цю торгову платформу. Мобільні покупки ста-
новили більшість продажів у сфері електронної комерції у 2016 р., і 
eMarketer оцінює, що до 2021 року 72,9 % онлайн-покупок будуть здійс-
нюватися на мобільних пристроях. 

Компанії з електронної комерції також співпрацюють з платіжними 

процесорами, щоб зробити покупки в Інтернеті якомога більш швидшими 

та захищеними. Пропонуючи способи оплати замовлень, такі як PayPal, 

Venmo і Amazon Pay, покупці можуть залишити свої кредитні картки в сво-

їх гаманцях, що спрощує придбання товарів.  

Перед управлінським персоналом підприємства постає питання захис-

ту не лише власної інформації але і персональних даних контрагентів. В 

той же час перед бухгалтером постає питання обліку товарів які продають-

ся через мережу інтеренет, складання управлінської звітності за даним на-

прямом реалізації. В той же час  необхідно бути добре обізнаним в сфері 

законодавста з елетроного дрокументування та документального оформ-

лення електронних операцій. Це потребує від бухгалтера знань та освіти 

зовсім іншої якості, великих онлайн-досліджень і, можливо, звернення до 

податкового консультанта. 

Отже, ефективно працююча інформаційна система бухгалтерського 

обліку на сучасному етапі розвитку повинна постійно зазнавати інновацій-

них змін. Оскільки сучасні економічні процеси характеризуються усклад-

ненням внутрішніх та зовнішніх зв’язків, пришвидшенням процесу обслу-

говування котрагентів що зумовлює необхідність створення гнучких акти-

вно–адаптивних облікових систем, моделі відкритої інформаційної бухгал-

терської системи. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ 

ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ 

Єлісєєва О. К., Гільорме Т. В. 

Еволюція грошей відзначилась зміною своїх форм і видів – від монет-

них грошей до паперових, що було спричинено ―інформаційними револю-

ціями‖, такими, як поява писемності, винахід друкарського верстату (до-
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зволив масово випускати паперові гроші); а надалі – винахід телеграфу, 

радіо, телефону та телебачення. Це всі винаходи збільшували можливість 

оперативно передавати інформацію. Але останнім поштовхом у розвитку 

грошей став винахід комп’ютера та поява всесвітньої мережі Інтернет, то-

му на хвилі всесвітньої інформатизації суспільства виникла і нова форма 

грошей – електронна. Це призвело до підвищення динамічності бізнес-

процесів, розширення каналів збуту, підвищення рівня обслуговування 

клієнтів і прискорення грошових потоків за рахунок використання мережі 

Інтернет.  

Актуальність дослідження зумовлена інтенсивним розвитком інфор-

маційно-комп’ютерних технологій та розширенням доступу до мережі Ін-

тернет, що стало причиною появи нового сучасного платіжного засобу та 

об’єкту обліку – електронних грошей. Багато питань щодо сутності та зна-

чення цього явища сьогодні залишаються спірними: чи це нова форма 

грошей, чи майнові права вимоги, чи взагалі можна їх віднести до складу 

активів, чи є об’єктом обкладання ПДВ операції з емісії електронних гро-

шей тощо [1]. 

Основними нормативними документами, які регулюють питання щодо 

електронних грошей в Україні, є Положення про електронні гроші в Укра-

їні від 04.11.2010 № 481 (зі змінами) [2] та Закон України ―Про платіжні 

системи та переказ коштів в Україні‖ від 05.04.2001 № 2346-ІІІ [3], відпо-

відно до яких електронні гроші – це ―одиниці вартості, які зберігаються на 

електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, 

ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що ви-

конується в готівковій або безготівковій формі‖. 

Регламентація електронних грошей в нормативних актах на першому 

рівні нормативного регулювання функціонування й облікового відобра-

ження електронних грошей відбулась у 2001 році, тоді як зміни до Інстру-

кції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-

піталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від-

булися тільки у 2013 р. Відповідно на довгих тринадцять років Україна га-

льмувала розвиток електронних грошей, оскільки, бухгалтерський облік не 

мав можливості відображати їх у складі своїх об’єктів.  

У зв’язку з тим, що закономірним етапом удосконалення національно-

го законодавства України з питань обігу електронних грошей є узгодження 

його норм із системою міжнародного законодавства, вважаємо, що в ієрар-

хії документів нормативного регулювання зазначеного питання слід, в пе-

ршу чергу, виділяти наднаціональний рівень – Європейський Союз. 

Сьогодні український ринок електронних грошей розвивається значни-

ми темпами та в майбутньому державою планується привести норми законо-

давства щодо суб’єктів, які можуть бути емітентами електронних грошей до 

норм Європейського Союзу. Це дозволить емісію електронних грошей здійс-

нювати юридичним особам, які отримають відповідну ліцензію. 
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Базовим документом із питань наявності та руху електронних грошей 
є Положення про електронні гроші від 04.11.2010 р. № 481 [2], що розроб-
лене з урахуванням вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради 
2009/110/ЄС від 16 вересня 2009 року [4]. Дане положення встановлює ви-
моги НБУ до суб’єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, 
порядку здійснення цих операцій, а також вимоги до правил використання 
електронних грошей в Україні та порядку їх узгодження. 

Відповідно до Положення про електронні гроші від 04.11.2010 р. № 
481 [2], емітентом електронних грошей може бути лише банк і здійснюва-
ти їх емісію можна лише у гривні, що значно скорочує обсяги здійснюва-
них операцій. Дані вимоги створюють невідповідність українського зако-
нодавства законодавству ЄС і США, що ускладнює вхід на національний 
ринок електронних грошей міжнародним гравцям (Яндекс.Гроші, Qiwi), а 
отже, вони працюють без ліцензій і не контролюються НБУ. 

У зв’язку з цим, на рівні законодавства необхідно переглянути вимоги 
щодо обліку електронних грошей та привести вітчизняне законодавство у 
відповідність до законодавства ЄС, дозволити випуск електронних грошей 
небанківським фінансовим установам і встановити вимоги щодо ліцензу-
вання діяльності з емісії та використання електронних грошей, що забезпе-
чить легальність даного бізнесу. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ 
В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

Гордєєва-Герасимова Л. Ю. 

Наразі Україна знаходиться на шляху реформування усіх напрямів як 
економічного, так і соціального розвитку суспільства. Ці перетворення зу-
мовлені відповідними змінами у політичному, економічному і суспільному 
житті держави. Реформування стосується усіх секторів економіки, у тому 
числі державного. Саме у ньому відбуваються значні зміни, які пов’язані з 
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необхідністю створення дієвого механізму управління державними фінан-
сами. Тому саме реформуванню обліку в державному секторі приділяється 
особлива увага. У зв’язку з цим Урядом України була розроблена ―Страте-
гія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 
2007–2015 роки‖ (надалі Стратегія модернізації) [1].  

У ході реалізації Стратегії модернізації були здійснені наступні заходи: 

 розроблені Національні положення (стандарти) бухгалтерського об-

ліку в державному секторі (НП(С)БОДС). В процесі їх створення за основу 

були прийняті Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для держав-

ного сектору (МСБОДС). НП(С)БОДС базуються на принципово нових 

методологічних та методичних підходах бухгалтерського обліку в секторі 

державного управління, що максимально наближені до світових облікових 

підходів, але з урахуванням вітчизняного законодавства. Усього розробле-

но 19 положень (на відміну від 26 міжнародних), які регламентують орга-

нізацію обліку та подання звітності в державному секторі. Деякі націона-

льні стандарти об’єднують інформацію, що міститься у декількох міжна-

родних стандартах, та за змістом дещо ширше; 

 розроблено новий єдиний Плану рахунків бухгалтерського обліку 

в державному секторі (надалі – План рахунків), який може використовува-

тись як  в обліковому процесі бюджетних установ, державних цільових со-

ціальних фондів, так і органами Державної казначейської служби України 

в процесі обслуговування Єдиного казначейського рахунку, на якому аку-

мулюються кошти державного та місцевих бюджетів в процесі їх надхо-

дження та розподілу. Можливість застосування усіма суб’єктами держав-

ного сектору єдиного Плану рахунків реалізована через механізм спеціаль-

ного кодування рахунків у межах загальної десятинної системи. Треба зве-

рнути увагу, що новий План рахунків суттєво відрізняється від Плану ра-

хунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: змінилися і назви кла-

сів, і інформація щодо об’єктів обліку даних класів; 

 удосконалення системи фінансової звітності: розроблена методоло-

гія складення та запровадження нових форм фінансової звітності, впрова-

джені нові методи складення та консолідації фінансової звітності з викори-

станням сучасних інформаційних технологій, на основі Національних по-

ложеннь (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

―Подання фінансової звітності‖, 102 ―Консолідована фінансова звітність‖ 

та 103 ―Фінансова звітність за сегментами‖;  

 відбулася уніфікація організаційних та інформаційних облікових 

систем, шляхом реформування фінансово-бухгалтерських служб та забез-

печення казначейським обслуговуванням усіх суб'єктів державного секто-

ру, а також адаптації бюджетної системи до нових методологічних прин-

ципів системи бухгалтерського обліку; 

 підвищено рівень прозорості та відкритості ведення бухгалтерсько-

го обліку завдяки впровадженню НП(С)БОДС. 
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Але, нажаль, не вдалося вирішити усі завдання реформування обліку, 

тому процес модернізації системи бухгалтерського обліку в державному сек-

торі не закінчений. У 2018 році Кабінетом міністрів України розроблена нова 

―Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітно-

сті в державному секторі на період до 2025 року‖ [2], якою передбачено:  

 подальша побудова більш досконалої нормативно-правової бази з 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності; 

 удосконалення інформаційно-аналітичної системи Держаної казна-

чейської служби України з метою застосування плану рахунків бухгалтер-

ського обліку в державному секторі для складання звітів щодо виконання 

бюджетів 

 підвищення якості та надійності фінансової звітності шляхом скла-

дання консолідованої звітності операцій з виконання бюджетів розпоряд-

никами бюджетних коштів та державними фондами; 

 створення єдиного інтегрованої програмного продукту з ведення 

бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами дер-

жавного сектору. 

Отже, процес модернізації бухгалтерського обліку в державному сек-

торі  дозволив сформувати нові методологічні принципи організації обліку 

в державному секторі, що наблизило його до міжнародних стандартів і до-

зволило формувати більш якісну та прозору облікову інформацію про стан 

та рух державних фінансів, формувати показники фінансової та бюджетної 

звітності. Уніфіковано план рахунків таким чином, що його можуть засто-

совувати усі суб’єкти державного сектору. Але, наразі існують певні про-

блеми з впровадженням заходів модернізації бухгалтерського обліку в 

державному секторі, тому процес реформування ще триває. 
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УСТАНОВ 
ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА 

Откаленко О. М. 

Внаслідок взаємозв’язків між суб’єктами господарювання виникають 
зобов’язання, і установи державного сектору не є виключенням.  

Варто зауважити, що в установах державного сектору зобов’язання не 
визнаються без юридичного підгрунтя. Основними нормативними докумен-
тами, якими регулюються зобов’язання таких установ, є Господарський та 
Цивільний кодекси України. Методологічні засади формування в обліку ін-
формації про зобов’язання та їх розкриття у фінансовій звітності визначені у 
НП(С)БОДС 101 ―Подання фінансової звітності‖ та НП(С)БОДС 128 ―Зо-
бов’язання‖. Реєстрація зобов’язань установ державного сектору в органах 
Казначейства здійснюється відповідно до умов Порядку реєстрації та обліку 
бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів 
бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України.  

Порядок здійснення контролю за дотриманням бюджетного законо-
давства, розподіл повноважень між суб’єктами такого контролю, а також 
відповідальність і заходи впливу за вчинені порушення бюджетного зако-
нодавства визначено розділом V Бюджетного кодексу України [1]. 

При відображенні в бухгалтерському обліку операцій, за якими вини-
кають зобов’язання установ державного сектору, контролюється їх доку-
ментальне підтвердження, а також хронологічне узагальнення та накопи-
чення інформації на відповідних рахунках. При цьому записи на рахунках 
бухгалтерського обліку здійснюються в тому бюджетному періоді, в якому 
здійснені були проведені операції. 

При реєстрації в органах Державної казначейської служби бюджетних 
зобов’язань розпорядників коштів перевіряється відповідність напрямів ви-
трачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню та паспорту бюджет-
ної програми. Згідно з установленими повноваженнями органи Держказна-
чейства контролюють наявність асигнувань для взяття зобов’язань та відпо-
відність узятих зобов’язань певним асигнуванням за їх економічними харак-
теристиками. Для забезпечення контролю органи Держказначейства звіряють 
подані розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Реєстри бюдже-
тних зобов’язань (бюджетних фінансових зобов’язань) та підтвердні докуме-
нти на предмет відповідності даних, які включені до цих Реєстрів [2]. 

Бухгалтерський контроль зобов’язань установи державного сектору 
має на меті встановлення правильності та законності формування сум за-
боргованості та правомірність відображення їх в обліку. У процесі контро-
лю зобов’язань установ державного сектору встановлюються такі основні 
моменти:  

1) причини виникнення зобов’язання (кредиторської заборгованості);
2) терміни виникнення зобов’язання (кредиторської заборгованості);
3) реальність погашення зобов’язань у встановлені терміни;
4) відповідність документального оформлення операцій вимогам нор-

мативних актів; 



127 

5) правильність класифікації існуючих зобов’язань;
6) повнота відображення операцій, за якими виникають зобов’язання,

в бухгалтерському обліку, фінансовій та бюджетній звітності. 
Порядок 309 зауважує, що розпорядники бюджетних коштів беруть 

бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі виключно в межах бюджет-
них асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність ви-
конання бюджетних зобов’язань минулих років. Розпорядники бюджетних 
коштів беруть бюджетні зобов’язання за спеціальном фондом бюджетом 
виключно у межах фактичних надходжень спеціального фонду бюджету [2]. 

Зобов'язання, взяті учасником бюджетного процесу без відповідних 
бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених 
Бюджетним кодексом України та Законом України ―Про державний бю-
джет України‖ (рішенням про місцевий бюджет), не вважаються бюджет-
ними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. 
Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням. Витрати бюдже-
ту на покриття таких зобов'язань не здійснюються.  

Аналітичний облік зобов’язань установ державного сектору має вес-
тися окремо за: підприємствами, організаціями, установами та фізичними 
особами; видами зобов’язань, термінами їх виникнення й погашення.  

Для перевірки тотожності даних треба перевірити підсумки, обороти 
та сальдо (наприклад, усіх кредиторів) і зіставити їх із сумами оборотів та 
сальдо за відповідний період. При цьому звертається увага на те, чи немає 
безособових або аналітичних рахунків, назва яких не дає повного та чітко-
го уявлення про кредитора, його адресу, банківські реквізити тощо.  

Для аналізу даних доцільно скласти аналітичну таблицю, у якій інфо-
рмація подається у розрізі зобов’язань: 

– за кодами економічної класифікації видатків;
– за термінами погашення;
– за видом зобов’язання;
– за сумою списання безнадійної заборгованості з початку звітного

періоду; 
– за зареєстрованими бюджетними фінансовими зобов’язаннями на

кінець звітного періоду. 
Отже, бухгалтерський контроль зобов’язань установ державного сек-

тору є різноманітним за формами контролю та об’єктами.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК КРОК ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ 

І ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Давидько С. В. 

Виклад основного матеріалу. Зростання ролі цифрових технологій і 

поступова інтеграція систем створюють додаткові виклики сучасним підп-

риємствам. Ефективне управління ресурсами суб'єктів господарювання по-

требує суттєвого удосконалення на основі розробки дієвих процедур аналі-

зу цифрових потоків, що циркулюють в економічній системі, а також про-

цесів підготовки і прийняття управлінських рішень на основі широкого 

впровадження вимог діджиталізації. 

М. В. Реслер вважає, що ―обліково-аналітичне забезпечення є складо-

вою системи господарювання. Воно об’єднує облік і аналітичні операції в 

один процес, дозволяє провести оперативний аналіз, забезпечити безпере-

рвність даного процесу і використовувати ці результати при формуванні 

рекомендацій для прийняття управлінських рішень‖ [1] 

Обліково-аналітичне забезпечення повинно об'єктивно відображати 

стан управління фінансовими ресурсами за будь-який момент часу і з будь-

яким рівнем деталізації, а також враховувати можливі загрози з боку зов-

нішнього середовища. Основними принципами інформаційно-

аналітичного забезпечення системи управління ресурсами є: структурова-

ність, якість, системність, своєчасність, гнучкість, інтеграційна обробка, 

оперативність. 

В сучасних підприємствах до обліково-аналітичної екосистеми вхо-

дять облікові системи (1С), EPR системи (1С BAS, SAP, MS Dynamics), BI 

системи (Tableau, QlikView, Power BI), CRM (Salesforce CRM, SAP AG). 

Від того, настільки якісно буде налаштована система збору і обробки фі-

нансової і нефінансової інформації залежить швидкість і якість прийняття 

рішень на підприємстві. Тому основним його завданням має бути адаптив-

на організація процесів збору інформації в умовах постійної мінливості 

ринкової інфраструктури, оцінка отриманої інформації та її виважене ви-

користання для прийняття фінансових рішень, аналіз встановлених орієн-

тирів. 

Як вважає Єршова Н.Ю. [2], в  системі обліково-аналітичного забез-

печення основними засобами підприємства формуються певні види фінан-

сової та нефінансової інформації, які є основними джерелами даних, що 

використовуються під час прийняття управлінських рішень тактичного та 

стратегічного характеру і поділяється на види. 

Інформація першого виду – нормативно-правова інформація, яка 

представлена законодавчими і нормативними актами, методичними реко-

мендаціями та організаційно-економічною документацією підприємства.  

Інформація другого виду – дані бухгалтерського обліку, які форму-

ються в системі регістрів обліку та різних видів звітності (фінансової, 
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управлінської, стратегічної). Інформація бухгалтерського обліку є незамін-

ною інформацією під час розроблення управлінських рішень щодо основ-

них засобів, істотно впливаючи на задану стратегію.  

Інформація третього виду – відомості аналітичного обліку, що харак-

теризують структуру, склад, рух, ефективність використання основних за-

собів та вплив на показники фінансового стану підприємства.  

Інформація четвертого виду – необлікова інформація, що відображає 

достовірність обліку первинних операцій з основними засобами в обліко-

вих та звітних регістрах і групується у виробничих, технічних, маркетин-

гових, контрольних, аудиторських, інвестиційних та інших звітах.  

Дані, які генеруються інформаційними блоками обліково-аналітич- 

ного забезпечення управління основними засобами, систематизуються і 

доповнюються бухгалтерськими відомостями, а також використовуються 

для розроблення внутрішньо фірмових стандартів. Інформація про основні 

засоби, сформована в системі обліково-аналітичного забезпечення має за-

довольняти потреби управління залежно від характеру та рівня прийнятих 

рішень [3]. 

Сучасні засоби дозволяють розподіляти ролі користувачів, налашто-

вувати дашборди, відображати і використовувати релевантну інформацію. 

Відповідно, інформаційно-аналітичним системам можна задавати певні 

сценарії, як співвідносити певні дані з різних джерел, і які дії виконувати в 

разі потреби. Менеджеру-користувачу надається інформація про ключові 

показники ефективності і процедури, які задіяла ІС. Приміром, до таких 

систем можемо віднести систему формування замовлень і підбору транс-

порту для логістики. Замовлення формується автоматично і групується по 

центрам доставки, в дію також вступають обмеження по об’єму транспор-

ту і вартості доставки. Відповідальній особі достатньо контролювати, щоб 

система робила все правильно і час від часу коригувати її дії у разі виник-

нення незвичних ситуацій, наприклад, зміна графіку поставок, несправ-

ність транспорту та інше. 

Наразі неможливо проводити операційну діяльність середньому і тим 

більше великому підприємстві без активного залучення цифрових техноло-

гій. Чим якісніше відбудеться інтеграція інформаційних обліково-

аналітичних систем в операційну діяльність тим ефективніші рішення 

прийматиме менеджмент. Інформація має надходити з декількох джерел і 

оброблятись в так званих ―data warehouse‖, користувачі повинні мати дос-

туп до даних відповідно до ролі, яку вони займають в підприємстві, опера-

тивне надходження даних є критично важливим для ефективного функціо-

нування підприємства. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ МОНЕТИЗАЦІЇ СУБСИДІЙ З ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ 

НА ФІНАНСОВИЙ СТАН КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ  
МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ 

Дубицький Д. П. 

Ринок громадського транспорту великих міст України представлений 
наступними операторами: комунальні підприємства, що забезпечують пе-
ревезення пасажирів міським електротранспортом (метро, трамваї, тролей-
буси), комунальні підприємства, що здійснюють автобусне перевезення (в 
т.ч. мікроавтобусами), а також приватні оператори, що здійснюють переве-
зення автобусами та мікроавтобусами. У різних містах частка перевезень 
пасажирів міським громадським транспортом відрізняється, проте за обся-
гом перевезених пасажирів у більшості з них лідирують приватні перевіз-
ники. Основною причиною такої ситуації є те, що маршрутна мережа па-
сажирського автомобільного транспорту є значно розгалуженішою ніж ме-
режа пасажирського електротранспорту та часто дублює маршрути остан-
нього, а середня швидкість автомобільного громадського транспорту є ви-
щою за швидкість наземного електротранспорту.  

Акцентуємо увагу на тому, що значна частка перевезених пасажирів 
міським електротранспортом є пасажири пільгових категорій, інколи вона 
може становити понад 60 % (наприклад, у 2017 році частка пільговиків, що 
користувались перевезеннями міського електротранспорту міста Житомир 
становила 63,05 % від загального обсягу пасажироперевезень). Така ситуа-
ція дуже негативно впливає на наявність власних обігових коштів на підп-
риємстві та робить його дуже вразливим щодо затримок бюджетного фі-
нансування, за рахунок якого здійснюється покриття більшої частини ви-
трат комунального підприємства. Відповідно до законодавства України 
право на пільги при проїзді міським електротранспортом мають: ветерани 
праці, які отримують пенсію за вислугою років та не досягли пенсійного 
віку; сім’ї загиблих в АТО; інваліди I, II, III гр.; пенсіонери за віком; чор-
нобильці; діти з багатодітних сімей, діти-сироти; учасники бойових дій, 
ветерани війни, жертви репресії і т.д.  

За даними корпорації ―Укрелектротранс‖ у 2017 р. відсоток покриття 
витрат комунальних підприємств громадського електротранспорту за ра-
хунок реалізації білетів в середньому по Україні становить 28 %, а, відпо-
відно, решта витрат частково або повністю покриваються за рахунок дота-
цій з місцевих бюджетів та доходів від іншої діяльності [1].  
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Слід зазначити, що 14 березня 2018 року на засіданні Уряду прийнято 

постанову Кабінету Міністрів України ―Деякі питання надання пільг у го-

тівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального кори-

стування на міських, приміських та міжміських маршрутах‖ [2]. Даною по-

становою регламентується монетизація пільгового проїзду у громадському 

транспорті. Зокрема, органи місцевої влади самостійно можуть вирішува-

ти, яку форму надання пільг їм обирати – безготівкову або ж монетизова-

ну. У разі монетизації пільг особи, які мають пільги будуть щомісяця оде-

ржувати грошові кошти у розрахунку мінімум на 30 поїздок на місяць на 

місцевому комунальному транспорті (кількість поїздок також буде регла-

ментуватися на місцевому рівні, але не менше 30 на місяць).  

Впровадження монетизації пільгового проїзду дещо покращить опе-

раційну діяльність комунальних підприємств транспорту за рахунок збі-

льшення виручки від реалізації проїзних білетів. Проте, існує ймовірність, 

що даний захід може призвести до зменшення в цілому фінансування ко-

мунальних підприємств з місцевого бюджету. До впровадження монетиза-

ції субсидій на пільговий проїзд розмір компенсації часто визначався міс-

том без достатнього обґрунтування (відсутня точна інформація щодо фак-

тичної кількості перевезених пільгових пасажирів, інколи замовляються 

містом дослідження пасажиропотоків, проте, вони мають поодинокий ха-

рактер). Новації у субсидіюванні усунуть даний недолік фінансового пла-

нування дотацій. Поряд з цим, виплата грошима вартості проїзду може 

призвести до зменшення обсягів перевезень пасажирським електротранс-

портом через бажання населення заощадити ці кошти або витратити на ін-

ші потреби, також можливим є перерозподіл структури ринку пасажиропе-

ревезень на користь приватних перевізників (автобуси, мікроавтобуси), 

послугами яких не користувалися пільговики, у зв’язку з альтернативними 

безкоштовними послугами.  

Спрогнозувати реакцію споживачів на законодавчі новації достатньо 

складно, проте вже зараз є зрозумілим, що монетизація сама по собі не 

зможе вирішити питання збитковості діяльності громадського транспорту. 

Необхідно застосовувати комплекс заходів фінансового та нефінансового 

характеру, які сприятимуть зменшенню витрат комунальних підприємств, 

збільшенню якості надання послуг пасажироперевезень, збільшенню паса-

жиропотоків та контролю за його обліком, і, як наслідок, збільшення виру-

чки, що, у свою чергу, дозволить мінімізувати збитки підприємств, що по-

криваються місцевими бюджетами. До таких заходів можливо віднести: 

придбання нового рухомого складу та обслуговуючого обладнання, що до-

зволить підвищити енергоефективність; впровадження єдиного електрон-

ного білету та створення можливості здійснювати мультимодальні поїздки; 

зміна транспортної системи міст на користь електротранспорту, що також 

дозволить покращити екологічну ситуацію в містах через зменшення ви-

кидів CO2. 
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ПРО АУТСОРСИНГ У СФЕРІ ОБЛІКУ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРАВЛІННЯ 

Крупка Я. Д. 

Аутсорсинг– це доручення одного суб’єкта, котрий виступає замовни-

ком, іншій сторонній організації чи особі виконувати певні завдання (фун-

кції) або бізнес-процеси. Термін ―аутсорсинг‖ (англ. outsourcing) означає 

передачу підприємством частини своїх робіт або процесів стороннім вико-

навцям за укладеним договором на умовах підряду. Існують різні види ро-

біт і функцій, які підприємства можуть передавати в аутсорсингове обслу-

говування. Найбільш поширеними серед них (поряд з ІТ-технологіями) на 

даний момент є аутсорсинг у сфері бухгалтерського та податкового обліку, 

фінансів і звітності. 

Розвиток ринку аутсорсингу у сфері обліку і звітності найперше набув 

значного застосування у Європі та США. Спочатку  використання аутсор-

сингових послуг мотивувалося зменшенням адміністративних витрат на 

утримання фахівців з бухгалтерського обліку, функції яких були делегова-

ні стороннім виконавцям. З часом, важливим стимулом щодо звернень за 

відповідними послугами до аутсорсингових компаній стала можливість пере-

дачі найбільш складних і трудомістких функцій бухгалтерського обліку.  

Зараз у Європі послугами аутсорсингових компаній користується по-

над 86 % підприємств малого та середнього бізнесу, у  США їх кількість 

перевищує 92 %,  а в Ізраїлі – 96 %. Активного розвитку  аутсорсингові по-

слуги набули й у країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону, де основним 

стимулюючим аргументом є висока рентабельність аутсорсингового бізне-

су (біля 30%) зі щорічним зростанням ринку на 10-15% [1, с.24].  

В Україні початковий етап розвитку аутсорсингу у сфері ведення бух-

галтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності  припав 

на середину 1990-х років поряд з активним розвитком ринку аудиторських 

послуг [2, 36]. Аудиторські фірми першими впровадили у практику поєд-

нання аудиторських перевірок з податковим консультуванням та допомо-

гою в організації бухгалтерського обліку на підприємстві. У даний час по-

слуги облікового аутсорсингу  надають все частіше спеціалізовані консу-

льтаційні компанії бухгалтерського та юридичного спрямування.  

http://korpmet.org.ua/?page_id=48
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2018-%D0%BF
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Фахівці виділяють ряд переваг і недоліків у веденні обліку та скла-

данні звітності аутсорсинговою компанією. До основних переваг відно-

сять:  

– професійність – краще організаційно-методичне і технічне забезпе-

чення роботи, кадровий склад і постійна практика вирішення складних пи-

тань; 

– незалежність від масштабів бізнесу – відпадає потреба у наборі та

скороченні кадрів, витратах на їх навчання, перекваліфікацію; 

– компетентність – більш кваліфікований кадровий потенціал, відпо-

відна нормативно-інформаційна база; 

– відповідальність – чітко визначена умовами договору з аутсорсинго-

вою компанією, зазичай, встановлюється в межах понесених замовником 

витрат; 

– оптимізація витрат – скорочення витрат, їх мінімізація щодо сплати

санкцій за допущені помилки в  обліку і оподаткуванні. 

Поряд з перевагами, слід відзначити окремі недоліки аутсорсингового 

обслуговування щодо ведення обліку та складання звітності. Серед них: 

– загрози щодо конфіденційності інформації – недостатні гарантії у

нерозголошенні конфіденційних даних про діяльність замовника послуг; 

– неоперативність одержання інформації через організаційну та тери-

торіальну віддаленість аутсорсера від замовника послуг; 

– людські чинники – кадровий склад аутсорсингових компаній та немо-

жливість здійснювати вплив на нього, неможливість суміщення професій; 

– вартісні фактори – ціна послуг може бути досить високою, бо вклю-

чає ще й накладні витрати і прибуток аутсорсингових компаній; 

– загроза банкрутства аутсорсингових компаній.

 Для вирішення цих та інших проблем можна запровадити комбінова-

ний підхід до взаємодії власного облікового підрозділу із зовнішньою кон-

салтинговою (аутсорсинговою) фірмою щодо спільного ведення обліку та 

складання звітності. У власній бухгалтерії підприємства здійснюється об-

робка інформації  для цілей управлінського обліку. Аутсорсеру з метою 

організації бухгалтерського фінансового обліку й формування звітності 

передається обмежений обсяг інформації. Навіть у разі порушення конфі-

денційності аутсорсинговою фірмою розголошені можуть бути лише дані  

фінансового обліку та  звітності, яка у більшості випадків і так є публіч-

ною. Натомість дані управлінського обліку, які містять комерційну таєм-

ницю, не виходять за інформаційні межі підприємства, до них не мають  

доступу сторонні особи. 

Інша модель делегування облікових функцій передбачає передачу аут-

сорсинговій фірмі повноважень з ведення обліку лише стосовно окремих 

територіально відділених підрозділів чи філій підприємства. Облік у мате-

ринської компанії ведеться штатними працівниками підприємства. Нато-

мість дочірні структури повністю обслуговуються аутсорсером. Реалізову-

вати дану модель рекомендовано транснаціональним корпораціям, інозем-
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ні відділення яких при веденні обліку і контролю мають дотримувати по-

ложень нормативно-правових актів країни, у якій вони функціонують. 

Сумніви стосовно неоперативності одержання інформації від аутсор-

серів повністю нівелюється застосуванням сучасних компютерно-

комунікаційних технологій з її передачі, діалогового режиму здійснення 

таких комунікацій. 

Додаткові витрати мали би перекриватися  якістю  одержаної найбільш 

складної та викоефективної інформації. Для уникнення інших несистемних 

ризиків треба зважати на репутацію аутсорсингової компанії, досвід роботи, 

відгуки про її діяльність від інших клієнтів. А, загалом, аутсорсинг має перс-

пективи  в Україні, особливо у сфері малого і середнього бізнесу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 

ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ВИТРАТ  

ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ 

Меліхова Т. О. 

Основою для здійснення безперервного процесу виробництва промис-

лового підприємства є правильна організація обліку виробничих запасів та 

витрат виробництва. На сьогодні  це можна забезпечити тільки при прове-

денні регулярного внутрішнього контролю. Ретельна перевірка правильно-

сті ведення обліку надходження, збереження та використання виробничих 

запасів, калькулювання витрат виробництва, їх документальне оформлення 

та своєчасне відображення у фінансовій звітності допомагає вчасно вияви-

ти помилки в веденні обліку та складанні звітності.  

Метою внутрішнього контролю виробничих запасів є встановлення 

законності, достовірності та доцільності здійснення операцій  з виробни-

чими запасами, правильності відображення їх в обліку та своєчасності ви-

явлення загроз економічній безпеці підприємства.  

Завдання внутрішнього контролю виробничих запасів полягає у:  при-

йнятті ефективних управлінських рішень – проведення аналізу та плану-

вання виробничих запасів; своєчасному виявленні загроз економічній без-

пеці підприємства: перевірці правильності визначення залишку виробни-

чих запасів на початок періоду, перевірці правильності оформлення пер-

винних документів, перевірці правильності класифікації виробничих запа-

сів, перевірці правильності оцінки використання запасів, перевірці прави-
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льності ведення обліку виробничих запасів, перевірці правильності визна-

чення залишку виробничих запасів на кінець періоду.  

Робота промислового підприємства пов’язана із обліком та калькулю-

ванням витрат на виробництво. Кожне промислове підприємство особливу 

увагу приділяє правильності та своєчасності документального оформлення 

та ведення обліку витрат на виробництво, відображення їх в облікових ре-

гістрах та фінансовій звітності, а також достовірності та законності вклю-

чення елементів витрат у виробничу собівартість.  

Метою внутрішнього контролю витрат на виробництво є встановлен-

ня законності, достовірності та доцільності здійснених операцій з витрат 

на виробництво продукції і правильності їх відображення в обліку. 

Завданням проведення внутрішнього контролю витрат на виробницт-

во є: оцінка стану аналітичного та синтетичного обліку витрат на виробни-

цтво; перевірка своєчасності та правильності відображення в обліку витрат 

на виробництво; перевірка дотримання підприємством вимог нормативних 

документів, які регламентують порядок ведення обліку витрат на виробни-

цтво.  

Завдання внутрішнього контролю витрат на виробництво полягає у: 

прийнятті ефективних управлінських рішень -  проведення аналізу та пла-

нування виробничих запасів; своєчасному  виявленні загроз економічній 

безпеці промислового підприємства: перевірці правильності визначення 

залишку незавершеного виробництва на початок періоду, перевірці пра-

вильності оформлення первинних документів, перевірці правильності від-

несення до витрат на виробництво прямих матеріальних витрат, перевірці 

правильності віднесення до виробничої собівартості витрат на оплату пра-

ці, перевірці правильності визначення нарахування ЄСВ на заробітну пла-

ту робітників основного виробництва, перевірці правильності віднесення 

нарахованої амортизації до витрат на виробництво, перевірці правильності 

оцінки запасів при їх використанні, перевірці правильності кореспонденції 

рахунків з  витрат на виробництво, перевірці правильності формування ви-

робничої собівартості за елементами витрат, перевірці правильності визна-

чення залишку незавершеного виробництва на кінець періоду. 

Отже, якісне проведення внутрішнього контролю виробничих запасів 

та витрат виробництва підприємств здійснюється на основі обґрунтованої 

мети та завдань перевірки, на підставі якої будується методика перевірка, 

що включає в себе: загальний план, програма та робочі документи внутрі-

шнього контролера. Методика проведення внутрішнього контролю надає 

змогу охопити всі первинні документи, дозволить дослідити правильність, 

своєчасність, законність відображення їх в обліку, вчасно виявити пору-

шення, провести якісний внутрішній контроль та підвищити економічну 

безпеку промислового підприємства. 
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Секція 3. Публічне управління, менеджмент і медіа 
в цифровому суспільстві 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА УПРАВЛІННЯ  

В УМОВАХ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 
Петруня В. Ю.  

Маркетинговий компонент є ключовим елементом зовнішнього середо-
вища підприємства. В умовах ринкової конкуренції бізнес-організація найча-
стіше не може впливати на маркетингове середовище своєї діяльності. 
Управлінська робота передбачає оцінку середовища – поточну та перспекти-
вну, та розробку та реалізацію відповідних рішень, спрямованих на викорис-
тання можливостей маркетингового середовища та мінімізацію його ризиків. 

Зміни у маркетинговому середовищі підприємства можуть бути  за 
своїм походженням ендогенними (внутрішнього, національного похо-
дження) та екзогенними (зовнішнього, інтернаціонального походження). 
Глобалізаційні процеси - це детермінанти, які знаходяться поза межами 
національної економіки. Після їх входження (імплементації) в національне 
маркетингове середовище вони стають фактом економічного життя. Тран-
сформаційні процеси відбуваються в маркетинговому середовищі фактич-
но постійно, тому значення має насамперед виявлення та оцінка основних 
напрямів, тенденцій та інтенсивності тих чи інших перетворень у маркети-
нговому середовищі підприємства. Чим масштабнішою є підприємницька 
діяльність, тим більшого значення набуває точність управлінських оцінок 
щодо змін та перспектив маркетингового середовища. 

Економічна глобалізація – це формування та поширення характерних 
(всесвітніх, загальних) підходів до виробництва, розподілу та споживання 
економічних благ, поглиблення взаємозалежності національних економік. 
Посилення взаємозалежностей відбувається трьома основними шляхами: 
а) через розвиток світової торгівлі, через посилення залежності національ-
них економік від економік інших країн (постачання, збут); б) через систему 
інвестування, вивозу капіталу у вигляді прямих, портфельних та інших 
іноземних інвестицій; в) через наявність нерівномірного розміщення  най-
важливіших економічних ресурсів (насамперед енергоносіїв); г) через ак-
тивне та широке поширення сучасних інформаційних технологій. 

Глобальний розвиток ІТ-технологій є, можливо, найсуттєвішою озна-
кою змін у світі за останні десятиріччя. ІТ-сфера демонструє найвищі тем-
пи розвитку. Компанії – гіганти ІТ-сфери – захопили лідерство щодо тем-
пів та рівня їх ринкової капіталізації. Економічна та інші сфери життя лю-
дей стрімко наповнилися “цифровими компонентами”, що дало підстави 
називати сучасне суспільство “цифровим”. 

Управлінці мають якісно аналізувати та враховувати в прийнятті рі-
шень основні ринкові фактори маркетингового середовища. Серед них 
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ключовим фактором є поведінка споживачів. В цілому, якщо визначати 
вихідні моменти управлінської діяльності, пов’язані з урахуванням чинни-
ка глобалізації, то вони мають бути, на наш погляд, насамперед такими: 

– по-перше, треба виявити лінії впливу глобалізації на те ринкове се-
редовище, в якому знаходиться підприємство: “глобалізація – споживач”, 
“глобалізація – конкуренти”, “глобалізація – постачальники” тощо; 

– по-друге, треба виявити лінії впливу глобалізації на діяльність дер-
жави, яка є регулятором економічної діяльності; 

– по-третє, в багатьох випадках у якості пріоритетного фактору, що
визначає динаміку змін на тому чи іншому ринку необхідно розглядати 
“цифровий компонент”; 

– по-четверте, важливо прогнозувати те, що може відбуватися по ліні-
ям впливу, й правильно визначати, оцінювати пріоритети; 

– по-п’яте, важливо постійно адаптувати підприємство до змін у мар-
кетинговому середовищі його діяльності. А це передбачає ефективну по-
будову системи управління організацією, постійне її вдосконалення. 

 Проблема адаптації підприємства до змін у середовищі є багатоаспек-
тною та стійкою. Головним її аспектом можна вважати маркетинговий. 
Але крім нього треба виходити на функціональну та географічну побудову 
організаційної структури підприємства, вдосконалення інвестиційного ме-
неджменту, забезпечення інноваційної спрямованості та вирішувати інші 
важливі питання діяльності. 

Серед ліній впливу глобалізації на діяльність підприємств пріоритет-
ною напевно є лінія “глобалізація – споживачі”. Для кожного ринку факти-
чне наповнення цього процесу впливу буде характеризуватися різними 
особливостями. Якщо виділяти загальне, типове для всіх ринків, то, на наш 
погляд, їм може бути: 

– наявність схильності у споживачів у різних країнах приєднуватися
до “загальних” (“світових”) стандартів (підходів, звичок) споживання; 

– наявність позитивного ставлення до продукції широко відомих
(“глобальних”) брендів. Фактор “всесвітньої” відомості бренду відіграє 
суттєву роль у процесі вибору споживача. Маркетингове “цифрове паву-
тиння” робить свою справу в свідомості споживача незалежно від країни 
його знаходження; 

– все більш активне використання Інтернет-інформації, Інтернет-
можливостей як на стадії вивчення ситуації, порівняння та вибору товару, так 
і в процесі безпосереднього здійснення покупок, оплати та його отримання; 

– наявність готовності до зменшення рівня “патріотичних” настроїв у
процесі вибору товару. “Патріотичність” може відступити під впливом фа-
ктору ціни (приклад – світова експансія китайських товарів) та “престиж-
ності” бренду; 

– суттєве розширення можливостей для купівлі-продажу трудових по-
слуг за рахунок “цифрових комунікацій” та все більша готовність їх спо-
живачів створювати робочі місця “на відстані”. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
ВЗАЄМОДІЇ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ 

Ковальчук Н. В. 

Цифрова революція сучасного суспільства обумовлює використання 
цифрових технологій у всіх сферах життя. Цифрова економіка та нові тех-
нологічні реалії визнають традиційні моделі маркетингу неефективними та 
застарілими. Ознакою сучасного бізнесу є використання гібридного марке-
тингу: класичного у поєднанні з діджитал маркетингом.  

Цифрові технології відкривають нові можливості для маркетингу у 
комунікаціях зі споживачами, формуванні нового іміджу товару чи компа-
нії, у впливі на формуванні споживчої культури, у стимулювання прода-
жів. Інтернет-маркетинг появився в межах електронної економіки, яка ус-
пішно почала використовувати можливості Інтернету, електронної пошти, 
електронної торгівлі та систему інтернет-банкингу. С появою Інтернету 
компанії почали створювати сайти та використовувати електронні форми 
ведення бізнесу. Цифровий маркетинг, який називають маркетингом ХХІ 
століття. Він став наступним етапом розвитку інтернет-маркетингу і його 
можна вважати домінуючою формою маркетингу сучасності. Цифровий ма-
ркетинг дозволяє підвищувати взаємодію з цільовими сегментами ринку. 

Автори монографії “Цифровий маркетинг – модель маркетингу 
ХХІ сторіччя” виділяють наступні методи та інструменти: 

1. SEO – (англ.search engines optimization) – оптимізація сайту у пошу-
кових системах. 

2. SMM – (англ. social media marketing) – соціальний медія маркетинг.
3. SMO – (англ. social media optimization) – оптимізація для соціальних

мереж, реклама у соціальних мережах. 
4. Технологія Big Data – дослідження масивів даних великих обсягів.
5. SEM – (англ.search engines marketing) – маркетингова діяльність у

пошукових системах 
6. Мобільний маркетинг – маркетинг з використанням мобільних при-

строїв. 
7. E-mail маркетинг – текстові повідомлення рекламного характеру.
8. Web-аналітика – аналітична діяльність у сфері цифрового маркети-

нгу [2]. 
 Достатньо поширене місце у цифровому маркетингу займає соціаль-

но-медійний маркетинг (social media marketing). У використанні SMM 
необхідно враховувати особливості просування сайту, спосіб продажу 
продуктів, потреби та психологію споживачів обраного сегменту.  Невели-
кий бізнес на ранніх етапах свого розвитку все частіше обирає модель про-
сування в соцмережах і не запускати сайти. Присутність компанії у соціа-
льних мережах дозволяє вивчати споживчу поведінку, впливати на репута-
цію бренду чи компанії, формувати споживчу культуру.  

Маркетинг у соціальних мережах – це комплекс специфічних онлайн-
маркетингових заходів, що здійснює вплив на цільову аудиторію через ка-
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нали соціальних платформ та спрямований на досягнення маркетингових 
цілей організації або персони. [1]. 

В умовах цифрового маркетингу збільшуються можливості не тільки 
компаній, але і споживачів. Якщо в минулому столітті один незадоволений 
споживач міг вплинути на декілька потенційних споживачів, то нині, вико-
ристовуючи соціальні мережі, є можливості навіть знищення компанії. 

Інструментами SMM є контент-маркетинг, маркетинг-аналітика, робо-
та з інтерфейсами, з блогерами та лідерами думок, а також інструмент 
штучного інтелекту – чат-боти. Контент-маркетинг розвиває біз-
нес, створюючи безкоштовні корисні матеріали: блоги, ауді-книги, вебіна-
ри, подкасти, інфографіка та ін. Використовуючи контент-маркетинг, ком-
панії повинні усвідомлювати, що охоплення відвідувачів буде зростати 
швидше, якщо підвищувати якість, а не кількість публікацій. 

Ключовими трендами технологічного розвитку сучасного бізнесу фа-
хівці визначають модель SoLoMo: соціальну інтеграцію, локалізацію та 
мобільність. Соціальна інтеграція виступає ключовим елементом соціаль-
но-медійного маркетингу, вона заснована на технології Phygital, тобто по-
єднанні цифрових технологій (Digital) і особистої комунікації зі спожива-
чем (Physical) шляхом створення взаємодії через фізичний та цифровий 
світи між брендами і споживачами. Локалізація безпосередньо пов’язана із 
розвитком мобільних додатків, що дозволяють визначити геолокацію кліє-
нта за допомогою технології GPS. Мобільність пов’язана з розвитком m–
commerce, якій сприяло поширення смартфонів, мобільного еквайрінгу 
(можливості використовувати смартфон за банківський термінал для елек-
тронної оплати покупки) та зміна споживчої культури. Технологія NFC, 
QR-коди та QR-шопінг набули широкого застосування, у світі мобільна 
торгівля у 2016 році склала 75% інтернет-трафіка в е-commerce, в Україні 
37% відвідувачів відкривають Prom.ua зі смартфонів, і кожен четвертий 
робить покупки за допомогою мобільного [1].  

На сучасному етапі маркетинг стає більш персоніфікованим. Викорис-
товуючи штучний інтелект нині є можливість надати додаткову клієнтську 
допомогу, яка дозволяє розсилати е-мейли та готувати персоніфікований 
набір товарних пропозицій.  

Таким чином, принциповим для маркетингової науки та практики має 
стати грамотне системне використання класичних засад маркетингу та ци-
фрового маркетингу, оскільки споживачі надають перевагу тим компаніям, 
які краще засвоюють цифрові технології.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕСОМ 
Коляда С. П. 

Сьогодні існує декілька напрямків в управлінні бізнесом. Вони побу-
довані на вимогах сучасності, а саме на спрямованості взаємодії: 

B&B – бізнес для бізнесу,  
B&H – бізнес для особистості, 
H&B – особистість для бізнесу; 
H&H - особистість для особистості. 
Останній напрямок, як не дивно, набуває все більшого значення. Ці 

тенденції особливо актуальні для малого та середнього бізнесу. 
В якості доказу, що спрямованість H&H стає надзвичайно важливою, 

можна навести приклад, що коли гарний працівник фірми А переходить за 
якихось умов до фірми В, або створює власний бізнес С, зі збереженням 
галузі діяльності, то що відбувається? Значна частина клієнтів, що спів-
працювала з фірмою А через цю особистість, перейде до обслуговування у 
фірму В чи С, аби й надалі працювати з цим спеціалістом. Чому? Бо клієн-
там, зазвичай, байдуже назва компанії, їм головне людина, професіонал, 
налагоджені взаємостосунки з ним та взаємопорозуміння. І ця тенденція 
набуває все більшого масштабу в сучасності.  

Тому сучасні компанії спрямовують зусилля на дуже ретельний підбір 
кадрів, саме тому етап підбору містить значну кількість етапів та фільтрів 
на вході в організацію, саме тому з кадрами, що працюють напряму з кліє-
нтами складаються додаткові обмежуючі пункти в контракті.  

Чим пояснити, що цей напрямок H&H  так прогресує? Одним з голов-
них пояснень є збільшення значущості людяності та щирості, і цьому є 
об’єктивне пояснення: вони зростають, бо підвищуються вібрації Землі в 
цілому і, відповідно, усіх людей. І це не просто слова. 

Протягом тисячоліть частота вібрацій, тобто коливань у секунду, на-
шої планети складала 7,6 Гц. Фізики називають її частотою Шумана. Вчені 
звіряли з нею свої прилади. Людина відчувала себе достатньо комфортно в 
цих умовах, оскільки частота вібрацій її енергетичного поля мала такі ж 
параметри: 7,6 – 7,8 Гц. (мається на увазі, що ми також випромінюємо віб-
рації, наприклад по чуття горя дає вібрації від 0,1 до 2 Гц;  страху від 0,2 
до 2,2 Гц; образи від 0,6 до 3,3 Гц; роздратування від 0,9 до 3,8 Гц; в той 
час,  вдячність від 45 Гц; любов від 150 Гц) 

Частота Шумана почала в останній час стрімко зростати. Динаміку 
можемо прослідкувати: 1995 р. – 7,80 Гц, 2000 р. – 9,30 Гц, 2007 р. –  9,80 
Гц, 2012 р. – 11,10 Гц, 2013 р. – 13,74 Гц, 2014 р. – 16, 5 Гц, тобто за два-
дцять років зросла більше, ніж у 2 рази, в той же час, у 2017 р. цей показ-
ник складав вже  майже 36 Гц. Темпи вражають. А це означає, що вібрації 
планети змінюються, а в одночас з ними, змінюємося й ми. Ми не торкає-
мося теми здоров’я, хоча там також можна знайти багато пояснень, особ-
ливо в судинних захворюваннях. Ми говоримо про менеджмент.  
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Саме цим можна пояснити і все більш зростаюча в кожній організації 
важливість так званих м’яких навичок працюючих на будь-яких рівнях – 
soft skills (схильність до емпатії, людяність, щирість, тощо), які прийшли 
на підсилення hard skills (професіоналізм, дисципліна, тощо) оскільки саме 
вини є основою такого сучасного показника, як емоційний інтелект (EQ), 
що в свою чергу починає витісняти IQ при аналізі претендента на замі-
щення вакантної посади. 

В сучасності необхідно навчитися управляти емоційним станом. Часто 
це буває єдиний ключ до вирішення багатьох проблем в організації. Інте-
лект має значення, та на допомогу йому в сучасному світі є багато інстру-
ментів, починаючи з комп’ютера, завершуючи штучним інтелектом. А ось 
емоційний інтелект і досі під владою тільки самої людини. 

Тому гасло, що “Люди – це найбільший скарб будь-якої організації” 
набуває ще більшого значення. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ СОЦІУМУ 

В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА 
Торічний В. О. 

Як відомо, джерело і напрямки розвитку того чи іншого явища слід 
шукати в системі протиріч, що існують в сукупності відносин даного яви-
ща з іншими явищами і процесами. Не виключенням є і система інформа-
ційного забезпечення державної безпеки соціуму в умовах цифрового сус-
пільства. Виходячи з цього, всі протиріччя інформаційної безпеки соціуму 
умовно можна розділити на три групи, кожна з яких має чіткі межі і спе-
цифічні шляхи розв'язання [2]. 

Так, до першої групи слід включити протиріччя інформаційної безпе-
ки соціуму як самостійного автономного явища, що має власні особливості 
та специфічну логіку розвитку. У цьому контексті найбільш чітко висту-
пають протиріччя структурно-змістовного плану, які утворюють протиріч-
чя між рівнями, видами і формами інформаційної безпеки. При цьому про-
тиріччя видового порядку, представлені в розбіжностях комп'ютерної, ку-
льтурно-когнітивної й інформаційно-психологічної безпеки, у міру розвит-
ку утворюють свій комплекс протиріч. 

Другу групу утворюють протиріччя інформаційної безпеки як умови 
існування і прогресивного розвитку інформаційної сфери соціуму. 
В даному випадку виділяються зв'язки інформаційної безпеки з інформа-
ційними відносинами й інформаційної практикою соціальних суб'єктів, а 
також іншими елементами інформаційної сфери соціуму [1]. 

Третю групу складають протиріччя, що сформувалися в результаті 
взаємин інформаційної безпеки з іншими видами безпеки, а також загаль-
ною безпекою соціуму.  Досліджуючи цю групу протиріч, необхідно зро-
зуміти причини їх розвитку, а також треба враховувати як внутрішні про-
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тиріччя властиві даному явищу, так і внутрішні протиріччя більш великої 
системи, які по відношенню до досліджуваного  явища виступають як зов-
нішні, і є складної частиною умов виникнення протиріч.  

З огляду на це, в першу чергу необхідно виділити протиріччя, що 
утворилися в результаті зв'язку інформаційної безпеки з рівнями і форма-
ми безпеки соціуму, з тими процесами й упорядкуваннями, які притаманні 
системі безпеки в цілому. Особливу методологічну цінність представля-
ють, у зв’язку з цим, протиріччя між інформаційною безпекою і домінан-
тою безпеки суспільної свідомості. 

Проте перелік протиріч системи інформаційного забезпечення держа-
вної безпеки соціуму в умовах цифрового суспільства буде далеко не пов-
ним, якщо з поля зору випадуть протиріччя функціонування інформаційної 
безпеки, і, перш за все, протиріччя між особистісним, громадським і дер-
жавним рівнями функціонування.  На сьогоднішній день протиріччя схо-
дяться на різних рівнях функціонування інформаційної безпеки.  Саме на 
особистісному, громадському і державному рівні необхідно говорити про 
ефективність інформаційної безпеки соціуму та ставити принципово нові 
проблеми, які потребують інтенсивного інтелектуального опрацювання. 

 Цілком очевидно, що навіть найповніший, на погляд конкретного до-
слідника, перелік протиріч, не охоплює всіх протиріч системи інформацій-
ної безпеки соціуму, так як останні є багатшими, складнішими, різнохарак-
терними, набагато змістовнішими, ніж будь-який теоретична побудова.   

Тим часом, з усього різноманіття протиріч системи інформаційного 
забезпечення державної безпеки соціуму в умовах цифрового суспільства 
можна виділити найбільш характерні риси, ознаки та базові протиріччя, які 
виступають своєрідним стрижнем всієї сукупності протиріч інформаційної 
безпеки соціуму. Якщо здійснити системний аналіз виділених трьох груп 
протиріч інформаційної безпеки соціуму, то можна виявити два доміную-
чих протиріччя, які лежать в основі розвитку системи інформаційної без-
пеки соціуму.   

Перше протиріччя безпосередньо пов'язано з взаємодією основних 
компонентів системи інформаційної безпеки: “технологія”, “небезпека (за-
гроза)”, “захист”. В якомусь сенсі вони збігаються, в процесі розвитку пе-
реходять один в одного, але в інших – чітко суперечать одне одному. 

Іншим основним протиріччям розвитку інформаційної безпеки соціу-
му є протиріччя між життєвою потребою інформаційної сфери в безпечно-
му існуванні, прогресивний розвиток і потенційні можливості, закладені, в 
силу ряду суб'єктивних і об'єктивних обставин, в систему інформаційної 
безпеки на певному етапі історичного розвитку.  Дана потреба інформа-
ційної сфери знаходить своє реальне втілення в інформаційній практиці 
соціуму в формі загального соціально-технологічного замовлення [1; 2]. 

У цілому, в процесі роботи з протиріччями інформаційної безпеки со-
ціуму важливо розглядати і усвідомити динаміку глобальних інформацій-
них процесів, темпи наростання конфронтаційних явищ, дію пригнічуючи 
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факторів, використання яких може сприяти відступу безпосередній інфор-
маційної небезпеки, а також дасть час для пошуків прийнятних рішень. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА ТРАНСФОРМАЦІЇ  
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКСПАНСІЇ 

Петруня Ю. Є., Єдинак В. Ю. 

Бізнес-середовище є предметом постійної аналітичної роботи мене-
джерів організації. Бізнес-середовище – це сукупність певних шансів та 
ризиків для кожної конкретно взятої організації. Завдання аналітичної ро-
боти в менеджменті – це: а) виявити потенціал організації та показати 
шляхи його ефективної реалізації; б) виявити ризики бізнес-діяльності та 
запропонувати шляхи адекватної управлінської реакції на них. 

Бізнес-середовище не є статичним полем аналізу, воно є достатньо 
динамічним. Швидкість та глибина змін залежить від багатьох факторів, 
зокрема: а) особливостей конкретного ринку; б) появи нових технологій; 
в) створення нових ресурсних компонентів та ін. 

Економічна глобалізація полягає у формуванні та поширенні “все-
світніх” підходів до виробництва, розподілу, обміну та споживання еко-
номічних благ, у поглибленні взаємозалежності національних економік. 
Поширення взаємозалежностей національних економік вже традиційно 
відбувається через: а) систему світової торгівлі (залежність від зовнішніх 
ринків); б)  рух іноземних інвестицій (інвестиційна залежність); в) кон-
троль за розподілом найважливіших та об’єктивно обмежених природних 
ресурсів. 

Глобалізаційні процеси мають екзогенний характер по відношенню до 
національного бізнес-середовища. Вони є зовнішніми трансформаційними 
факторами. Якісний управлінський аналіз – своєчасне виявлення цих фак-
торів та адаптація організації до їх дії. Чим масштабнішою є підприєм-
ницька організація, тим більшого значення набуває точність управлінських 
оцінок щодо змін та перспектив розвитку бізнес-середовища. 

Інноваційні зміни в технологіях інформаційної сфери, з одного боку, 
сприяють розвитку глобалізаційних процесів, посилюють їх потенціал. 
Насамперед, це стосується системи світової торгівлі та іноземного інвесту-
вання. Це відбувається за рахунок суттєвого спрощення доступності до ін-
формації, ділового спілкування, доступності до споживачів тощо. З іншого 
боку, інноваційний розвиток технологій в інформаційній сфері призводить 
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до змін в структурі та різних складових самого глобалізаційного процесу. 
Цифрові технології фактично пронизують сучасне суспільство, а їх експан-
сія поширилася вже не тільки на економічну сферу життя людей, а  прак-
тично на всі складові сучасної життєдіяльності. 

Бізнес-діяльність підприємств передбачає насамперед вивчення та 
врахування основних ринкових факторів середовища їх діяльності. Серед 
таких факторів ключовою є поведінка споживачів. Якщо визначати вихідні 
моменти управлінської діяльності, пов’язані з урахуванням чинника еко-
номічної глобалізації та цифрової експансії, то вони, на наш погляд, будуть 
такими: 

– по-перше, необхідно виявити лінії впливу економічної глобалізації
на те ринкове середовище, в якому знаходиться підприємство: “гло-
балізація – споживач”, “глобалізація – конкуренти”, “глобалізація – поста-
чальники” тощо; 

– по-друге, необхідно виявити лінії впливу економічної глобалізації на
діяльність держави та неінституціональні чинники зовнішнього середови-
ща. Держава є регулятором економічної діяльності, система такого регу-
лювання є динамічною, в тому числі поштовхом для таких змін є зовнішні 
фактори. “Неперсоніфіковані” чинники зовнішнього середовища – це нау-
ково-технічний прогрес, природно-ресурсна база та інше; 

– по-третє, важливо бачити майбутнє, важливо прогнозувати те, що
може відбуватися по лініям впливу,а також важливим є правильно вста-
новлювати та оцінювати пріоритети; 

– по-четверте, важливо постійно адаптувати підприємство до змін у
середовищі його діяльності. А це передбачає прийняття відповідних 
управлінських рішень, постійне вдосконалення системи. Проблема адапта-
ції підприємства до змін є багатоаспектною. Потрібно вдосконалювати 
функціональну та географічну побудову організаційної структури 
підприємства, маркетингову та інвестиційну діяльність, забезпечувати йо-
го інноваційну спрямованість та вирішувати ряд інших питань. 

Серед ліній впливу економічної глобалізації на діяльність підприємств 
пріоритетною треба вважати лінію “глобалізація – споживачі”. Для кожно-
го ринку фактичне наповнення цього процесу впливу буде характеризува-
тися різними особливостями. Спробуємо виділити загальне, типове для 
всіх ринків: 

– наявність схильності у споживачів приєднуватися до “глобальних”
стандартів споживання; 

– наявність позитивного ставлення до широко відомих брендів. Фак-
тор “глобальної” відомості бренду відіграє суттєву роль у процесі вибору 
споживача. Маркетингове комунікаційне “павутиння” робить свою справу 
в свідомості споживача незалежно від країни проживання; 

– “цифрова економіка” надає все більш суттєві можливості як в про-
цесі вивчення ситуації, вибору товарів і послуг, так і в процесі здійснення 
безпосередніх покупок, оплати та отримання цих товарів та послуг; 

– наявність готовності до зменшення рівня “патріотичних” настроїв у
процесі вибору товару, послуги. 
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Отже, глобалізація та цифрова експансія впливають на національні 
економіки, на суб’єктів підприємницької діяльності, а також на державні 
інститути та їх регулятивну діяльність. Одна із основних ліній впливу про-
ходить через систему управління підприємствами. Цей вплив менеджерам 
суб’єктів підприємницької діяльності необхідно насамперед враховувати 
через дослідження та врахування змін у поведінці споживачів. Завдання 
держави як регулятора є не менш складним та відповідальним щодо адек-
ватності та точності реагування. 

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ:  
КРЕАТИВНА ОРГАНІСТИЧНІСТЬ VS СОЦІОТЕХНІЧНОСТІ 

Літовченко Б. В. 

Сучасні теорії організації у багатьох аспектах базуються на моделі 
людської поведінки. Такий підхід не являється новим – у класичній політ-
економії можна побачити приклади порівняльного аналізу національної 
економіки і поведінки людини. У теорії менеджменту кореляційний зв’язок 
між людиною і організацією аналізувався в рамках “тектології” (науки про 
загальні закони організації), яка стала класичним прикладом вивчення ролі 
людини у сучасних соціально-економічних дослідженнях у цій галузі. За-
галом, вся історія теорії менеджменту підтверджує взаємозв’язок між лю-
диною і організацією: у будь-якому випадку, кожна організація, як і люди-
на, повинна керувати власними ресурсами – матеріальними, фінансовими, 
управлінськими, маркетинговими, інформаційними і, власне, людськими 
(сама собою). 

Порівняно новим напрямом досліджень розвитку організації, 
пов’язаної з нестабільністю її структури, яка постійно змінюється залежно 
від розміру організації, видів її діяльності, вимог середовища, стала конце-
пція змін, що сприяють розвитку, в основі якої лежали положення про те, 
що саме нижчий (біологічний) рівень організаційних змін формує органі-
зацію, і саме найнижчий рівень організаційних змін гальмує її майбутнє.  

Використовуючи такий підхід, сучасна теорія і практика менеджменту 
починають направляти вектор дослідження на розвиток організації через 
розвиток людини, виходячи з тези про розвиток як зміну природи органі-
заційної структури з соціально-технічної на креативно-органістичну, що 
призводить до нової якості системи.  

З цієї точки зору, важливим є не узагальнення минулого досвіду задля 
кращого майбутнього, а розуміння законів, за якими організація живе і ро-
звивається, і що її очікує в майбутньому. Такий підхід, в свою чергу, роз-
виває здатність до створення власних знань (комплексності організації) і 
мислення в категоріях креативного майбутнього, в якому творчий потенці-
ал людського ресурсу організації стає її найефективнішою конкурентною 
перевагою 

У різні вікові періоди життя розвиток людини відбувається неоднако-
во. Можна виділити кілька найбільш важливих вікових періодів розвитку 
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людини. Тому організація повинна вивчати і використовувати у доцільний 
спосіб для себе етапи фізичного і духовно-психічного розвитку людини, 
які, в свій основі, корелюються зі стадіями організаційного розвитку.  

1. Адаптація в організації (18–25 р.). В цей час відбувається період
створення відчуття єдності людини і організації. Амбіційні плани молодо-
сті стикаються з жорсткою організаційною структурою. Бажання вдоско-
налити поточний стан речей наражається на існуючі формальні зв’язки 
всередині організації, основним принципом якої по відношенню до моло-
дого спеціаліста є: “Забудь дедукцію – давай продукцію”. 

2. Започаткування професіоналізації (25–35 р.). Це період розвитку
основних професійних здібностей людини. В цей час людина робить усві-
домлений вибір професіональної кар’єри завдяки набутому досвіду. Їй не-
обхідно самоутвердитися за допомогою створення якомога більшого кола 
професійних проблем і розширення кола повноважень, щоб справлятися з 
різноманітними труднощами за принципом: “Ми самі створюємо собі про-
блеми, щоб їх успішно вирішувати”. На даному етапі розвитку персоналу 
організація повинна систему горизонтальної ротації. 

3. Балансування інтересів (35–45 р.). Цей період розвитку людини ха-
рактеризується інтенсифікацією зусиль, самоорганізацією, поступальним 
рухом в обраному напряму діяльності, боротьбі за досягнення і результати. 
На даному етапі людина знаходиться на вершині працездатності – і саме 
вона готова до вирішення найбільш складних і масштабних задач у рамках 
обраної професійної діяльності і вимагає автономності у своїй роботі. Для 
керівництва організації це означає діяти за принципом: “Не заважати розу-
мним людям працювати”  

4. Криза функцій (45–55 р.). Цей період часто вважається, за аналогією
з авіацією, “безповоротною точкою” розвитку людини в організації. Оскі-
льки попередні досягнення уже вважаються незначними, виникає потреба 
у формуванні нових цінностей і сенсу життя (до речі, на цей період припа-
дає найбільша питома вага розлучень і повторних шлюбів). Саме в цей час 
організації слід запропонувати співробітнику зміну виду діяльності, роз-
ширити його життєві і професійні стандарти за допомогою ротації, стажу-
вання, підвищення кваліфікації тощо – у такому випадку людина знахо-
дить нову проблему у тій чи іншій сфері діяльності і набуває життєвої ене-
ргії за принципом: “Дайте мені важіль – і я переверну всю Землю”. 

5. Вибір між недовірою і лідерством (55–65 р.). Цей період часу зрос-
тання службової кар’єри людини в організації (насамперед,керівника), ко-
ли вона робить вибір – чи “спочивати на лаврах ” власної тиранії, чи стати 
“гуру” організації. Якщо недовіра до підлеглих переважає, то керівник пе-
ретворюється у тирана, який розчарувався у результатах своєї життєвої 
праці і підлеглих, якими він себе оточив. Проте, він може вернутися до по-
передньої стадії розвитку, знову ж таки, за допомогою зовнішніх чи внут-
рішніх імпульсів за т.зв. “принципом Челобея”: “Для того, щоб організація 
розвивалася ефективно, її час від час слід перетрушувати”. У такому випа-
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дку він може перетворитися на видатного лідера, який створив команду 
людей, котрій можна довіряти. 

Проблема полягає в тому, що організація може відчути свою страте-
гію щодо людини лише в майбутньому як наслідок власних дій, а не на-
впаки, але розуміння закономірностей розвитку людини в різні періоди її 
життя може стати наріжним каменем створення в організації умов, які 
сприяють такому розвитку, і, тим самим, сприяти розвитку самої організації.  

При цьому слід мати на увазі, що “вирощування” креативних лідерів є 
не легким і безболісним процесом, адже стереотипи нашого мислення в 
процесі соціалізації, починаючи з дитсадка і закінчуючи університетом, 
все ще стають перепонами на шляху власного розвитку, а отже, і розвитку 
організацій.   

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
Шевченко Н. І. 

Інтегрування економіки України у світове господарство, її участь у рі-
зних видах міжнародного підприємництва підвищує роль та значення ЗЕД. 
В Україні завжди був досить високий експортний потенціал, однак однією 
з найбільших його загроз залишається низький рівень технологічності екс-
порту. За оцінками інституту економіки та прогнозування НАН України 
лише чверть продукції, яка експортується з України, належить до високо-
технологічних галузей. Відповідно до проекту стратегії розвитку промис-
лового комплексу України на період до 2025 року є намір змінити модель 
розвитку економіки України, де ключовими пріоритетом буде збільшення 
частки промислових товарів у структурі експорту, зниження енергетичних 
витрат промислового виробництва та вихід на нові зарубіжні ринки збуту. 

В Україні ЗЕД регулюється значною кількістю нормативно-правових 
документів, що утруднює їх застосування у практичній площині. До того ж 
окремі нормативні акти не завжди узгоджені між собою, окремі – недоста-
тньо чітко розмежовують права та обов’язки державних органів, що здійс-
нюють контроль за експортно-імпортними операціями. 

Чинна нормативна база України у сфері зовнішньоекономічної діяль-
ності має ще досить суперечливий характер, численні поправки, а державні 
органи регулювання ЗЕД, незважаючи на різну компетенцію, в сукупності 
повинні доповнювати один одного, створюючи дієвий механізм контролю 
зовнішньоекономічних відносин держави. Тому є доцільним систематиза-
ція законодавства з регулювання ЗЕД, об’єднання у одному зведеному до-
кументі – Кодексі законів про ЗЕД. Адже, регулювання ЗЕД зокрема, засо-
бами законодавчої влади через систематизацію та вдосконалення чинного 
законодавства, є першочерговою запорукою підвищення ефективності та 
соціально-економічної результативності зовнішньоекономічної політики 
України.  
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Систематизація передбачатиме, по-перше, здійснення консолідації 
норм зовнішньоекономічного законодавства України, наприклад, в межах 
чинного Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. По-друге, 
кодифікацію – погодження змісту консолідованого закону про ЗЕД із зміс-
том розділу 8 Господарського кодексу України про ЗЕД. При цьому ГКУ 
варто розширити низкою загальних норм щодо регулювання ЗЕД шляхом 
перенесення їх із консолідованого закону про ЗЕД до зазначеного Кодексу 
законів про ЗЕД. Зокрема йдеться про норми, що визначають предмет та 
метод правового регулювання ЗЕД; норми про види ЗЕД, суб’єктів та ор-
ганізаційно-правові основи державного управління ЗЕД. 

Сьогодні в Україні застосовуються такі механізми регулювання регіо-
нального розвитку: програмування регіонального розвитку, регулювання 
міжбюджетних відносин, державний фонд регіонального розвитку, 
централізовані капіталовкладення та інвестиційні субвенції, запроваджен-
ня спеціального режиму інвестування, регулювання транскордонного та 
прикордонного співробітництва. 

Даючи оцінку новим формам зовнішньоекономічної діяльності, варто 
укласти наступне. Значна частина світового бізнесу в сучасних умовах 
здійснюється з допомогою цифрових мереж. Для того щоб успішно займа-
тися бізнесом в цифрову епоху, необхідна нова модель маркетингової 
стратегії та практики, яка буде здатна вивести компанії на абсолютно но-
вий рівень праці та потребує державного регулювання. 

У глобальному світі точками зростання і концентрації конкурентосп-
роможності стають субрегіональні формування, зокрема субрегіони (не-
від’ємна частина території регіону, що має певні відмінності від інших ча-
стин його території у географічному, економічному або соціальному сен-
сі), агломерації (особлива форма територіальної концентрації різноманіт-
них ресурсів, яка являє собою багатокомпонентну динамічну систему су-
міжних поселень, що формується навколо одного чи кількох центрів еко-
номічної активності), конурбації (міська агломерація поліцентричного ти-
пу, яка має в якості ядер декілька більш-менш однакових за розміром та 
вагомості міст чи міських територій де відсутній явно домінуючий центр).  

Проведення моніторингу ЗЕД в регіонах дозволить оцінювати її пото-
чний стан і проблеми в кожному регіоні та вносити відповідні коригуючі 
дії. Алгоритм можливих напрямів і технологій ЗЕД підприємств в регіоні, 
виходячи із спеціалізації територіальних утворень, дасть змогу створити 
сприятливий інвестиційний клімат в області, залучити додаткові фінансові 
кошти у вигляді інвестицій, довго- і короткострокових кредитів, дотацій 
тощо. У зв’язку з цим, доцільним буде створення регіонального Центру під-
тримки учасників ЗЕД, до функцій якого входить паспортизація учасників 
ЗЕД регіону, допомога експортерам у виході на зовнішні ринки тощо. 

Таким чином, найбільш ймовірний варіант ефективного розвитку зов-
нішньоекономічної діяльності регіонів, що дозволяє вийти на нову траєк-
торію економічного зростання, залежить від стратегій та програм розвитку. 
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Вибір моделі розвитку здійснюється через економічну структуру господар-
ства регіону і наявний ресурсний потенціал з орієнтацією на зовнішній або 
внутрішній ринок. Найефективніші напрями інтеграції у світовий економі-
чний простір обґрунтовуються, виходячи з цілей забезпечення стійкого 
економічного зростання, стабілізації всієї економіки регіонів та країни в 
цілому. 
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
Маляр Д. В. 

В переліку провідних компаній Центральної та Східної Європи за ста-
ном на 2016 р. представлені наступні українські підприємства: “АЕS Укра-
ина” – сумарний капітал 22001 млн. дол. (іноземний 5354 млн. дол.), що 
представляє енергетичну галузь; “Аlfred С. Тоерfеr Украина” – сумарний 
капітал 1093,9 млн. дол. (іноземний 962,9 млн. дол.), “В.А.Т.-Украина” – 
сумарний капітал 9739 млн. дол. (іноземний 502 млн. дол.), кожна з яких 
належить до АПК. Також до даного рейтингу потрапили українські 
підприємства енергетичної, добувної та металургійної галузі [1].  

З вказаного випливає, що найбільші компанії України, які формують 
економічний потенціал та визначають спрямованість національної еко-
номіки в переважній більшості орієнтовані на аграрний сектор. І хоча це 
цілком закономірно з точки зору високої концентрації чорноземів в країні, 
але наочно свідчить про нерозвинутість високотехнологічних, зокрема 
цифрових галузей, що є взагалі небезпечно для розвитку національної еко-
номіки в довгостроковій перспективі. Водночас, агропромислова, енерге-
тична, добувна та металургійна галузі економіки, які характеризуються 
найбільшою концентрацією капіталу знаходяться на дуже низькому рівні 
продуктивності, навіть сільське господарство, яке зумовлює суттєву частку 
ВВП країни, відрізняється надто низькою технологічністю. Один робітник 
в АПК України створює додану вартість  менше за 7 тис. дол. на рік, в той 
час як в ЄС – це більше за 26,5 тис. дол. В промисловості ефективність та-
ких ТНК ще нижча: один робітник в Україні створює 10 тис. дол. на рік, а в 
ЄС – 75,8 тис. дол. Цю ситуацію можна виправити лише за рахунок мо-

http://ief.org.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT4284.html
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дернізації обладнання, запровадження нових технологічних ліній, оп-
тимізації організаційних та управлінських процесів. У сучасних умовах 
глобалізації постійно йде пошук нових, більш ефективних форм організації 
великого бізнесу, який спирається на передові методи, нестандартну прак-
тику, яка поєднуватиме в собі переваги різних моделей розвитку. Але і тут 
незадовільна статистика, в Україні лише 17 % підприємств використову-
ють інновації, у порівнянні в ЄС – це 49 % [2].  

В наукомістких галузях світової економіки українські корпорації че-
кає потужна конкуренція на знищення. У “Доповіді про світові інвестиції 
за 2017 рік” розміщено рейтинг 100 найкрупніших цифрових ТНК, що де-
монструє відверту концентрацію глобальних цифрових компаній за 
регіонами: більше 60 зі 100 – це технологічні корпорації США, Велико-
британії, Північної Ірландії та Німеччини. І лише 4 із 100 найкрупніших 
цифрових ТНК належать до країн, що розвиваються. В звіті ООН такі циф-
рові компанії називають багатонаціональними, оскільки вони як правило 
значно виходять за межі своєї дислокації, сама специфіка цифрової діяль-
ності найбільшим чином сприяє цьому. Так, цифрові ТНК більше 70% 
своїх продаж здійснюють саме за кордоном, що є безпосередньою ознакою 
транснаціоналізації. При цьому швидкість просування на міжнародні рин-
ки для цифрового продукту практично миттєва, що пояснює абсолютно 
спроможність до безмежного поширення “диджитал” продукту в світову 
економіку. Рух цифрового продукту не потребує додаткових витрат на 
транспортування, розмитнення, організацію потоків розподілу, обслуго-
вування складських приміщень тощо, все це віддзеркалює найкращу оп-
тимізацію з точки зору мінімізації витрат та швидкості оберту вкладених 
інвестицій. В доповіді зокрема зазначається, що протягом 2010–2015 рр. 
кількість технологічних компаній збільшилась вдвічі, а їх активи зросли на 
65 %, що значно випереджає темпи зростання по іншим нецифровим ТНК 
світу. Окремі цифрові ТНК з першої сотні рейтингу дістали об’єктивно ве-
личезних масштабів за обертами та своїми активами буквально за декілька 
років [3]. 

В Україні як раз на початку 2018 р. КМУ було затверджено концепцію 
розвитку  цифрової економіки до 2020 р., однак поки ще відсутня якась 
чітка програма або політика щодо реалізації даної концепції. Це більше 
схоже на декларацію про наміри, єдина конкретика в даній концепції поля-
гає у виділенні наступних ключових напрямів на найближчі роки: 

– розповсюдження широкополосного інтернету (ШПД) по всій тери-
торії країни; 

– інтеграція цифрових перетворень в сфери освіти, медицини, без-
готівкової економіки, інфраструктури, транспорту, суспільної безпеки. 

За прогнозами КМУ запровадження цієї концепції дозволить досяг-
нути приросту ВВП в 2,5 % у 2019 р., 3 % – у 2020 р., 5 % – у 2021 р. [4]. 
Зокрема, вже банальний в сьогодення перехід на цифрові платформи щодо 
обслуговування різноманітних сервісів та управління інфраструктурою 
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спроможний забезпечити біля 400 тис. додаткових робочих місць [2]. Од-
нак треба розуміти, що навіть ідеальна реалізація концепції уряду, аж ніяк 
не сприяє появі і розвитку національних цифрових ТНК в Україні, це мож-
ливе лише за умов потужних корпоративних інвестицій в конкретні “ди-
джитал” проекти.  

Однак, не варто зациклюватися на якійсь одній галузі (наприклад, 
цифровій), навіть якщо вона є однією з найперспективніших в світі. Голов-
ною ідеєю довготермінового економічного розвитку має бути перманентна 
орієнтація уряду на встановлення політики сприяння всім передовим та 
технологічним галузям економіки.  
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ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  
ПІДХОДІВ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ  

НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Олексієнко Р. Ю., Пасічник Т. О. 

Ефективна освіта, що відповідає сучасним новітнім вимогам, є одним 
з головних елементів у системі підготовки фахівців у будь-якій сфері та 
передумовою отримання вищим навчальним закладом суттєвих конкурен-
тних переваг, особливо звертаючи увагу на сучасні глобалізаційні тенден-
ції, що ставлять перед кожною окремою освітньою установою серйозні 
умови щодо надання власним випускникам реальних навичок для адаптації 
на національному та міжнародному ринках праці.  

У свою чергу, ефективність освітньо-інформативних послуг напряму 
буде залежати від якісного складу викладачів та готовності до своєчасної 
реакції вищого навчального закладу на постійно виникаючі й потенційні 
зміни щодо тенденцій та запитів ринку. При цьому, слід розуміти, що ве-
лика кількість навчальних закладів намагається зібрати у своєму складі 
кваліфікованих фахівців, що мають відповідні документи, які можна вва-
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жати візитівкою освітньої установи в очах потенційних клієнтів. Тому 
просте намагання рекламувати вищий навчальний заклад шляхом інфор-
мування про якісний склад навряд чи зможе надати реальну конкурентну 
перевагу. Отже, вирішення проблеми криється у певній “унікальності” по-
слуг, які реально може запропонувати той чи інший освітній заклад. 

Виходячи з цього, прогресивному вищому навчальному закладу, осо-
бливо не з числа провідних “гігантів” вищої освіти, необхідно розробляти 
та пропонувати власний гнучкий і своєчасний інформаційний продукт, 
який буде дійсно цікавим для споживачів та який можна було б адаптува-
ти, удосконалити чи замінити у разі потреби, виходячи з наявних можли-
востей.  

Проте, на жаль, сьогодні все частіше можна зустріти думку, що існу-
юча система освіти з часом все більше втрачає спроможність повноцінно 
готувати майбутнього кваліфікованого працівника, звичайно, якщо сам 
студент не має бажання невтомно навчатися, виконуючи усі необхідні ви-
моги.  

На наш погляд, причина такої проблеми криється, передусім, у всео-
хоплюючому “застарілому” підході до навчання, що не відповідає сучас-
ним реаліям. І стосується це не лише системи вищої освіти, а всього освіт-
нього процесу, в цілому. 

Зокрема, практика постійно доводить, що примус, надмірний конт-
роль, суворе керівництво не завжди є найефективнішим методом заохо-
чення до діяльності. Але саме на основі такого підходу формується весь 
процес навчання, починаючи ще з молодшої школи. Наприклад, викладач, 
як правило, орієнтується лише на кінцевий результат учбового завдання. У 
випадку, якщо робота не виконана належним чином, виставляється відпо-
відна “негативна” оцінка і процес “навчання” йде далі. Проте, викладач 
при такому підході може не помітити, що у студента просто не виходить 
розібратися з предметом або йому бракує мотивації, або він вважає пред-
мет непотрібним у його майбутній діяльності, тому інтуїтивно чи усвідом-
лено спрямовує власні сили на щось інше, зокрема, на вивчення іншої “ці-
кавої та важливої” дисципліни.  

Таким чином, однією з важливих місій самого викладача є донесення 
до студента основ мотивації та прикладів, чому саме та чи інша дисципліна 
необхідна для успішного майбутнього і де саме він зможе використати на-
буті знання та навички. Але, в будь-якому випадку, студент сам має праг-
нути виявити себе в тій сфері, яка йому цікава. Отже, загалом потрібно 
спрямовувати студентів до самоосвіти та саморозвитку, аргументуючи це 
тим, що ніхто, окрім них самих не зможе віднайти всі ті необхідні знання, 
які зроблять їх кращими у своїй сфері діяльності, і пропонуючи їм самим 
обрати найбільш цікаву для них інформацію. 

Крім того, доцільно продемонструвати студентам, що вони мають ві-
льний простір для свого самовираження та самореалізації, та заохочувати 
їх до цього. У такому разі їхній потенціал буде задіяний у повному обсязі. 
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Тож студенти могли б брати активну участь у прийнятті рішень та корис-
туватися широкими повноваженнями при розробці та виконанні навчаль-
них завдань. 

Також необхідно заохочувати студентів до результатів праці за допо-
могою введення у реальний навчальний процес поняття спільної мети. 
Адже колектив, який підпорядкований загальній меті, прагне через високу 
самосвідомість, самоорганізацію та внутрішній контроль, раціоналізувати 
власну діяльність. 

Отже, навіть незначне відхилення від традиційного процесу навчання 
хоча б за допомогою вище окреслених “інноваційних” пропозицій зможе 
надати відповідному навчальному закладу певні конкурентні переваги в 
очах студентського соціуму, виділяючи його на фоні інших. У подальшо-
му, можна передбачити, що реальна унікальність або інноваційність певної 
ідеї в освітньому процесі, тільки-но довівши власну ефективність, достат-
ньо швидко розповсюдиться серед потенційних абітурієнтів навіть шляхом 
прямого комунікативного процесу, без вкладання чималих коштів на рек-
ламну діяльність. Іншими словами, за допомогою “живого прикладу” сту-
дентів та випускників вищого навчального закладу, які, по суті, є безпосе-
редніми носіями інформації та результатів освітніх послуг, відомості про 
високу зацікавленість студентів та ефективність інноваційного освітнього 
продукту поширяться у середовищі необхідної цільової аудиторії, оскільки 
люди більше схильні довіряти фактам, аніж звичайній рекламі. 

Отже, прогресивні вищі навчальні заклади мають дотримуватися ба-
зових принципів реальної результативності та ефективності власних дій з 
корегуванням на модернізацію, мінливість інформативного простору та 
вимог суспільства. У результаті це дозволить досягти бажаних конкурен-
тоздатних позицій та закріпитися у відповідній ніші, виграючи на фоні ін-
ших вищих навчальних закладів. У свою чергу, якісні та конкурентні  про-
позиції вищого навчального закладу матимуть достатньо високий попит 
серед абітурієнтів, студентів та інших зацікавлених осіб на загальному ри-
нку навчально-освітніх послуг, що спричинить, звичайно, відповіді регу-
лярні та стабільні грошово-фінансові надходження для подальшого розви-
тку освітньої організації.  

КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 
Ковтун Н. С., Чернокалова К. О. 

Краудсорсинг (від англ. crowd – “натовп” і sourcing – “використання 
ресурсів”) – це інформаційна технологія, яка збирає зацікавлених людей в 
одному місці та надає можливість пропонувати свої ідеї на задану темати-
ку, коментувати, обговорювати, вдосконалювати та зрештою обирати най-
кращі. 

В сучасних умовах використання краудсорсингу в публічному управ-
лінні провідних країн світу призвело до масштабних розмірів участі гро-
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мадськості в процесах прийняття управлінських рішень, а також у публіч-
ному управлінні використання електронного урядування, переваг якого 
складно недооцінити. Таке активне застосування в державному секторі 
технологій краудсорсингу має зв'язок із розвитком сучасних інформацій-
них і комунікаційних технологій, соціальних мереж, різних тематичних 
форумів. Ця технологія дозволяє державним органам вести більш ефек-
тивне управління, перебувати в тісному зв'язку із людьми; враховувати їх 
думки, вимоги, пропозицїї. Все це відбувається шляхом залучення насе-
лення до вирішення різних за своїм характером завдань, а головне –
пересічні громадяни мають змогу не тільки висловлювати свою думку, а й 
безпосередньо брати участь у її втіленні. 

Проте використання даної технології в публічному управлінні має й 
негативні сторони. Поряд із визначенням критичних точок управління, їх 
швидкого визначення суспільством, реагування громадян на конкретні дії 
влади (позитивні чи негативні), можливість залучення експертів слід мати 
на увазі такі недоліки, як: 

− маніпулювання свідомістю мас; 
− дублювання інформації; 
− відсутність досвіду громадської експертизи для прийняття рішень 

(коли спрацьовує принцип найголоcнішого, а не найрозумнішого); 
− перетворення краудсорсингу у політичну кампанію; 
− складність забезпечення постійного характеру активності та моти-

вації громадських експертів. 
Впровадження краудсорсингу в публічному управлінні в масштабах 

країни сприяє створенню громадянського суспільства, невід'ємними скла-
довими якого стануть активність громадян, їх контроль в ухваленні важли-
вих для держави рішень. 

В менеджменті компаній різних країн світу теж активно застосовують 
методи залучення масс. Адже народження “економіки, що базується на 
знаннях”, зумовило появу нового типу активного підприємця, який у своїй 
діяльності застосовує нові технології, інновації та передові досягнення на-
уки. Аналізуючи зміни, які відбулися за останні 150 років, можна прослід-
кувати, якщо у XIX–XX столітті відомими підприємцями були власники 
нафтової, металургійної, залізничної та автомобільної промисловості, то у 
2000-2018 роки відомі підприємці заробляють на продажі інформації, ко-
мунікації, гаджетів та комп'ютерних розваг.  

Комерційні компанії вже давно усвідомили, що краудсорсинг – відмін-
ний інструмент управління бізнесом, що існує на основі взаємодії з новою, 
практично необмеженою  групою виконавців, який надає цілу низку переваг 
у порівнянні з традиційним наймом персоналу для втілення проекту. В першу 
чергу це обумовлено великою кількістю учасників процесу створення про-
дукту чи послуги; ефективністю використання інтелектуального ресурсу, 
адже виконавці не отримують заробітну платню за свою працю; отриманням 
прибутку та можливостям нестандартних вирішень проблем. 
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Таким чином складається картина майбутнього, де важливою 
спеціальністю може стати менеджер з краудсорсингу, навіть незважаючи 
на її екзотичність сьогодні. Наразі вакансій не так багато і в більшості 
випадків вони виступають від країн Заходу. Якщо виокремити обов'язки 
менеджера з краудсорсингу, побачимо серед них такі: 

1) вміння сформулювати завдання, привабливе  для інтернет-
користувачів та спонукати їх до творчості в потрібному напрямі; 

2) спроможність заохочувати людей та надавати конкретний обсяг ро-
боти; 

3) демонстрація реалізації проекту для мотивації людей працювати з
компанією в подальшому. 

Наразі функції спеціаліста з краудсорсингу виконують маркетологи, 
піар-спеціалісти. В державному секторі теж є велика потреба у таких 
спеціалістах. Проте державні установи мають покласти на менеджера з 
краудсорсингу більше завдань: 

1) пошук фінансування для кожного проекта (якісне  програмне забез-
печення теж має кимось розроблятися); 

2) забезпечення ефективних комунікативних механізмів із громадські-
стю для інформування якогомога більшої кількості спільноти. 

Складна економічна ситуація в країні, нестабільність банківської сис-
теми, обмеженість можливостей залучення іноземного капіталу у зв'язку з 
бойовими діями на Сході України актуалізувати необхідність пошуку вну-
трішніх ресурсів для інвестування розвитку на всіх рівнях: від держави до 
населеного пункту і окремого підприємства. Одним із способів пошуку 
вирішення власних проблем із використанням відносно безкоштовної сто-
ронньої допомоги є краудсорсинг. Для його якісного впровадження необ-
хідне  навчання цієї вузької за направленням спеціальності за кордоном, 
фінансувати його, адже лише грамотний підхід дає якісні й потрібні ре-
зультати. 
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POLITICAL STRATEGIC MANAGEMENT STUDIES  AT THE 
LEADING UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF KOREA: 

FEATURES OF THE CURRICULA 
Gi Yon Bae, Kateryna Kononiuk, Mariia Kolesnyk 

Relevance of the research: Globalization processes constantly dictating 
the new contemporary challenges to the international governances, which have 
to stay relevant with their policy strategies and future potential perspectives to 
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meet all the needs of the current global issues. Therefore, the problem on the 
development of political strategic management becomes one of the current inter-
est on a global political and managerial stages. Consequently, in terms of the 
research on the developing of the political strategic managements scopes, we 
find especially interesting the possibility to investigate the way modern leading 
Korean universities are contributing to the development and forming of the cur-
ricula, which provide an up-to-date educational training for the students, prepar-
ing proficient specialist in the political strategic management scope.  

Purpose of the research: to investigate on the Master Degree in Interna-
tional Studies and Korean and Asia Business Studies MBA curricula of the lead-
ing South Korean Universities (Hanyang University, Korea University, Seoul 
National University); to define the main vectors of the curricula development 
and main specifics of students preparation in proficiency of political strategic 
management.  

Researches on the strategic management relate to the numerous scopes and 
being represented by the leading researchers in the Political, Business Manage-
ment, Economic, International Relations scopes and etc.  The issues on the glob-
alization process constitutes the great part in a world digest and consequently 
requires the necessity of developing and preparing highly  qualified specialists – 
experts in the political strategical management. In this context, a special atten-
tion should be given to the studying the Curricula of the South Korean leading 
Universities, which successfully implement the educational system with up-to 
date disciplines and courses, being able to prepare high-qualified and high-
competent students around the world.  

Researches shows that studying the issues of the strategic management be-
came a matter of basic mandatory courses in South Korea leading Universities’ 
Curricula. This fact show the great interest and serious attitude of the Korean 
academics, to provide the most clear and contemporary education, in order to 
help the graduates being able to meet all the global issues.  The Hanyang Uni-
versity’s Korea and Asia Business Studies MBA Curriculum offers a great va-
riety of both mandatory and elective courses, which help to develop both basic 
and proficient understanding of the strategic management issues, such as: Stra-
tegic Management;  Communication & Risk Management, Business Analysis & 
Strategical Planning, Statistics, International Development Cooperation and 
Governance and etc.   

Korea University and Seoul National University have the same educational 
potential and offer their students a great possibility to obtain worldwide highly-
recognized professional knowledge and skills. Specific Individual Graduate 
Schools of International Studies in both Universities, which aimed to combine 
field of studies, subject to the world governance digest and globalization issues, 
offer the unique Curricula, meeting all the needs of the current labor market, 
preparing high-competent political strategists. Special attention may be paid to 
the following courses: Strategic Management; National Security and Strategic 
Studies; International Law; Future of War; International Conflict Analysis and 
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Management; Peace-Building and Peace-keeping; Approaches to International 
Peace; International Conference Diplomacy ant etc.  

The conclusions obtained during the scientific work are as follows: by 
providing the specific courses on the studying the issues of strategic manage-
ment, leading Universities of the Republic of Korea creating the unique compre-
hensive and multifunctional Curricula, which successfully contribute to the de-
velopment of high-potential experts, including the political strategic manage-
ment specialists. The possibility to master not only basic mandatory courses, but 
also a great variety of narrow-specified courses increases the potential and aca-
demic quality of the students; helping them to understand the matter of political 
strategic management as fully and clearly as it possible, without bunding to the 
direct major. Thereby, as it has been mentioned above, both students of the 
MBA and International Studies programs have a great Curricula, providing the 
courses meeting all the global agenda and contemporary challenges nowadays.  
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ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

Леоненко Н. А. 

Зміст державного регулювання розвитку туризму визначається ціля-
ми, що стоять перед державними органами, а також тими інструментами, 
якими володіє держава при проведенні цієї політики. Слід також зазначи-
ти, що в деяких країнах державна політика в сфері туризму часто не виді-
ляється, а інтегрується в політику інших секторів економіки. Однак при 
такому підході неминуче втрачається цільова спрямованість регулювання 
розвитку туризму [1]. 

Міжнародна практика показує, що підвищення конкурентоспромож-
ності туристського продукту будь-якої країни на світовому ринку може 
бути досягнуто за умови виділення державних бюджетних коштів, достат-
ніх для некомерційного просування туристичного продукту на внутрішнь-
ому та світовому ринках. При цьому слід зазначити, що для сфери туризму 
характерний кумулятивний ефект, коли максимальні показники від вкла-
дених коштів у просування туристичного продукту і туристську інфра-
структуру проявляються через кілька років постійних вкладень цих коштів. 

Приватний бізнес не може проводити некомерційну рекламну кампа-
нію своєї країни, яка сприятиме підвищенню іміджу країни загалом, так як 
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просуває і продає тільки свій власний продукт. Тому завдання створення 
сприятливого для відвідування образу країни є виключно державним зав-
данням, що підтверджується світовою практикою.  

З прийняттям у 2017 році “Стратегії розвитку туризму і курортів на 
період до 2026 року” розкриваються нові можливості для формування і 
просування туристського національного продукту[3]. Реалізація цієї Стра-
тегії повинна забезпечити внесок туристичної індустрії в рішення наступ-
них загальнонаціональних завдань сучасного етапу економічного розвитку 
України: 

– створення умов для динамічного і сталого економічного зростання;
– підвищення рівня і якості життя населення шляхом збільшення дос-

тупності туристичних послуг, зайнятості і доходів жителів нашої країни; 
– підвищення конкурентоспроможності національної економіки шля-

хом підвищення привабливості нашої країни як туристичного напрямку. 
Відповідно до положень цієї Стратегії розроблено План заходів щодо 

її реалізації на перспективу до 2026 року, який є невід'ємною частиною 
Стратегії. План заходів визначив інструменти державної підтримки в про-
суванні туристичного національного продукту, формуванні позитивного 
іміджу України як привабливої для туризму країни, що сприятиме збіль-
шенню туристичних потоків до України. На нашу думку, серед найперспе-
ктивніших інструментів реалізації державної підтримки туристичної сфе-
ри, які потребують більш детальної уваги, можна виділити наступні:  

1. Організація прес-турів для представників іноземних та вітчизняних
ЗМІ, що сприятиме поширенню інформації про туристичні можливості 
України. 

2. Організація та участь у міжнародних, національних та регіональних
виставково-ярмаркових заходах, форумах тощо, що призведе до зростання 
туристичного потоку до України та закріплення України на світовому ту-
ристичному ринку. 

3. Проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних мистець-
ких фестивалів, у тому числі форумів за напрямком креативних індустрій, 
що сприятиме залученню інвестицій для реалізації потенціалу міст і регіо-
нів, розвитку туризму та відродженню культурної спадщини України. 

4. Створення та ведення іноземними мовами туристичного інтернет-
порталу “Відвідай Україну” (“Visit Ukraine”) із наданням актуальної інфо-
рмації про туристичні можливості регіонів та міст України, що сприятиме 
розповсюдженню позитивної  інформації про країну серед потенційних 
туристів, збільшенню кількості відвідувачів історико-культурних заповід-
ників України. 

5. Створення всеукраїнського та регіонального календарів туристич-
них подій, що вплине на збільшення внутрішнього туристичного потоку. 

Ще одним з найважливіших інструментів реалізації державної політи-
ки в галузі туризму є закордонні туристські представництва. Міжнародну 
правову основу відкриття і діяльності зарубіжних представництв склада-
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ють міжурядові угоди по співробітництво в галузі туризму, які передбача-
ють створення національними туристичними адміністраціями своїх пред-
ставництв за кордоном, що діють на некомерційній основі. Діяльність та-
ких представництв є загальноприйнятою в міжнародній практиці.  

Отже, економічна значимість та ефективність державної підтримки у 
сфері регулювання  туристичної сфери висуває на перший план питання 
підвищення конкурентоспроможності та ефективності просування націо-
нального туристичного продукту, яка повинна ґрунтуватися на висновках 
наукового аналізу ринків, їх сегментування, позиціонування різних видів 
туристського продукту на міжнародних ринках, обґрунтовано обраних ме-
тодах і каналах реклами. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЗОРОСТІ ВІДБОРУ НА ПУБЛІЧНУ СЛУЖБУ 

Ковальов В. Г. 

Для забезпечення ефективності впровадження складових механізму 
запобігання і протидії корупції потрібні фахівці, що мають відповідну 
освіту, знання, навички. Здебільшого в державних органах функцію роботи 
з кадрами виконують кадрові служби. Однак можна констатувати, що за-
значені служби в основному займаються реєстром кадрів та діловою доку-
ментацією, оскільки вони не зміцнені спеціальними кадрами, які впрова-
джуватимуть інноваційні методи роботи з кадрами, здійснюватимуть моні-
торинг розвитку кадрів у закладі, формуватимуть кадровий потенціал дер-
жавної служби тощо [1, c. 125]. 

В проблематиці добору кадрів заслуговує на увагу досвід більше ніж 
68 зарубіжних країн, які в свою чергу використовують поліграф, причому 
географія і сфера його застосування продовжують розширюватися. 

У більшості країн поліграф використовують для професійного відбору 
кадрів до поліції, органів державної влади, урядових установ, безпеки, 
пов’язаних із роботою з секретною інформацією, до деяких інших органі-
зацій робота в яких висуває підвищені вимоги до чесності і порядності 
працівника. Зарубіжні літературні джерела особливо наголошують на важ-
ливості запровадження ефективних методів відбору тим самим зведення до 
мінімуму помилок. Так, переважна частина поліцейських департаментів 
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США застосовують опитування з використанням поліграфу під час переві-
рки кандидатів на роботу, причому близько 25% кандидатів не витриму-
ють екзамену на детекторі неправди, хоча успішно пройшли попередні 
етапи професійного і психологічного відбору. Досить великою є точність і 
надійність процедури психофізіологічного тестування, за різними джере-
лами ці показники становлять 92–98 % [2]. 

Обстеження на поліграфі про водяться не лише при прийомі на робо-
ту, але й на різних етапах кар’єр службовців: під час переміщенні по служ-
бі, під час проведення службових розслідувань, під час перевірки чесності і 
сумлінності виконання функціональних обов’язків, зв’язків з криміналь-
ними угрупуваннями. 

Відзначається також профілактична роль тестування на поліграфі, 
оскільки регулярні перевірки спонукають особу до самоконтролю, є стри-
муючим фактором, який перешкоджає можливим порушенням співробіт-
ником дисципліни, правових норм. 

Поліграф представляє собою психофізіологічний прилад для дослі-
дження емоційного стану людини у певний проміжок часу, найчастіше він 
використовується як детектор рівня стресу, який виникає у людини при 
відповіді на певне запитання. Під час проведення обстеження за допомо-
гою поліграфа до людини прикріплюються датчики, які реєструють стан і 
зміни деяких фізіологічних показників, таких, як дихання, тиск крові, сер-
цевий ритм, кровообіг у капілярах, гальванічну реакцію шкіри тощо. Ана-
лізуючи покази приладу, поліграфолог робить висновки наскільки правди-
вими є відповіді. 

Науковою основою використання поліграфа для детекції брехні є тео-
рія психологічного комплексу, згідно з якою обстежуваний відчуває стан 
емоційного стресу у тому випадку, коли його відповідь на поставлене за-
питання не є повністю правдивою, причому, чим важливішою є прихову-
вана від екзаменатора інформація, чим більше обстежуваний бажає обма-
нути, тим більшим буде рівень стресу [3]. 

На даний момент на території України не існує законодавчої бази, яка 
б регулювала застосування поліграфа-детектора брехні. Більше того, його 
використання законодавчо не регламентується практично ні в одній країні, 
хоча застосовується більш ніж в 68-ми. 

Виключення складають США, Литва та Молдова. Порядок викорис-
тання поліграфа у США визначений “Законом про допустимість застосу-
вання поліграфа у всіх випадках можливості витоку секретної інформації” 
1985 року та “Законом про обмеження застосування поліграфа у приват-
ному секторі” 1988 року. У Литві використання поліграфа у психофізіоло-
гічних дослідженнях розпочалось з 1992 року, а от Закон “Про викорис-
тання поліграфа” був прийнятий лише у 2000 році. У Молдові діє Закон 
“Про застосування тестування на детекторі симуляції (поліграфі)” з 
2009 року. Необхідно зауважити, що зазначені закони в основному регла-
ментують використання поліграфа при здійсненні професійного відбору 
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персоналу на деякі посади, що пред’являють до працівників, які їх обійма-
ють, особливі вимоги, а також при проведенні внутрішніх або службових 
розслідувань. 

Зараз в Україні нема законів, що вимагають проходження перевірки 
на поліграфі, проте в парламенті народним депутатом Андрієм Тетеруком 
був зареєстрований законопроект з назвою “Про захист прав осіб, які про-
ходять опитування (дослідження) на поліграфі”, аналіз законопроекту до-
зволяє стверджувати він не націлений на те, щоб виявляти в органах дер-
жавної влади корупціонерів та злочинців. Питання, що будуть задаватись, 
особам в процесі проведення дослідження не визначенні, а значить поліг-
рафолог, розробляючи тести буде виходить з власних міркувань, або вказі-
вок керівництва. Самі питання можуть бути нейтральними, або висвітлю-
вати ті напрямки, які вигідно досліджуваній особі. Відсутня в законі нор-
ма, що вимагає проведення обов’язкових перевірок за допомогою полігра-
фа під час підвищення на посаді, під час проведення ротації, або перемі-
щення по горизонталі, у випадках проведення службових розслідувань ві-
дносно до посадових осіб, обо державних службовців. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ЯК НОВОГО СПОСОБУ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ 

Кахович Ю. О., Кахович О. О. 

 Сучасна економіка диктує новий підхід до управління організацією. 
Менеджмент сьогодні виходить на новий рівень. Значно посилюється роль 
інформації. Ефективний менеджмент підприємств базується виключно на 
результатах своєчасно отриманої та достовірно інформації. Управління пі-
дприємством здійснюється в рамках “інформаційного менеджменту”.  

Термін “інформаційний менеджмент” вперше використав відомий 
британський учений Т. Бернерс-Лі. Інформаційний менеджмент, на нашу 
думку, можна визначити як сукупність функцій, реалізація яких забезпечу-
ється поєднанням інформаційних систем і засобів. 

Кардинально змінюється побут людини, формується новий спосіб ми-
слення і починається створення нових форм взаємодії між людьми, підпри-
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ємствами і країнами. Знайомі сьогодні такі поняття, як тотальна діджиталі-
зація суспільних відносин, економіки, впровадження криптовалют, “смар-
тизація” дому, предметів інтер’єру, покупок, гардеробу, автомобілі без во-
дія та магазини без продавців та касирів. 

Людство прямує до побудови суспільства нового формату. Так, в 
Україні уряд схвалив Концепцію розвитку цифрової економіки та суспіль-
ства України на 2018–2020 рр. та затвердив план заходів щодо її реалізації. 

Основною метою документа є реалізація ініціатив “Цифрового поряд-
ку денного України 2020” (цифрова стратегія) для усунення бар’єрів на 
шляху цифрової трансформації України у найбільш перспективних сферах. 

Digital (цифровий) сьогодні є впливовою сферою, і немає іншого тако-
го тренду, який би впливав на світ бізнесу так швидко і потужно, як циф-
рові технології.  

Термін “діджиталізація” походить від англійського “digitalization” і в 
перекладі означає “оцифровування”, “цифровізація”, або ж “приведення в 
цифрову форму”. В Оксфордському словнику англійської мови, стверджу-
ється, що діджитизація означає “дію або процес з оцифровування; перетво-
рення аналогових даних (зображень, відео- та текстових матеріалів) у циф-
рову форму”, діджиталізація  – “запровадження або збільшення викорис-
тання організаціями, в певній галузі, країні тощо цифрових і комп’ютерних 
технологій” [1]. 

Якщо проаналізувати цифровий маркетинг, то він нині займає близько 
35 % від обсягу маркетингових бюджетів компаній. Підприємства, що ви-
користовують усі доступні цифрові канали та інструменти комунікацій, є в 
середньому на 35 % найприбутковішими за інші підприємства. 

За результатами аналізу особливостей поведінки споживачів в Інтер-
неті виявлено, що істотно збільшився час їхнього перебування у мережі 
Інтернет, особливо в соціальних мережах, посилюється роль інформації у 
процесі купівлі, яку отримують користувачі у соціальних мережах. Так, 
якщо у 2012 р. 31 % користувачів залишали відгуки про товар, то у 2018 р. 
цей показник зріс до 58 % . 

У загальному списку відсутності “електронних перешкод” Україна 
посідає 39-те місце. За показником проникненням цифрових технологій у 
різні сектори економіки Україна посідає майже останнє місце, перебуваю-
чи в найвідсталішій категорії разом із Росією, В’єтнамом, Нігерією та Па-
кистаном. Можна назвати основні причини – це  нестача кваліфікованих 
фахівців, важкість організації бізнесу та ускладнений доступ до капіталу. 
Хоча у деяких галузях економіки автоматизація навіть є лідируючою в по-
рівнянні навіть з Європою та Америкою. За результатами дослідження ви-
явлено, що в українських банках майже усі процеси автоматизовані порів-
няно з Європою чи Америкою, де досі виписують паперові чеки і дуже ба-
гато операцій здійснюють вручну. Зате в державних органах автоматизації 
майже немає, хоча зараз і говорять багато про електронний уряд. Тим часом у 
розвинених країнах проникнення технологій у бізнес починається з проник-
нення в державні органи та компанії – вони є прикладом для бізнесу. 
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Відповідно до Звіту про цифрові тренди у 2018 р., який базується на 
глобальному опитуванні 7000 фахівців з маркетингу у 2017 р., основні тен-
денції, проблеми та можливості, які впливатимуть на маркетологів протя-
гом 2019 р., охоплюють такі теми, як досвід роботи з клієнтами, оптиміза-
ція контенту, маркетинг управління даними, мобільні додатки тощо. Також 
можна взяти до уваги такі статистичні дані: 60 % підприємств, які запус-
кають блог, отримують більше клієнтів; 54 %  компаній генерують потен-
ційних клієнтів за допомогою соціальних медіа; 55 % Інтернет-
користувачів переглядають онлайн-відео щодня [2].  

За даними Звіту щоквартального цифрового брифінгу “Цифрові тен-
денції 2017”, що містить результати опитування майже 3 тисяч респонден-
тів щодо топ-пріоритетів для їхніх організацій у сфері цифрового маркети-
нгу, найважливішими інструментами в цифровому маркетингу були і за-
лишатимуться таргетування і персоналізація (31 % респондентів), оптимі-
зація контенту (29 %) та використання соціальних мереж (25 %). 

Звіт BCG “Як прискорити розвиток цифрової економіки” (Greasing the 
Wheels of the Internet Economy) містить дані про 65 країн. Основними чин-
никами, які впливають на місце країни в інтегральному рейтингу, є: зрі-
лість інфраструктури, галузеве проникнення, популярність електронних 
послуг серед населення, доступ до інформації. Найважливішим фактором, 
із ваговим коефіцієнтом 50 %, є ступінь розвитку телекомунікаційної ін-
фраструктури. Інші три складники рейтингу мають рівнозначні вагові кое-
фіцієнти 16,7 % .  

Таким чином, потрібно враховувати світові тенденції, щоб не залиши-
тися поза межами світового господарства.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 
НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ 

Марценюк О. О. 

Одніїю з особливостей сьогодення є активний вплив інформаційних 
технологій на повсякденну діяльність будь-якої організації як невід’ємної 
частини інформаційної інфраструктури цієї організації. Адже вони дозво-
ляють досліджувати та взаємопов’язувати складові діяльності організації 
між собою, забезпечують системність управління. Не винятком є органи 
державної влади і, зокрема, державна служба.  

Державна служба України почала робити перші кроки на шляху ре-
алізації інформаційних технологій у сфері кадрового менеджменту із сере-
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дини 1990-х років, коли було затверджено Програму розроблення та впро-
вадження єдиної державної комп'ютерної системи “Кадри”, основною метою 
створення якої був перехід від ручного ведення кадрового обліку державних 
службовців до автоматизованого та консолідація інформації про них. 

Сьогодні необхідність еволюціювання технологій в управлінні персо-
налом на державній службі опосередкована трансформацією відділів кад-
рів у служби управління персоналом [1], що посилює значущість управлін-
ських процесів у порівнянні з обліковими. Крім того європейські стандарти 
управління персоналом [3] вимагають наявність автоматизованих систем 
управління людськими ресурсами на державній службі, що передбачають: 
ведення єдиної на протязі всього терміну перебування особи на державній 
службі електронної особової справи, що зберігається у єдиній централізо-
ваній базі даних, потужний аналітичний апарат, що забезпечує підтримку 
ефективних кадрових рішень та добір персоналу;  багатофункціональний 
інструментарій, що охоплює всі процеси, пов'язані з управлінням персона-
лом на державній службі; он-лайн доступ кадрових служб до системи; чіт-
ко визначені межі компетенції кожного користувача системи щодо доступу 
до єдиної бази електронних справ державних службовців; законодавче ви-
значення переліку персональних даних, що підлягають внесенню до елект-
ронних справ державних службовців; достатній рівень безпеки від несанк-
ціонованого втручання. Також інформатизація кадрової роботи дозволяє 
підвищити ефективність управління персоналом на основі забезпечення 
повноти, оперативності, комплексності, системності та вірогідності інфор-
мації, необхідної для прийняття кадрових рішень, а також розширення мо-
жливостей щодо її накопичення, збереження та оброблення.  

Зважаючи на те, що програмою діяльності уряду України передбачено 
новий підхід до державного управління, однією зі складових реформ якого 
є впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами 
в державних органах [2], у Національному агентстві України з питань дер-
жавної служби підписано контракт щодо впровадження в Україні інформа-
ційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS), яка ґрунтуєть-
ся на принципах прозорості, публічного доступу до інформації, підзвітнос-
ті та дозволить підвищити ефективність роботи чиновників. 

Відповідно до Концепції впровадження інформаційної системи управ-
ління людськими ресурсами в державних органах та плану заходів щодо її 
реалізацій [2], затверджених наприкінці 2017 р. очікуваними результатами є: 

1. Забезпечення електронного обміну інформацією між державними
органами, покращення показників їхньої результативності та ефективності, 
а також підвищення прозорості й відкритість інформації про людські ресу-
рси в державних органах. 

2. Для керівників державних органів – узагальнення інформації про
людські ресурси, що сприятиме ефективному обміну інформацією між 
усіма державними органами; підвищення продуктивності робочого проце-
су за рахунок швидкої обробки даних, поліпшення робочого середовища, 
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зменшення рівня дублювання робіт і автоматизації процедур; поліпшення 
процесу прийняття рішень за результатами аналітичної звітності інформа-
ційної системи. 

3. Для фахівців служб управління персоналом – отримання інтегрова-
ної, точної інформації про державних службовців та інших працівників 
державних органів шляхом інтеграції загальних функцій управління люд-
ськими ресурсами; підвищення продуктивності за рахунок покращення рі-
вня автоматизації певних процесів і процедур в галузі управління людсь-
кими ресурсами в державних органах; удосконалення робочих процесів і 
процедур, що дасть змогу більше часу займатися стратегічними завдання-
ми аналізу і планування; підвищення ефективності та зменшення часу об-
робки, виконання особливо оперативних функцій за рахунок використання 
сучасних інформаційних технологій; підвищення рівня централізованого 
збору інформації, що сприятиме аналізу та формуванню статистичних зві-
тів, що стосуються управління людськими ресурсами; 

4. Для державних службовців та інших працівників державних органів –
сприяння обміну інформацією між державними органами; забезпечення 
самостійної перевірки статусу кожної виконаної операції та самостійне 
формування необхідних звітів; підвищення мотивації та продуктивності; 
використання в роботі зручної і гнучкої інформаційної системи. 

5. Для громадськості – забезпечення ефекту прозорості й доступності
інформації про людські ресурси та фонду оплати праці в державних орга-
нах; надання можливості проводити моніторинг та контроль результатив-
ності діяльності державних службовців.  

Досягнення зазначених результатів сприятиме створенню умов для 
здійснення прозорого державного управління із застосуванням новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування нового ти-
пу держави, політика якої орієнтована на задоволення потреб громадян. 
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БАЗОВІ ПРІОРИТЕТИ ІНФОРМАЦІЙНО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В МИТНІЙ СФЕРІ 

Квеліашвілі І. М.  

Сучасна митниця являє собою прозорий публічний інститут, діяль-
ність якого відбувається у площині змінних національних і міжнародних 
викликів і тенденцій, є об’єктом суцільного інтересу, як з боку міжнарод-
них об’єднань та структур, а також громадськості і засобів масової інфор-
мації. Це безпосередньо впливає на процеси в митній сфері і, в кінцевому 
рахунку, на результати роботи, від якої поряд з іншим залежить безпека у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності держави. 

У контексті актуальності процесів євроінтеграції, особливого значен-
ня набуває створення сучасного контенту застосування інноваційних тех-
нологій, що активно впроваджуються в діяльність митних адміністрацій 
країн світу та безпосередньо ЄС.  

Інформаційні технології розвиваються у різних сферах життєдіяльнос-
ті суспільства, де митниця не є виключенням, оскільки торгова спільнота 
наполягає на створенні ефективності та прозорості надання митних послуг. 

Переглянута Кіотська конвенція наполегливо рекомендує митним ад-
міністраціям  впроваджувати новітні технології у свою діяльність. Світова 
організація торгівлі залучає до співпраці розробників інноваційних інфор-
маційних продуктів, впровадження яких надає стимулу митним адмініст-
раціям здійснювати на сучасному інформаційно-технологічному рівні ми-
тний контроль та проводити митні формальності по багатовекторним ко-
мерційним  транзакціям трейдерів.   

Основною причиною нагальних потреб в інформаційно-технологічній 
модернізації є все ще  використання застарілих розробок митного програ-
много забезпечення, труднощі їх сполучення з сучасними програмами та 
комунікаційними системами. Рівень оснащеності, на якому знаходиться 
кожна з національних митних адміністрацій, безпосередньо впливає на 
об’єктивність та якість прийнятих рішень, провадження актуальних ре-
форм, необхідних для стійкого удосконалення загальної корпоративної 
ефективності.  

Митні адміністрації країн світу знаходяться на різних рівнях застосу-
вання автоматизованої підтримки таких митних процесів, як обробка де-
кларацій, своєчасність та повнота справляння митних платежів, управління 
ризиками та інше.  

Організаційна і технологічна модернізація в умовах цифрової еконо-
міки та сучасні технологічні режими дозволяють значно скоротити витрати 
бізнесу на проходження митних формальностей, приєднатися до ряду мит-
них адміністрацій - світових лідерів за рівнем розвитку в митній сфері: 
США, Канада, Великобританія, Германія, Австрія, Швейцарія та інші. 

Інноваційні вдосконалення в повній мірі стосуються процедур елект-
ронного декларування, що є важливим для трейдерів, великих транснаціо-
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нальних корпорацій, постачальників логістичних послуг, з наданням ши-
рокого спектру митних можливостей для економічної ефективності і роз-
витку міжнародної торгівлі. 

Серед проблем митних адміністрацій, які долаються завдяки викорис-
танню модернізованих та сучасних інформаційних систем вважаються: 
спрощення торгівлі та безпека, забезпечення швидкості та ефективності 
процесу митного оформлення при збільшення обсягу зовнішньоторговель-
них операцій, управління значними обсягами товаропотоків, управління 
ризиками, пов'язаними з обмеженими знаннями про експортерів/імпортерів 
і ланцюгами постачання, забезпечення якості даних їх точність і адекват-
ність, визначення ролі та відповідальності економічних  операторів, спра-
ведливе та ефективне стягнення митних платежів, виявлення зловживання 
або нецільового використання товарів, забезпечення дотримання правил 
класифікації та походження.  

Відповідно Рішення 70/2008 / ЄС Європейська комісія щорічно готує 
звіт, за яким держави-члени повинні оцінити прогрес, досягнутий у коор-
динації впровадження ініціативи e Customs – електронна митниця. Комісія 
готує вичерпний звіт, що охоплює щорічні технічні операційні заходи та 
фінансові стратегічні цілі держав-членів в рамках проектів електронної 
митниці та допоміжних ініціатив. 

Рішення 70/2008 / EC щодо безпаперового середовища для митниць і 
торгівлі, відоме як рішення щодо електронного митного оформлення, є 
ключовим законодавчим актом, пов'язаним з ініціативою електронної мит-
ниці, що сприяє переходу до сумісного електронного митного середовища 
з єдиною системою даних для полегшення зв'язку між митницями та су-
б'єктами господарювання. 

Зміна динаміки середовища електронної митниці вимагає спільного 
центру високоякісної підготовки та консультацій щодо процедур ІТ-
системи та митного законодавства.  

Реформа електронної митниці залишається пріоритетом належного 
функціонування Митного союзу ЄС. Для досягнення цієї мети Комісія ві-
діграє роль каталізатора у сприянні відкритому спілкуванню та співпраці 
між національними митними адміністраціями та представниками економі-
чних операторів як на національному, так і на рівні ЄС.  

Прагнення до досконалості та інновацій є лише однією з причин того, 
чому  e Customs  впроваджується у діяльність митниць. ІТ підтримка під 
час здійснення основних процесів надає можливість зосередитись на пріо-
ритетах розвитку потенціалу. 

Список використаних джерел: 
1. 2017 E-CUSTOMS PROGRESS REPORT. URL: https://ec.europa.eu/

taxation_customs/sites/taxation/files/2017_e-customs_annual_progress_report_ 
for_europa_en.pdf 
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ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ В ЦИФРОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 
ДОСВІД ОТГ ПРИКАРПАТТЯ 

Баран М. П. 

Все українське суспільство, починаючи з 2014 р., включене у процес 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні, метою якого є визначення напрямів, механізмів і строків 
формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади для створення і підтримки повноцінного життєвого середо-
вища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних пос-
луг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узго-
дження інтересів держави та територіальних громад [1]. 

До принципів, які закріплені у Концепції реформування місцевого са-
моврядування та територіальної організації влади в Україні й на основі 
яких здійснюється реформування місцевого самоврядування, належать та-
кі:  відкритості, прозорості та громадської участі; доступності публічних 
послуг; підзвітності й підконтрольності органів і посадових осіб місцевого 
самоврядування територіальній громаді та ін.  

Оскільки місцеве самоврядування є однією з найефективніших форм 
місцевого управління, розвитку територій та відіграє значну роль у поєд-
нанні в єдине ціле інтересів держави, суспільства та особистості, сприяє 
гармонізації прав і свобод людини й громадянина з інтересами держави і 
суспільства, закономірним є процес добровільного об’єднання територіа-
льних громад. Реалізуючи бажання забезпечити якісні та доступні соціаль-
ні, публічні послуги та змогу приймати участь у розвитку держави шляхом 
самостійного вирішення проблем місцевого значення в Івано-Франківській 
області утворилося та функціонує 30 ОТГ. 

ОТГ Прикарпаття будують спроможне місцеве самоврядування, за-
проваджуючи основні європейські принципи доброго врядування, ефек-
тивно застосовуючи цифрові технології. Критеріями, за якими визначаєть-
ся ефективність публічного управління внаслідок застосування цифрових 
технологій, є: рівень відкритості та доступності діяльності органів публіч-
ної влади, рівень довіри громадян до цих органів, ступінь залучення гро-
мадськості до прийняття публічно-владних рішень, рівень корумпованості 
органів публічної влади [2]. Цими  критеріями керуються об’єднані тери-
торіальні громади області дотримуючись таких принципів, як верховен-
ство закону, участь громадян у прийнятті рішень, налагодження зворотно-
го зв’язку, забезпечення прозорості, відкритості, підзвітності, результатив-
ності, ефективності та ін. 

 Демократизація у місцевому самоврядуванні досягається завдяки 
підвищенню доступу громадян, інших фізичних та юридичних осіб до 
участі у прийнятті рішень, забезпеченню відкритості та прозорості діяль-
ності ОМС, що сприяє підвищенню рівня довіри жителів до керівництва 
ОТГ, прискоренню розповсюдження інформації про діяльність ОТГ, 
підвищенню рівня доступності до інформації тощо. Варто зазначити, що 
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одними із перших кроків ОТГ Прикарпаття у поширенні демократії на 
місцевому рівні стало створення офіційних веб-сайтів. 

Протягом 2018 року в Івано-Франківській області працювало 23 ОТГ, 
у 22 з яких функціонували офіційні сайти. Серед 7 новостворених громад 
Івано-Франківської області, які перейшли на прямі між бюджетні відноси-
ни з 2019 року, 3 вже розробляють веб-сайти.  

Об’єднані територіальні громади Івано-Франківської області широко 
популяризують свою діяльність у соціальних мережах. 20 громад мають 
сторінки у мережі Facebook. Більшість ОТГ області мають групи (спільно-
ти) для мешканців громад. Одна громада має сторінку в Instagram.  

10 із 23 ОТГ видають друковані вісники на нерегулярній основі, ін-
формація з яких  дублюється на офіційних веб-сайтах.  

Не зважаючи на значні позитивні зрушення ОТГ у впровадженні циф-
рових технологій для забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності, 
все ще продовжують існувати фактори, які уповільнюють впровадження 
цифрових технологій у місцевому самоврядуванні. Такими факторами є 
невисокий рівень інформаційно-технологічного забезпечення адміністра-
тивно-управлінських процесів; системного підходу до впровадження елек-
тронного документообігу; низький рівень комп’ютерної грамотності окре-
мих посадових осіб місцевого самоврядування, що актуалізує питання ор-
ганізації безперервного навчання та оцінки навичок використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій; подекуди зберігаються проблеми ор-
ганізації широкосмугового доступу для користувачів і низькі показники 
якості доступу до Інтернету. Зменшення негативного впливу цих факторів 
сприятиме кращому впровадженню цифрових технологій, що позитивно 
впливатиме на ефективність та результативність діяльності ОМС. 

Список використаних джерел: 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ІЗ КОРУПЦІЄЮ 

Аршиннікова А. В. 

29 січня 2019 року  організація Transparency International опублікувала 
результати дослідження “Індекс сприйняття корупції” (ІСК) за 2018 р. Згі-
дно з ранжируванням Україна дещо покращила свої показники. Її резуль-
тат – 32 бали та 120 місце серед 180 країн. Таким чином Україна здобула 
ще 2 бали та піднялася на 10 місць (результат за 2017 рік – 30 балів, 
130 місце). Але в 2018-му надія на істотний прогрес в боротьбі з корупцією 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/10/35.pdf
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в нашій державі провалився, Символічне подолання десяти сходинок спис-
ку вгору навряд чи можна визнати достатнім, адже у нас в сусідах за рей-
тингом — Республіка Малаві з Південної Африки, Республіка Малі та Рес-
публіка Ліберія із Західної Африки. На думку цієї організації, антикоруп-
ційні заходи в Пакистані, В’єтнамі, Молдові, Нігерії, Ефіопії, Еквадорі, 
Замбії, Перу, Сальвадорі, Єгипті, Вірменії, Алжирі, Республіці Котд’івуар, 
Танзанії ефективніші, ніж в Україні. Голова Правління Transparency 
International Делія Феррейра Рубіо наголошує на те, що Україна зараз є од-
ним із ключових майданчиків боротьби проти корупції не лише в Європі, а 
й у всьому світі. Якщо антикорупційна діяльність в Україні зазнає поразки, 
це поставить під питання здатність всього світового громадянського сус-
пільства змінювати загальноприйняті зловживання у країнах із перехідною 
економікою. [5] 

Забезпечення більшої прозорості і використання інформаційних тех-
нологій є основними інноваціями в боротьбі з корупцією. Ключовою пере-
вагою ІТ рішень є те, що вони дозволяють звичайним громадянам або кон-
тролюючим органам легко обробляти великі обсяги даних і виявляти підо-
зрілі кореляції або угоди, які могли б бути приховані в великих масивах 
інформації. На наш погляд чим більше більше відкритих даних, тим  біль-
ше незручних запитань, а значить залишається менше можливостей для 
махінацій з корупційними складовими, тобто відкриті данні можуть висту-
пати одним із стримуючих чинників для реалізації різних тіньових схем. 

Киргизька Республіка зобов'язала державні органи публікувати в ЗМІ 
і на своїх сайтах звіти про виконання бюджетів усіх рівнів, а також матері-
али аудиторських висновків органу державного аудиту (за винятком інфо-
рмації, що містить державну таємницю). Інформація про бюджетах досту-
пна на веб-порталі “Відкритий бюджет”. [3] 

Вірменія також представила інформацію про онлайн-інструменті візу-
алізації, який дозволяє громадянам простежувати державний бюджет по 
секторам, категоріям і витратним лініях, вниз, аж до конкретних проектів 
(включаючи інформацію про те, скільки з виділених коштів було вже ви-
трачено і деталі укладених контрактів на закупівлю). [4]  

Необхідно звернути увагу на те, що Естонія запустила інтернет-
публікацію (http://riigiraha.fin.ee) даних бухгалтерського обліку всіх орга-
нів місцевогосамоврядування з необмеженим публічним доступом для пе-
регляду, скачування, порівняння та аналізу даних. Даний інтернет-ресурс 
дозволяє користувачам бачити, як  розподіляються їх податки на різні за-
вдання будь-якого місцевого органу управління і порівнювати цей розпо-
діл з іншими місцевими органами управління, а також розраховувати суму 
первинних витрат в розрахунку на одного жителя. Надалі планується дода-
ти весь державний сектор і поіменно опублікувати контрагентів місцевих 
органів управління. З ініціативи уряду був запущений проект e-Estonia, в 
рамках якого жителі країни отримали доступ до електронних сервісів. Такі 
реєстри забезпечують зв'язок між державним та приватним сектором. [1]  
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У Грузії в 2010 була розроблена і запущена році Електронна програма 
для складання бюджету. Електронна програма дозволяє всім бюджетним 
установам планувати свої бюджети в електронному вигляді і тим самим 
спрощує і систематизує процес бюджетного планування; значно зменшує 
помилки в процесі розробки бюджету. Грузія перейшла до програмного 
складання бюджету з 2014 р. В даний час, внутрішньовідомчі веб-
орієнтовані системи електронного бюджету і електронного казначейства 
використовуються для планування і виконання бюджету, і ці дві системи 
повністю узгоджені. [2] 

В Данії кожен громадянин і бізнесмен мають особистий кабінет, за 
допомогою якого відбувається спілкування з державними органами в ре-
жимі реального часу. З 2015 р. всі громадяни зобов'язані спілкуватися з 
ними тільки через інтернет (в Данії 95% домогосподарств мають доступ до 
інтернету), кожен громадянин має цифровий паспорт (Digital ID), а всі 
держоргани і муніципалітети пов'язані в єдину мережу, що дозволяє 
взаємодіяти з усіма відомствами за допомогою єдиного особистого 
кабінету. Бізнес, крім комунікації, має можливість здійснювати всі операції 
через інтернет, отримувати виписки, оплачувати податки і відправляти 
звіти. Подібна система дозволяє щорічно економити 10-20% бюджету. 

У рамках Закону США “Про економічне оздоровлення та повторні ін-
вестиції (ARRA)” був створений веб-ресурс, який показував розподіл кош-
тів, що фінансуються за рахунок ARRA (освіта, охорона здоров'я, житлове 
будівництво, і т.д.) Інформація ресурсу включає загальні суми контрактів, 
грантів і кредитів в рамках реалізації ARRA по кожному окремому штату. 
Вебсайт також дає можливість користувачам подавати скарги, якщо вони 
підозрюють випадки шахрайства в будь-якому з проектів. 

Отже, проблема корупції є однією з злободенних і актуальних питань 
не тільки для України, але і більшості країн світу. Аналіз показує, що для 
кожної країни притаманні свої технології для боротьби з корупцією. На 
наш погляд для України було б корисно, щоб такі сервіси як портал вико-
ристання бюджетних коштів і портал планування бюджету стали офіцій-
ними постачальниками даних для органів контролю, наприклад, Ауди-
торської служби України , Генпрокуратури, Національного антикоруп-
ційного бюро, Міністерства внутрішніх справ. 
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КРАУДСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ 
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Зінченко Г. К. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – “натовп” і sourcing – “ви-
користання ресурсів”) – передача певних виробничих функцій невизначе-
ному колу осіб (на підставі публічної оферти, без укладання трудового до-
говору) [1]. Як правило, цей метод ефективно використовується бізнесом 
для вирішення виробничих завдань. Але в умовах розбудови в Україні 
“цифрового” суспільства з можливістю ефективно працювати, отримувати 
послуги від держави та спілкуватися з державними органами через елект-
ронні пристрої, можливість використання цього інструменту в публічному 
управлінні з кожним днем зростає. 

Інструмент краудсорсінгу не є новим, але саме цифровий простір, зок-
рема Інтернет, зробили його доступним, простим у використанні у бага-
тьох сферах суспільної діяльності. 

Першим кроком на шляху використання краудсорсингу у вирішенні 
завдань суспільства вважають уряд Британії, який оголосив нагороду за 
розробку методу обчислення довготи на морі. При чому у винаході методу 
мали брати участь всі охочі. 

Сама ідея краудсорсингу почала поширюватися значно раніше, ніж 
виник сам термін. В 2004 році журналістом Джеймсом Шуров’єскі була 
видана книга “Мудрість натовпу”, в якій він доводив думку про те, що при 
правильно визначених умовах пошук рішення будь-якої проблеми за підтри-
мки сукупних знань багатьох людей може бути більш ефективним інструме-
нтом, ніж використання знань та досвіду декількох їх представників. 

Використання цього інструменту значно скоротило розбіг між професі-
оналами та аматорами в різних сферах та дозволило залучати для вирішення 
завдань у різних сферах так званий, “мережевий натовп”, окрім тих практич-
них завдань, які потребують спеціальної підготовки. Його ще можна охарак-
теризувати як “мережевий мозковий штурм”. Найяскравішим та найвідомі-
шим прикладом використання краудсорсингу є написання Вікіпедії. 
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Як правило, до краудсорсингу залучаються ентузіасти, які працюють 
скоріше не заради отримання винагороди, а заради самореалізації. Резуль-
тати їх роботи можуть бути значно пліднішими, ніж результати роботи об-
меженого кола експертів. До того ж попросити допомоги у користувачів 
мережі значно дешевше, ніж наймати видатних експертів. 

Однак, як і будь-який інший дослідницький метод, краудсорсинг має 
певні недоліки. Одним з таких недоліків є велика кількість ідей, що мо-
жуть висуватися, та можлива їх некорисність для справи, так званий 
“шум”. Але це також піддається коригуванню з допомогою оновлення ме-
тодик використання краудсорсингу та правильно структурованим завдан-
ням. 

Існує декілька сфер, де використовується краудсорсинг. По-перше, це 
вирішення певних задач у бізнесі. По-друге, вирішення соціальних або су-
спільних проблем. По-третє, обговорення політичних та державних про-
блем з обговоренням законопроектів, виробленням альтернатив для вирі-
шення проблем розвитку регіону чи певної місцевості [2]. Саме третя сфе-
ра застосування повинна викликати живий інтерес органів публічного 
управління. 

Регіональний рівень формування публічної політики має істотну пере-
вагу перед державним рівнем тим, що проблеми, які  вирішуються на цьо-
му рівні, наближені до населення, що проживають на певній території, во-
ни ближче, сприймаються та відчуваються гостріше. Тож, використання 
краудсорсінгу для вироблення альтернатив щодо формування політики на 
регіональному рівні може дати реальні результати. 

Способи, в які можуть бути запропоновані певні альтернативи вирі-
шення нагальних проблем можуть бути різними: через спеціальні платфо-
рми е-демократії, у спеціальних розділах на веб-сторінках органів публіч-
ної влади, через соціальні мережі.  

Оскільки під публічною політикою ми розуміємо цілеспрямований 
процес взаємодії органів публічної влади та громадськості щодо розробки 
стратегічного напряму розвитку у певній галузі чи сфері, то використання 
краудсорсингу дозволить досягти ще однієї цілі публічної політики: вона 
точно буде спрямована на досягнення суспільних цілей та відповідати сус-
пільним інтересам. Мережевий мозковий штурм буде корисно використо-
вувати на декількох стадіях процесу вироблення політики: від визначення 
проблеми, через генерування та оцінювання альтернатив до моніторингу 
результатів.  

Отже, не можна недооцінювати можливостей використання методу 
краудсорсингу органами публічного управління взагалі, і регіональними 
органами влади, зокрема, оскільки це по-перше, наближає владу до суспі-
льства, по-друге, дозволяє швидко та більшими обсягами генерувати ідеї. 
Ефективність використання цього інструменту доведена бізнесом і марке-
тингом, тож органи публічної влади мають взяти його на озброєння та в 
подальшому застосовувати у своїй діяльності. 
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ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В 
УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 

Кравчук О. В. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне організаційне забезпечення ек-
спертно-криміналістичної діяльності в Україні не можна вважати повністю 
дієвим, оскільки існуючі державні структури здебільшого реалізують поді-
бні функції в межах окресленої сфери діяльності. 

Як показує практика, експертні підрозділи, зосереджені в різних міні-
стерствах і відомствах, не забезпечують єдності ні в організації експертно-
криміналістичної діяльності, ні в керівництві нею, ні в плануванні роботи, 
ні в реалізації основних функцій експертних підрозділів, форм їх взаємодії, 
ні, що дуже важливо підкреслити, в розробці та застосуванні єдиних мето-
дик експертних досліджень, ні в матеріально-технічному і кадровому за-
безпеченні. Тим часом в експертній діяльності повинні бути єдність цілей, 
змісту, форми, функцій, засобів і методів, відомча незалежність . 

У зв’язку з викладеним, незважаючи на присутність в Україні держав-
ної кримінально-виконавчої служби, назріла гостра необхідність створення 
єдиної державної експертно-криміналістичної служби в Україні. Вона по-
винна включати в себе мережу експертних установ, організаційно виділе-
них з деяких міністерств і відомств, за винятком установ Міністерства 
охорони здоров'я України, що має місце в багатьох країнах Європи і Азії. 

Ідея створення єдиної державної експертно-криміналістичної служби 
не суперечить законодавству України.   Об'єктивна передумова її створен-
ня полягає в тому, що не існує ніяких концептуальних засад експертно-
криміналістичної діяльності, які обґрунтовують її поділ по відомствам. 
Створення такої служби дозволить вирішити цілу низку проблем, зокрема: 

1) поліпшити умови роботи, науково-технічну оснащеність і підвищи-
ти ефективність експертної діяльності; 

2) повністю виключити можливість впливу на експертів з боку заціка-
влених органів та осіб; 

3) ліквідувати деяку суб'єктивну позицію експертів, пов’язану з їх ві-
домчої приналежністю, особливо коли це відомство пов'язано з розкриттям 
і розслідуванням злочинів; 

4) поставити всі експертні установи та їх співробітників в рівні умови
роботи; 
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5) ліквідувати міжвідомчі бар'єри і різні підходи до організації прове-
дення судових експертиз; 

6) створити більші експертні установи на місцях з більшими можли-
востями; 

7) більш обґрунтовано регулювати чисельність експертів і їх спеціалі-
зації за видами експертиз в судово-експертній установі, що обслуговує пе-
вне територіальне утворення; 

8) підвищити ефективність управління діяльністю експертно-
криміналістичних установ . 

Створення єдиної державної експертно-криміналістичної служби ви-
магає виключення виробництва судових експертиз на платній основі. 

Саме створення єдиної державної експертно-криміналістичної служби 
дасть можливість забезпечити експертів відповідними науково-технічними 
досягненнями і матеріальними ресурсами, що, в свою чергу, підвищить 
ефективність експертно-криміналістичної діяльності. 

Система єдиної державної експертно-криміналістичної діяльності в 
Україні може мати наступну структуру: 

– Державний департамент судових експертиз України з його центра-
льним апаратом; 

– обласні управління судових експертиз з їх структурними підрозді-
лами. 

Контроль якості оформлення висновку експерта повинен здійснюва-
тися шляхом вибіркового рецензування за умови відбору копій заключень 
експертів безпосередньо перевіряючим співробітником підрозділу вищого 
рівня. 

В даний час в експертно-криміналістичних підрозділах органів внут-
рішніх справ не передбачений контроль з боку його керівника за участю 
фахівців в слідчих діях.  Тим часом, такий контроль необхідний для своє-
часного залучення співробітників до участі в слідчих діях, якісного засто-
сування криміналістичних засобів і методів, а також обліку та розподілу 
навантаження серед співробітників.  Відповідно, подібний контроль слід 
передбачити і в нормативних актах держави. 

У цілому, оцінка діяльності експертно-криміналістичних служб пот-
ребує вдосконалення. У зв'язку з цим необхідно відмітити, що слідчий, 
призначаючи експертизу, ставить задачу експерту, яка визначається низ-
кою завдань. Діяльність експерта повинна оцінюватися якістю і повнотою 
вирішення цих завдань, тобто висновками в його укладенні.  Так як дока-
зове значення мають лише категоричні висновки, вважати поставлену за-
дачу виконаною повністю можна за умови відповіді експертом на всі пос-
тавлені питання в категоричній формі.  Отже, критерієм оцінки діяльності 
експерта є відповіді на поставлені питання в постанові про призначення 
експертизи.  При цьому показником якості можна вважати кількість вирі-
шених питань в категоричній формі від усіх поставлених.   
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РОЗБУДОВА ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: 
ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Брус Т. М. 

Сучасне суспільство характеризується глобалізацією та інформатиза-
цією. Поза сучасних глобальних тенденцій цифровізації (діджиталізації) не 
залишилась і Україна. Побудова нового інформаційного або, як ще його 
називають, “цифрового” суспільства ставить перед державним управління 
нові завдання та відкриває нові можливості. Невідповідність системи пуб-
лічного управління сучасним викликам часу наражає їх на небезпеку зни-
ження ефективності діяльності, збільшення витрат на виконання поставле-
них завдань, зменшення ефективності взаємодії з бізнесом та громадянами.  

Цифровізація суспільства дозволить надати рівний досвід усім грома-
дянам до інформації, послуг та знань, буде спрямована на підвищення яко-
сті надання послуг у різних сферах, дозволить значно підвищити ефектив-
ність, продуктивність та конкурентоздатність від використання цифрових 
технологій у всіх галузях економіки, буде супроводжуватися підвищенням 
рівня довіри і безпеки. Використання нових інформаційних технологій бу-
де сприяти розвитку інформаційного суспільства та засобів масової інфор-
мації, а також підвищенням зв’язків з європейським та світовим середови-
щем шляхом використання єдиних цифрових стандартів. 

Також цифрові технології відкривають нові можливості для залучення 
громадян до участі в суспільних та політичних процесах через викорис-
тання таких інструментів електронної демократії, як е-парламент, е-
голосування, е-правосуддя, е-медіація (досудове вирішення спорів), е-
референдуми, е-консультації, е-петиції, е-політичні кампанії, е-опитування 
тощо. 

Використання нових електронних технологій в публічному управлінні 
може здійснюватися у декількох стратегічних напрямках. Варто зупинити 
свою увагу на деяких з них, що Концепцію розвитку цифрової економіки 
та суспільства України на 2018–2020 рр. та планом заходів щодо її реаліза-
ції, що були схвалені на початку 2018 р. розпорядженням Кабінету Мініст-
рів України: 

1. Створення “цифрових” робочих місць для державних службовців,
що передбачено. Зрозуміло, що не всі державні службовці зможуть працю-
вати на цифрових робочих місцях. Це буде визначатись колом завдань і 
повноважень державних службовців, що скоріше буде пов’язане з надан-
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ням послуг громадянам та бізнесу в режимі он-лайн. Однак, навіть частко-
ве переведення робочих місць державних службовців у цифровий простір 
значно зменшить витрати на апаратне та організаційне забезпечення, 
утримання офісних приміщень, відрядження тощо. Але, у той же час, цей 
напрям пов'язаний з необхідністю формування цифрових навичок у держа-
вних службовців, що має стати одним із пріоритетів кадрової політики 
державної служби та місцевого самоврядування.  

2. Запровадження концепції відкритих даних, згідно з якою певні дані
мають бути вільними для використання та розповсюдження будь-якою 
особою, за умов дотримання правил атрибуції та (або) share-alike ліцензії. 
Певні позитивні зрушення у цьому напрямі вже були зроблені. Відповідно 
до Закону України “Про доступ до публічної інформації” № 2939-VI від 13 
січня 2011 року та згідно з Постановою Кабінету Міністрів “Про затвер-
дження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних” № 835 від 21 жовтня 2015 р. було створено Єди-
ний державний веб-портал відкритих даних та працюють сервіси “Відкриті 
дані” на веб-сторінках деяких центральних органів виконавчої влади. Од-
нак можливості цього інструменту як інструменту оцінки та контролю за 
роботою органів державної влади та публічного управління використову-
ються поки що не в повній мірі. 

3. В контексті необхідності вирішення завдань поліпшення якості по-
слуг, оптимізації кількості службовців та зменшення витрат особливого 
значення набувають так звані “цифрові” платформи, які дозволять спрос-
тити та оптимізувати внутрішні процеси в організації, поліпшити взаємо-
дію з громадянами та скоротити фінансові та ресурсні витрати на виконан-
ня завдань. Найкориснішими моделями цифрових платформ, що можуть 
бути використані у публічному управлінні є “бізнес для уряду” (B2G), 
“споживачі для уряду (C2G), “уряд для бізнесу” (G2B), “уряд для уряду” 
(G2G). Саме завданням уряду є найскоріше використання цих моделей в 
своїй діяльності задля підвищення її ефективності.  

4. Використання аналітики як неперервного та динамічного процесу
збору та аналізу даних у всіх сферах дозволить отримати необхідну та 
структуровану інформацію для вирішення оперативних та ситуаційних за-
вдань, розробки планів, програм, ініціатив тощо. Використання аналітики 
на всіх етапах діяльності органів публічного управління та у сфері надання 
публічних та адміністративних послуг, Постійний збір даних та їх швидка 
обробка з допомогою спеціальних інформаційних систем дозволять опера-
тивно приймати актуальні та ефективні управлінські рішення.  

Це лише частина тих завдань і викликів, що стоять перед Україною в 
контексті розбудови цифрового суспільства. Від швидкості реагування на 
ці виклики буде залежати відповідність України вимогам розвитку світової 
економіки, якість життя громадян та відповідність принципам функціону-
вання демократичного суспільства. 
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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ −  
СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 

Біліченко А. П. 

На сучасному етапі розвитку України питання державного контролю в 
різних сферах економіки набуває особливого значення. Для підвищення 
економічного рівня держави та соціальних стандартів необхідно шукати 
внутрішні джерела розвитку. Одним з таких можна вважати запобігання 
ухиленню від податків, економічним злочинам і, врешті-решт, налаго-
дження ефективної податкової системи. Більшість із зазначених завдань 
покладено на нещодавно утворену Державну податкову службу (далі - 
ДПС) України. Саме тому дослідження її ролі як суб’єкта державного фі-
нансового контролю має вагоме значення. 

Деякі теоретичні аспекти даного питання відображено в працях 
В. Дем’янишина, М. Кучерявенка, Є. Білкової, О. Балашової, Г. Ісаншоної, 
С. Баканової та інших учених. Проте, ураховуючи динаміку змін, які від-
буваються в державі, податковій сфері зокрема, зазначене питання потре-
бує подальшого вивчення. 

Слід зазначити, що ДПС була утворена шляхом реорганізації Державної 
фіскальної служби шляхом її поділу на дві служби – Державну податкову та 
Державну митну. Таким чином, ДПС є центральним органом виконавчої вла-
ди, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політи-
ку, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері бо-
ротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, 
а також законодавства з питань сплати єдиного внеску та законодавства з ін-
ших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС. 

Н. Козьмук виділяє такі характерні ознаки, притаманні ДПС, правона-
ступнику Державної фіскальної служби України, як суб’єкту державного 
контролю: 

− вона створюється в установленому законом порядку спеціально для 
здійснення управлінських функцій; 

− її цільовим призначенням є практична реалізація державної політи-
ки в певній галузі чи сфері оподаткування, здійснення виконавчо-
розпорядчої (управлінської) діяльності; 

− свою діяльність у межах наданої компетенції здійснює від імені 
держави; 



179 

− наділена для здійснення своїх завдань і функцій правом широкого 
застосування заходів державного, зокрема адміністративного, фінансового 
примусу й наявний спеціальний апарат примусу; 

− це частка державного апарату, що має свою внутрішню структуру і 
штат; 

− цей суб’єкт державної власності утримується, як правило, за раху-
нок Державного бюджету; 

− має статус юридичної особи, є самостійним учасником адміністра-
тивно-правових відносин. 

Відповідно до Положення про ДПС у сфері здійснення державного 
контролю на неї покладено такі завдання: 

− здійснює контроль за дотриманням вимог податкового законодавст-
ва, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з 
інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС; 

− здійснює контроль за правомірністю бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість; 

− здійснює реєстрацію та веде облік платників податків, об’єктів опо-
даткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводить диферен-
ціацію платників податків; 

− здійснює контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, пального та забезпечує міжгалузеву координа-
цію у цій сфері; 

Вищезазначений перелік завдань ДПС України як суб’єкта державно-
го контролю не є вичерпним, проте він надає можливість зробити висновок 
про важливість зазначеного органу та його контрольних повноважень для 
діяльності держави, її соціального й економічного розвитку. Оскільки від 
ефективного контролю вказаної сфери суспільних відносин значною мірою 
залежить поповнення Державного бюджету України, що напряму впливає на 
економіко-правовий стан України та подальшу можливість євроінтеграції.  
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Секція 4. Проблемні аспекти маркетингу і організації  
малого та середнього бізнесу в умовах сталого розвитку 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Ватченко О. Б., Єссе О. І. 

Сектор малого бізнесу посідає ключове місце в економіці за кількістю, 
зайнятістю та обсягом реалізації, згідно статистичних даних. У 2017 р. в 
Україні понад 95,5 % становили суб’єкти малого підприємництва, суб’єкти 
великого бізнесу складали 0,1 %, а середнього – 4,4 %. [2]. 

Дніпропетровська область друга за територією після Одеської в Укра-
їні. Займає 5,3 % площі території України та 7,6 % чисельності населення. 
За даними Державної служби статистики вона виробляє 244278 млн. грн. 
(у 2016 р.) продукції, що складає майже 10,3 % валового внутрішнього 
продукту (2385367 млн. грн. – у 2016 р.) [2]. 

За період 2013-2017 рр. кількість малих підприємств України збіль-
шилась на 0,5%, незважаючи на те, що в натуральних показниках їх кіль-
кість зменшувалась. В Дніпропетровській області в період з 2013–2017 рр. 
за кількістю підприємств спостерігалась негативна тенденція до зменшення 
(рис. 1).  

Рис. 1. Кількість підприємств за розміром по Дніпропетровській області 
в період 2013–2017 рр. 

У 2017 р. обсяг реалізації великими підприємствами склав 
2 923 381 млн. грн., середніми – 3 198 146 млн. грн. та малими – 1463334 млн. 
грн. На підприємствах усіх розмірів в національній валюті спостерігається 
тенденція до збільшення обсягів реалізації. У 2017 р. обсяг реалізованої про-
дукції на великих підприємствах зріс на 1 205 990 млн. грн. в порівнянні з 
2013 р. (1 717 391 млн. грн.), на середніх на 1 535 581 млн. грн. (у 2013 р. – 
1 662 565 млн. грн.) та на малих підприємствах на 793 075 млн. грн. (у 
2013 р. – 670 259 млн. грн.) [1]. 
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Якщо розглядати динаміку обсягу реалізованої продукції в доларах 
США то бачимо іншу тенденцію (рис. 2). У 2017 р. обсяг реалізації вели-
кими підприємствами склав 19 197 млн. дол., середніми – 8666 млн. дол. та 
на малими – 4825 млн. дол.  

Рис. 2. Обсяг реалізованої продукції на підприємствах  
Дніпропетровської області в гривнях та доларах США за 2013–2017 рр. 

На підприємствах спостерігається тенденція до зменшення обсягів ре-
алізації продукції. На великих підприємствах у 2017 р. обсяг реалізованої 
продукції зменшився на 14 136 млн. дол. або на 42,4 % в порівнянні з 2013 р. 
(33 333 млн. дол.), на середніх на 6835 млн. дол. або на 44,1 % (у 2013 р. – 
15 501 млн. дол.) та на малих підприємствах на 1959 млн. дол. або на 
28,9 % (у 2013 р. – 6783 млн. дол.). Варто зазначити, що в період 2013–
2015 рр. обсяг реалізації в доларах знижувався. 

Якщо розглядати всі регіони Україні за показником розвитку малого 
бізнесу Дніпропетровські область знаходиться на передостанньому місці. 
За даними державної служби статистики у 2017 році обсяг реалізованої 
продукції склав лише 19,2 % від загального обсягу по всім малим підпри-
ємствам. У 2013 р. цей показник був 16,9 %, тобто відбулося збільшення на 
2,6 %. Наявною проблемою є те, що мале підприємництво не розвивається 
в промислових регіонах країни. Так у Дніпропетровській області частка 
обсягу реалізованої продукції малими підприємствами у 2013 р. складала 
12,2 %, а у 2017 р. 14,4 %, тобто збільшилась на 2,6 %. У Тернопільській 
області частка обсягу реалізованої продукції малими підприємствами у 
2013 р. складала 13,0 %, а у 2017 р. 32,0 %, тобто збільшилась на 19 %.  

Малий бізнес виконує значну роль в розвитку економіки регіону, за-
безпечення робочими місцями покращення соціального середовища. Особ-
ливо негативним явищем стало те, що значна кількість зареєстрованих під-
приємців не діють, а більша частина діючих займається швидко прибутко-
вими видами діяльності, як посередницькі послуги та торгівля. Сьогодні 
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створення сприятливих умов в Україні для розвитку малого підприємницт-
ва являється проблемою. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 
Михальчук Л .В. 

У сучасних умовах розвитку національної економіки ринок праці по-
сідає центральне місце серед інших ринків країни, а проблеми запобігання 
безробіттю набувають особливої уваги. Через безробіття виникає замкнене 
коло проблем: міграція населення, зменшення рівня споживання, а відпо-
відно, і виробництва, підвищення вимог до праці та її знецінення. Безро-
біття набуває масового характеру та становить реальну загрозу для держа-
вного та суспільного добробуту, воно призводить до зростання напруги на 
ринку праці, поширює розвиток вимушеної неповної та неформальної за-
йнятості [1].  

Економічно активне населення – це частина населення обох статей, 
яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили 
для виробництва товарів і надання послуг. Безробіття є складним соціаль-
но-економічним явищем, при якому частина економічно активного насе-
лення не має роботи й заробітку, тобто частина працездатного населення 
(від 15 до 70 років) не має змоги реалізувати своє право на працю та отри-
мання винагороди (заробітної плати) як джерела існування [3] й таким чи-
ном спостерігається перевищення пропозиції робочої сили над попитом. 

Безробітними визнаються працездатні особи, які на даний момент не 
працюють, а також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють і 
зареєстровані як такі, що шукають роботу. 

Розглянемо рівень безробіття населення в Україні за статтю в таблиці 1. 
Загальна чисельність економічно активного населення в Україні за 

2015–2018 рр. зменшилась на 158,4 тис. осіб, або на 0,9 %. При цьому у 
2015–2017 рр. існувала тенденція до  зменшення економічно активного на-
селення, так у 2016 р. проти 2015 р. скорочення становило 142,8 тис. осіб 
або 0,79 %, одночасно чисельність безробітного населення збільшилася на 
23,5 тис. осіб або 1,42 %. У 2017 році спостерігалася аналогічна тенденція , 
тобто чисельність економічно активного населення зменшувалася (змен-
шення становило 100,7 тис. осіб або 0,56 %), а чисельність безробітного 
населення продовжувало збільшуватися ( збільшення становило 19,8 тис. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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осіб або 1,18 %). Проте у 2018 р. відбулося зростання економічно активно-
го населення у країні, воно становило 85,1 тис. осіб або 0,48% одночасно 
відбулося скорочення чисельності безробітного населення на 7,03% або 
119,4 тис. осіб. 

Таблиця 1 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю, 
у 2015 році – 2018 рр. (у % до кількості економічно  

активного населення відповідної групи) 

 Показник 2015 2016 Відхи-
лення 2017 Відхи-

лення 2018 Відхи-
лення 

Усе економічно активне 
населення, тис.осіб, у т.ч. 18097,9 17955,1 – 142,8 17854,4 – 100,7 17939,5 85,1 
жінки 8,1 7,7 – 0,4 7,7 0 9,1 1,4 
чоловіки 10,1 10,8 0,7 11,1 0,3 10,1 – 1
Безробітне населення  
(за методологією МОП), 
тис.осіб, у т.ч  1654,7 1678,2 23,5 1698 19,8 1578,6 – 119,4 
працездатного віку 1654 1677,5 23,5 1697,3 19,8 1577,6 – 119,7 
Рівень безробіття насе-
лення, у % до економічно 
активного населення  9,1 9,3 0,2 9,5 0,2 9,7 0,2 
Рівень безробіття,  
у % до населення  
працездатного віку 9,5 9,7 0,2 9,9 0,2 9,1 – 0,8

Аналіз рівня безробіття населення Україні у % до економічно актив-
ного населення за 2015–2018 рр. показав його зростання на 0,2 % кожного 
року протягом досліджуваного періоду. Проте аналіз рівня безробіття на-
селення у % до населення працездатного віку свідчить про зменшення  рі-
вня безробіття у 2018 р. на 0,8 %, що свідчить про позитивність ситуації.  

Отже, проблема високого рівня безробіття є ключовим питанням в 
ринковій економіці. Безробіття виступає актуальною проблемою, яка пот-
ребує негайного вирішення. Глибинний аналіз цього феномену допоможе у 
виробленні практичних рекомендацій, які можуть бути використані для 
розроблення та реалізації ефективної соціально-економічної політики, 
спрямованої на зменшення рівня безробіття до соціально допустимого рів-
ня та підвищення зайнятості економічно активного населення. Основні на-
прями вирішення проблеми безробіття мають включати цілу низку заходів, 
зокрема: приведення законодавства України у відповідність до міжнарод-
них норм і принципів; запровадження механізмів захисту внутрішнього 
ринку праці; реалізацію Державної та регіональних програм зайнятості; 
сприяння стабільній діяльності стратегічно важливих підприємств; забезпе-
чення збереження ефективно функціонуючих робочих місць та створення но-
вих; створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприєм-
ницької діяльності безробітних; легалізацію тіньової зайнятості тощо. 
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ІНФРАСТРУКТУРНА ПІДТРИМКА ЯК ЧИННИК  
СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Пікуліна Н. Ю. 

Підприємництво – це один з найважливіших секторів економіки дер-
жави. Тому розвиток саме підприємницької діяльності є показником роз-
витку економіки країни. Згідно ст. 43 Господарського кодексу України, 
“підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний 
ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарю-
вання (підприємствами) з метою досягнення економічних і соціальних ре-
зультатів та одержання прибутку” [1].  

Малий та середній бізнес являється базисом економіки розвинених 
країн. Їх частка у ВВП в країнах ЄС більше 50 % (в Італії – 70 %, Німеччи-
ні – 60 %, а Франції – 52 %), в Польщі – 47 % ВВП, а в Росії та Білорусі – 
22 та 23 % відповідно. В Україні мале підприємництво знаходиться на ета-
пі становлення (частка ВВП 12–14 %) та потребує значної підтримки [2].  

Така ситуація у малому бізнесі зумовлена впливом наступних чинників: 
недоступність фінансово-кредитних ресурсів; податкове навантаження на бі-
знес; недостатня інформаційна та правова обізнаність суб’єктів підприємниц-
тва; відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності; тери-
торіальна нерівномірність розвитку малого підприємництва та недостатня 
роль малого підприємництва у формуванні місцевих ринків; недостатня роз-
виненість інфраструктури підтримки малого підприємництва. [3] 

Згідно з Законом України “Про розвиток та державну підтримку мало-
го і середнього підприємництва в Україні” інфраструктурою підтримки 
малого і середнього підприємництва є підприємства, установи та організа-
ції незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на 
розвиток суб’єктів малого і середнього підприємництва, їх інвестиційної та 
інноваційної активності, просування вироблених ними товарів (робіт, пос-
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луг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ри-
нки [4]. Об’єкти інфраструктурної підтримки МСБ представлені на рис. 1 

Рис. 1. Об’єкти інфраструктурної підтримки 
малого та середнього підприємництва. 

Мережа об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього пі-
дприємництва в Україні характеризується позитивною динамікою протя-
гом 2016–2017 рр. На 01.01.2018 р. до об’єктів інфраструктури підтримки 
малого і середнього підприємництва в Україні належали: 333 бізнес-
центри, 62 бізнес-інкубатори, 79 технопарків та індустріальних парків, 
480 лізингових центрів, 173 фонди підтримки підприємництва, 1909 інвес-
тиційних фондів та компаній, 724 інноваційних фондів та компаній, 
2772 консультативно-інформаційних установ, 158 об’єктів інфраструктури 
створених за участі місцевих органів влади, 1706 громадських об’єднань 
підприємців, 545 координаційних рад [5]. 

Для збільшення ефективності функціонування елементів інфраструк-
тури підтримки малого бізнесу необхідно:  

– збільшити обсяги фінансування на проведення заходів, які стосують-
ся розвитку мережі інфраструктури підтримки підприємництва; 

– розробити та впровадити структуру державної акредитації сервісних
установ інфраструктури, які надаватимуть сертифіковані навчально-
консультативні послуги для підприємців;  

– ввести систематизовані статистичні данні щодо роботи та розвитку
об’єктів інфраструктури підтримки МСБ; 

– забезпечити об’єкти інфраструктури висококваліфікованими кадро-
вими ресурсами; 

– впровадити міжнародний досвід оцінки результативності та ефекти-
вності функціонуючих об’єктів інфраструктури. 
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СУЧАСНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Даценко В. В., Жихарєва-Толстик А. О. 

В сучасних економічних умовах освоєння світових, європейських ри-
нків продукції, товарів та послуг українськими підприємствами потребує 
нових форм та підходів до розроблення ефективних стратегій маркетингу. 
Маркетинг розглядається як філософія підприємництва, яка узагальнена 
системою поглядів на можливість результативно використовувати накопи-
чені прийоми і методи з метою зниження невизначеності в поведінці ком-
панії у ринковому просторі. 

Сучасні тенденції в маркетингу вимагають від маркетологів постійної 
фахової уваги, яка змінює підходи та потребує постійно удосконалювати 
наявні маркетингові стратегії та технології, адаптувати їх до нових умов, а 
також переосмислювати місце і роль маркетингової діяльності не тільки у 
сучасному світі, але й на перспективу. Такі тенденції в бізнесі та маркетин-
гу потребують нових підходів, інструментів і навичок. В теорії та практиці 
маркетингу ці питання недостатньо розроблено та вивчено. 

Необхідно зазначити, що в умовах інформаційної економіки, більш 
актуальним є маркетинг-мікс. А саме, маркетинг-мікс (англ. marketing mix) – 
комплекс заходів, які визначають позиціювання продукту на ринку. Зазви-
чай маркетинг-мікс складається з “чотирьох P”: продукту, ціни, комуніка-
ції та системи просування товару (дистриб'юції). Сучасна ринкова еконо-
міка розширює маркетинг-мікс до “сьоми Р”. Маркетинг-мікс “сім P”: про-
дукт, ціна, комунікація, дистриб'юція, люди, процеси, фізична наявність. 

На відміну від традиційної моделі маркетинг-міксу, яка включає чо-
тири компоненти (“чотири P” – продукт, ціну, комунікацію та дистриб'ю-
цію), за Блумзом та Бітнером (англ. Blooms and Bitner) [1] розширена мо-

https://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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дель маркетинг-міксу, яка використовується, насамперед, для сфери пос-
луг, включає додаткові компоненти: 

– людей (англ. people) – усіх осіб, які безпосередньо або опосередко-
вано причетні до споживання послуг: споживачів, працівників відповідної 
компанії, керівництво компанії, конкурентів компанії тощо; 

– процеси (англ. process) – процедури та бізнес-процеси, які визнача-
ють споживання послуг (англ. customer management processes); 

– фізичну наявність (англ. physical evidence) — визначає здатність на-
дати послугу, а також визначає середовище, у якому послуга надається, 
фактично це реальна оцінка можливостей компанії та можливостей конку-
рентів. 

Таким чином, при розгляді рітейл-маркетинг доцільно використовува-
ти саме маркетинг-мікс “сім Р”. 

Рітейл – це не тільки цифри та продажі, а й емоції та гарний сервіс. 
Він складається з детального обзору досліджень у сфері рознічного марке-
тингу; акцентує увагу не на споживачах, а на покупцях які приймають рі-
шення стосовно придбання товару чи послуги. 

Головними тенденціями, що стосуються маркетингу в Україні, є зрос-
таючий вплив маркетингу на всі сфери людської діяльності, свідомість і 
поведінку людини, а також дедалі більш чутливе реагування маркетингу як 
системи на всі суттєві зміни у суспільстві.  

Стратегічне розуміння необхідності змін, відокремлення структури, 
яка включає в себе різні функції, бюджет на три роки як мінімум і, як фі-
нальна стадія, спільний бізнес-план з рітейліром, саме такий прогноз доці-
льно запропонувати для українського ринку. 

Зростання конкуренції в глобальних масштабах призводить до склад-
ності входження на ринок молодих компаній через досить високі вхідні 
бар’єри.  

Великі екологічні, сировинні, енергетичні проблеми, які вирішуються 
суспільством нині, значно змінили погляди на споживчу концепцію марке-
тингу, посиливши орієнтацію на громадські потреби й економічні ресурси.  

Сучасний маркетинг складний через боротьбу з надмірною фрагмен-
тацією, насиченням товарами, які щодня з’являються на ринках. Саме це 
впливає на постійні зміни напряму сучасного маркетингу. Сучасний на-
прям в розвитку маркетингу – глобальний маркетинг – пов’язаний з його 
інтернаціоналізацією. Цей процес особливо характерний для великих тран-
снаціональних корпорацій, які заходять і на український ринок. Ринок ни-
ми сприймається вже не як окремі сегменти, а як єдиний ринок.  

З позицій глобального маркетингу світовий ринок розглядається як 
один великий ринок, при цьому враховуються і, по можливості, нівелю-
ються культурні та інші національні особливості різних країн. Цей процес 
свідчить про загальне прагнення країн і окремих регіонів до економічної 
активності за межами своїх кордонів.  

Стратегія глобального маркетингу повинна розроблятися на основі 
подібності маркетингових параметрів, що характеризують ринок різних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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країн. Крім того глобалізація маркетингу вимагає уточнення термінології, 
пов’язаної з цим явищем.  

На даному етапі розвитку суспільства набирає актуальності інший на-
прям розвитку маркетингу – “індивідуалізований маркетинг”, який харак-
теризується детальним сегментуванням ринку, спрямованим на задоволен-
ня потреб конкретної людини. Індивідуалізований маркетинг пропонує 
створення діалогових баз даних зі споживачем.  

Саме це й потребує подальших досліджень. 
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1. Барабанова В. В. Сучасний маркетинг: фактори, стан та перспекти-

ви розвитку / В. В. Барабанова // Науковий вісник міжнародного гуманіта-
рного університету, вип. 1, Вінниця. – 2017. – С. 108–111. 

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Горященко Ю. Г. 

Основна мета статистичного аналізу полягає у виявленні закономір-
ностей, виявленні впливу одного явища на інше, констатації взаємозалеж-
ностей і взаємодії різних явищ. Статистичний аналіз - це процес вивчення 
та зіставлення отриманих цифрових даних між собою та з іншими даними, 
їх узагальнення. Через систему ознак і характеристик у процесі пізнання 
дослідник отримує фактичні дані про правопорушення та державні заходи 
протидії їм. 

Маркетинг є однією із найважливіших систем управління підприємст-
вом, що передбачає врахування всіх процесів, які відбуваються на ринку, 
для прийняття господарських рішень. Однак основою для ухвалення об-
ґрунтованих і ефективних управлінських рішень є результати, отримані в 
ході проведення маркетингових досліджень. Таким чином, головним спо-
собом отримання інформації, який використовує система маркетингу на 
підприємстві, є маркетингові дослідження. Вони є систематичним заходом 
щодо отримання оперативної інформації, які описують поточний або перс-
пективний стан маркетингового оточення, а також аналіз і результати да-
них, необхідних для вирішення стратегічних і тактичних завдань, що сто-
ять перед підприємством. Проведені маркетингові дослідження дають мо-
жливість отримувати конкурентні переваги, знижувати фінансові та коме-
рційні ризики підприємницької діяльності, визначати відношення покупців 
до наданої послуги. 

У наш час машинобудуванню як одному з найбільш пріоритетних на-
прямків розвитку промисловості України приділяється багато уваги. Це 
пояснюється тим, що машинобудівний комплекс реалізує досягнення нау-
ково-технічного прогресу і забезпечує комплексну механізацію та автома-
тизацію виробництва, випускаючи знаряддя праці для різних галузей на-
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родного господарства. Проте на сучасному етапі розвитку світової еконо-
міки перед вітчизняними машинобудівними підприємствами постали про-
блеми підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародному рин-
ку, збільшення частки експорту продукції та залучення додаткових фінан-
сових і матеріальних ресурсів, що й визначило актуальність даного дослі-
дження. Однією з нагальних проблем машинобудування є віднайти спожи-
вача та реалізувати власну продукцію в умовах системної кризи. Причин 
цьому є досить багато, зокрема повільне впровадження маркетингових до-
сліджень, недостатня робота служб маркетингу та й взагалі недосконала 
організація маркетингу на окремих підприємствах машинобудування.  

Зважаючи на значні галузеві особливості виробництва та реалізації 
машинобудівної продукції, ефективним інструментом стратегічного розви-
тку підприємств є використання маркетингової концепції в своїй практич-
ній діяльності. Управляння маркетингом передбачає здійснення дослідни-
цьких функцій, організацію планування і прогнозування маркетингових 
заходів, проведення аналізу, координації й узагальнення досвіду роботи 
маркетингових служб з урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому 
ринковому становищі з метою підвищення прибутковості виробництва та 
діяльності підприємства в цілому.  

Одним з важливих елементів системи маркетингу машинобудування є 
рекламна діяльність, що полягає в зборі, обробці і наданні споживачу точ-
ної інформації щодо продукції підприємств. Необхідним для формування 
ефективно діючого комплексу маркетингових досліджень є розвиток ко-
мунікаційної складової, яка полягає в обміні зібраною інформацією з рин-
ком збуту (цільовою аудиторією), співпраці машинобудівних підприємств 
із товаровиробниками щодо вивчення попиту. Наявність маркетингової 
інформаційної системи дозволяє підприємству постійно оновлювати бази 
даних, здійснювати обробку інформації та її зберігання як основи для на-
рощування конкурентних переваг.  

Об'єктивна оцінка ринкового становища, коректне моделювання і 
прогнозування процесів ринкової діяльності неможливе без допомоги ста-
тистичних методів, що дозволить машинобудівному підприємству досягти 
успішної реалізації маркетингової стратегії. Використання методів багато-
мірного статистичного аналізу сприятиме виявленню латентних закономір-
ностей у маркетинговій діяльності, вивченню її структури і прийняттю на 
основі отриманої аналітичної інформації ефективних управлінських рішень. 

Наявність маркетингової інформаційної системи дозволяє підприємс-
тву постійно оновлювати бази даних, здійснювати обробку інформації та її 
зберігання як основи для нарощування конкурентних переваг. У цьому разі 
інформація може використовуватися в діяльності підприємства і як самос-
тійне джерело прибутку, і як допоміжний засіб його отримання, що сприяє 
оптимізації бізнес-процесів. 

Отже, найбільш актуальним видається рішення проблеми проведення 
таких маркетингових досліджень, які б дозволяли уникнути неточних оці-
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нок, високих ризиків і непродуктивних затрат праці та часу. У сучасній 
ринковій економіці постійно підвищуються вимоги до адаптаційних мож-
ливостей підприємств, через це стають неефективними чисто механічний 
збір даних і недотримання послідовності етапів процесу маркетингових 
досліджень.  
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ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ СОЦІОЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ 
ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Ільченко В. М.  

Одним із головних пріоритетів України є збалансований розвиток 
економіки та добробут її громадян. Наразі країна перебуває у стадії пошу-
ку власного підходу до вдосконалення проблеми соціально-економічного 
та екологічного розвитку регіону. Збалансований розвиток потребує фор-
мування соціальної держави та покращення рівня екологічної освіти й ку-
льтури для формування нового погляду громадян України на природоохо-
ронний світогляд.   

Які б не були економічні вигоди  - вони не будуть ефективними, якщо 
зростатимуть показники захворюваності та смертності населення, погір-
шуватиметься здоров'я як фізичне так і психічне, відбуватиметься деграда-
ція навколишнього середовища. 

На сьогодні проблеми збалансованості набувають особливої актуаль-
ності в період інтеграції України до Європейського Союзу. Тому необхідно 
розробляти низку програм та стратегій для покращення соціально-
економічного розвитку на регіональному рівні та не залишати поза увагою 
екологічний розвиток, тому що природокористування лежить в основі всієї 
економіки. 

Проблеми збалансованості розвитку регіонів знайшли своє відобра-
ження в працях українських вчених, серед яких: О. І. Амоша, 
К. А. Артюшок, В. М. Геєць, В. Н. Василенко, З. М. Бурик, А. І. Благодар- 
ний, В. В. Трофимова, О. Ф. Новікова. Незважаючи на значну кількість до-
сліджень дана проблема і сьогодні є предметом наукових дискусій.  

Розглядаючи регіон як економічну систему, з урахуванням необхідних 
екологічних обмежень, можна вважати, що збалансованість регіону — це 
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опір його економічної системи зовнішнім впливам, здатність її зберігати 
себе в умовах різних структурних перетворень. При цьому необхідно мати 
на увазі, що система є збалансованою, якщо збалансовані є всі її підсисте-
ми. Іншими словами, збалансованість регіону припускає збалансованість 
усіх його галузей, підприємств і територіальних утворень. 

На нашу думку, збалансований (сталий) розвиток регіону – такий роз-
виток регіону, коли різні види діяльності суспільства не виходять за рамки 
раціонального природокористування, та здатністю екосистеми відновлю-
ватися, поглинати забруднення і підтримувати життєдіяльність не лише 
теперішніх, а й майбутніх поколінь. Сталий розвиток розглядається як та-
кий, що не тільки породжує і сприяє економічному зростанню держави, а й 
справедливо розподіляє його результати, відновлює довкілля та сприяє по-
доланню бідності. 

Перехід до сталого розвитку, необхідність якого вже усвідомили країни 
світу, є дуже важливим і для нашої держави. Метою переходу України до 
сталого розвитку є забезпечення високої якості життя нинішнього і майбут-
ніх поколінь шляхом збалансованого соціально-економічного і екологічного 
розвитку, відтворення навколишнього природного середовища, раціональ-
ного використання природно-ресурсного потенціалу країни, забезпечення 
охорони здоров’я людини, її екологічної та соціальної захищеності. 

На сьогодні основною метою економічного розвитку більшості країн 
світу і їх регіонів є поліпшення якості життя населення. Тому процес соці-
ально-економічного розвитку включає три найважливіші складові:  

– підвищення доходів, поліпшення здоров'я населення і підвищення
рівня його освіти; 

– створення умов, сприяючих зростанню самоповаги людей у резуль-
таті формування соціальної, політичної, економічної і інституційної сис-
тем, орієнтованих на пошану людської гідності; 

– збільшення свободи людей, зокрема їх економічної свободи.
Для ефективного функціонування регіону необхідно дотримуватись 

положень сталого розвитку територій, що передбачає взаємозв’язок еко-
номічних, екологічних та соціальних чинників та являється причиною 
розв’язання складних завдань, пов’язаних із збереженням та раціональним 
використанням природних ресурсів.  

Системне узгодження і баланс екологічного, економічного і соціаль-
ного розвитку – завдання величезної складності. Зокрема взаємний зв’язок 
соціальної та екологічної складових приводить до необхідності збереження 
однакових прав сьогоднішніх і майбутніх поколінь на використання при-
родних ресурсів.  

Взаємодія соціальної та економічної складових вимагає досягнення 
справедливості при розподілі матеріальних благ між людьми й надання ці-
леспрямованої допомоги бідним прошаркам суспільства, взаємозв’язок 
природоохоронної та економічної складових потребує вартісної оцінки те-
хногенних впливів на довкілля. Вирішення цих завдань – найголовніший 
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виклик сьогодення для національних урядів, авторитетних міжнародних 
організацій та всіх прогресивних людей світу. 

Отже, реалії вітчизняної системи управління сталим розвитком свід-
чать про відсутність стимулюючої дії економічних регуляторів, їхню не-
спроможність спонукати природокористувачів до впровадження екологіч-
но безпечних способів ведення господарства. Всебічний аналіз сталого ро-
звитку України дає можливість виділити негативну тенденцію в усіх вимі-
рах цього розвитку: економічному, екологічному та соціальному. 

Для сталого розвитку регіонів необхідно, перш за все, визначити став-
лення до українського простору і визнати важливість благополуччя україн-
ських регіонів для створення процвітаючої  української нації і держави. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Гуртова Н. В. 

На сучасному етапі розвитку в умовах глобалізації економічних від-
носин, лібералізації механізмів державного регулювання економіки, загос-
трення конкуренції товаровиробників, диференціації запитів споживачів, 
скорочення життєвого циклу продукції основою конкурентного успіху пі-
дприємства, однією з головних передумов тривалого виживання і стійкого 
розвитку підприємства на ринку є ефективна робота його маркетингових 
підрозділів. Невід’ємною частиною інформації для прийняття рішень вла-
сником підприємства щодо розвитку бізнесу є інформація про проблеми 
маркетингової діяльності: явні та приховані, пов’язані з внутрішнім та зов-
нішнім середовищем підприємства. Їх несвоєчасне виявлення та вирішення 
може перешкоджати реалізації планів стратегічного розвитку підприємства. 

В Україні практична реалізація діагностичної функції економічного 
аналізу стосовно процесу маркетингової діяльності випереджає розвиток 
його теоретичних основ як функції економічного аналізу. Це негативним 
чином впливає на його методичне забезпечення, яке, в свою чергу, гальмує 
його широке практичне використання. Існує відчутний дефіцит доступних 
методичних розробок діагностичного дослідження маркетингової діяльно-
сті підприємств, які б дозволили дослідити причинно-наслідкові зв’язки 
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проблемних та кризових ситуацій, дати об’єктивну оцінку ефективності 
процесу маркетингу підприємства в поточних умовах внутрішнього та зов-
нішнього середовища, а також виявити потенційні можливості та загрози 
розвитку підприємства. 

Окремі аспекти аналізу маркетингової діяльності розглянуті українсь-
кими та російськими дослідниками: М. І. Бакановим, М. Т. Білухою, 
О. С. Бородкіним, Ф. Ф. Бутинцем, Б. І. Валуєвим, С. Ф. Головим, З. В. Гу-
цайлюком, І. П. Житною, З. В. Задорожним, Т. П. Карповою, Г. Г. Кірейце-
вим, М. В. Кужельним, Б. М. Литвином, М. Р. Лучко, Є. В. Мнихом, 
М. С. Пушкарем, В. В. Сопко, В. І. Ткачем, М. В. Ткачем, Д. У. Ураковим, 
І. Д. Фаріоном, М. Г. Чумаченко, С. І. Шкарабаном, О. О Гетьман, 
В. М. Шаповал, Г. В.  Савицькою. Відомим німецьким дослідником проце-
су здійснення маркетингового аналізу є А. Прайснер, який є автором біль-
ше 20-ти книг та багатьох публікацій маркетингової тематики. 

Актуальним сьогодні є дослідження маркетингових проблем підпри-
ємства, яким приділено меншої уваги в порівнянні з іншими бізнес-
процесами. Зважаючи на важливість ефективного здійснення процесу мар-
кетингу на підприємстві слід приділити окрему увагу реалізації діагности-
чної функції економічного аналізу, яка дозволить поліпшити процес своє-
часного виявлення проблем у маркетинговій діяльності. 

Від ефективної роботи маркетингових підрозділів залежить швидкість 
адаптації підприємства до ринкових умов, вміння використовувати нові 
можливості на ринку, своєчасне виявлення змін існуючих чи можливості 
виникнення нових потреб споживачів, шляхи їх задоволення більш ефек-
тивним, ніж конкуренти, способом. За своєю суттю маркетингова діяль-
ність спрямована на визначення поведінки підприємства на ринку, освоєн-
ня цільових ринків, створення новий товарів та брендів, формування цін, 
комунікаційних і збутових систем. 

Здійснення аналізу маркетингової діяльності є актуальним для всіх пі-
дприємств, а особливого значення він набуває для підприємств-виробників 
товарів масового вжитку, які досить швидко відчувають результати поми-
лок в маркетинговій сфері. Для таких підприємств невчасне виявлення 
проблем в маркетинговій діяльності та їх подолання може призвести до 
втрати ринкової частки, зменшення обсягів реалізації продукції та кризо-
вого стану, банкрутства.  

Актуальність виявлення маркетингових проблем для виробників това-
рів широкого вжитку, або FMCG, пов’язана з особливостями цієї товарної 
групи. FMCG – це абревіатура товарної групи (з англ. fast moving consumer 
goods), під якою розуміють товари повсякденного попиту: продукти харчу-
вання, побутової хімії, тощо, і яка використовується на практиці як за кор-
доном, так і в Україні. До товарної групи FMCG відносяться недорогі то-
вари з високою оборотністю, які реалізуються в торгових точках всіх типів. 
Фахівці, які працюють з такими товарами, дали їм назву “фастмувери”, яка 
якнайкраще відображає їх природу, а саме високу оборотність. Саме по-
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няття “фастмувер” (з англ. fastmover) – це термін, запозичений з професій-
ного сленгу. Слід вказати на те, що товарна группа FMCG є однією з най-
динамічніших в сучасному бізнесі, яка характеризується тенденцією до по-
силення конкурентної боротьби. 

В цілому слід відмітити певну вузьковекторність у дослідженні про-
цесу маркетингової діяльності підприємств. Основний акцент, як правило, 
робиться на внутрішній складовій маркетингової діяльності, зовнішній 
складовій приділяється недостатньо уваги. Така недооцінка впливу зовні-
шніх факторів, а ще гірше – відсутність розгляду внутрішніх і зовнішніх 
факторів, які впливають на здійснення маркетингової діяльності у їх взає-
мозв’язку, призводять до серйозних помилок в управлінні та втрат ринко-
вих можливостей. Це, в свою чергу, призводить до появи проблем в різних 
напрямах діяльності підприємства, їх несвоєчасного виявлення та подо-
лання. Отже, підвищення уваги власників до проблем у маркетинговій дія-
льності підприємств цілком логічним і доречним. 

Розглянемо основні типи проблем маркетингової діяльності, з якими 
зустрічаються підприємства, згруповані нами наступним чином:  

 Відсутність або нестача ресурсів для здійснення маркетингової дія-
льності; 

 Відсутність маркетингових стратегічних цілей;
 Втрата можливостей у зовнішньому та внутрішньому середовищі

підприємства; 
 Проблема вибору при прийнятті адекватних економічних рішень.
Світовий досвід свідчить, що для підприємств особливої важливості 

набуває уміння швидко перебудуватися, не втратити нові можливості роз-
витку, що виникають при змінах ситуації на ринку, своєчасно виявити змі-
ни існуючих чи можливості виникнення нових потреб споживачів та знай-
ти шляхи їх задоволення більш ефективним, ніж конкуренти, способом. 
Зміни в ринковому середовищі та потреба в пристосуванні підприємств до 
них вимагають особливої уваги до здійснення аналізу маркетингової дія-
льності.  

Подальшого дослідження вимагають проблеми організаційно-
методичного характеру, а саме – методичному забезпеченню реалізації діа-
гностичної функції економічного аналізу маркетингової діяльності та пи-
танням його організації. Це сприятиме вирішенню проблем практичного 
характеру, розвитку та удосконаленню економічного аналізу маркетинго-
вої діяльності, формуванню проблемного мислення як у аналітиків, так і 
власника підприємства та керівників різних рівнів. 

Список використаних джерел: 
1. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и

сбыте. – Москва: Издательский Дом Гребенникова, 2006. – 304с. 



195 

2. Черемисинов В. Диагностика продаж и постановки маркетинга
[Електронний ресурс] // Управление сбытом. – 2005. – № 4. – Режим дос-
тупу : http://www.vente-ecole.ru/articles.html#diag. – Заголовок з екрана.  

3. Drucker Peter. Management: tasks, responsibilities, practice. New York.
Harper & Row 1973, p. 64–65. 

4. Юрківська Л. Й. Сучасні підходи до економічного аналізу маркети-
нгової діяльності на підприємствах-виробниках товарів масового вжитку. – 
Житомир: Міжнародний збірник праць. Випуск 3(9), 2018. – С. 232–239. 

МАРКЕТИНГ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Фещенко О. М. 

В умовах загострення конкуренції як на внутрішньому, так і особливо 
на зовнішніх ринках, найголовнішим засобом досягнення успіху у вітчиз-
няних виробників продукції в конкурентній боротьбі є підвищення її кон-
курентоспроможності. Організація діяльності вітчизняних підприємств на 
сьогодняшній день вимагає обгрунтованих рациональних дій, оскільки не 
тільки зовнішнє середовище, але й самі підприємства та їх товарне пропо-
нування під впливом часу та обставин істотно змінюються. 

Слід зазначити, що в теорії маркетингу дотепер не існує чіткого роз-
межування понять “товар” і “продукт”. Наявність широкого кола дефініцій 
понять “товар” та “продукт” ускладнює формування чіткого визначення та 
встановлення різниці між поняттями “товарна політика” та “продуктова 
політика”. 

Займаючись підприємницькою діяльністю, товаровиробник може до-
сягти успіху, якщо його бізнес матиме певні переваги поряд з бізнесом ін-
шого конкурента. Доброякісна конкуренція – фундаментальна основа ус-
пішного розвитку і функціонування ринку. Тому саме виробництво висо-
коякісної конкурентоспроможної продукції може сприяти підвищенню 
ефективності роботи підприємства та посилювати його конкурентні ринко-
ві позиції. 

Вагомий внесок у вирішення проблеми впровадження маркетингу в 
практику господарюючих суб’єктів внесли: Ф. Котлер, Г. Амстронг, 
І. Ансофф, Є. Дихтль, Ж. Ламбен, Р. Ланкар, М. Портер, В. Прауде 
Р. Фаатхутдінов та інші. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності під-
приємства та його продукції з урахуванням українських реалій розгляда-
ються у наукових працях вітчизняних вчених, таких як: Л. Балабанова, 
А. Войчак, Є. Голубков, В. Кардаш, С. Литвиненко, Л. Романенко, 
Г. Гоголь та інших. 

Метою дослідження є розробка теоретичних і практичних засад щодо 
забезпечення дії маркетингового механізму підвищення конкурентоспро-
можності продукції, який би відповідав конкурентним позиціям підприєм-
ства та його маркетинговому спрямуванню. 
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Маркетинг повинен передбачати пошук можливостей і найбільш оп-
тимальних варіантів виробництва та збуту конкурентоспрооможної проду-
кції відповідно до потреб та очікувань споживачів, а також можливостей 
задоволення попиту на ринку, враховуючи вплив часу та зміни ринкових 
умов. Маркетинг повинен бути спрямований на виявлення потенційних 
ринків, їх сегментів, привабливих економічних можливостей, адаптованих 
до ресурсів та ноу-хау виробничого підприємства. 

Конкурентоспроможність є важливою економічною категорією, так як 
відображає економічні, науково-технічні, виробничі, організаційні, управ-
лінські, маркетингові та інші можливості підприємства. Ці можливості ре-
алізуються в продукції та послугах, що конкурують з аналогами на внут-
рішньому і зовнішньому ринках. В сфері економіки конкурентоспромож-
ність розглядається на різних рівнях, оскільки суб’єктами конкурентної 
боротьби можуть виступати: продукція, підприємства, галузі, корпорації, 
окремі країни та їх групи. При цьому конкурентоспроможність виступає не 
сама по собі, не як самоціль, а як засіб для створення визначеного товару 
(продукції), послуг різного виду [1]. 

Знаходження, аналіз та узагальнення існуючих визначень конкуренто-
спроможності продукції дозволяє охарактеризувати поняття як комплекс 
споживчих та вартісних характеристик, які конкретизують її успіх на рин-
ку, тобто спроможність саме даного виду продукції бути обміненим на 
гроші в умовах широкої пропозиції до інших конкуруючих товаровироб-
ників [1]. 

Процеси забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємс-
тва – це сукупність систематизованих та впорядкованих дій, які спрямовані 
на підтримання та розвиток необхідного рівня переваг для досягнення 
стратегічно важливих цілей функціонування підприємства. Маркетингове 
забезпечення конкурентоспроможності передбачає використання інстру-
ментів маркетингу, способів їх поєднання та діючої маркетингової концеп-
ції з метою посилення конкурентних позицій підприємства та його проду-
кції. Застосування певних маркетингових заходів у сфері забезпечення 
конкурентоспроможності залежить від конкретних організаційно-
технічних, соціально-економічних, правових та інших зовнішніх і внутрі-
шніх чинників функціонування підприємства [2]. 

На організаційному рівні вплив маркетингу на процес створення кон-
курентоспроможної продукції визначається узгодженістю цілей і задач йо-
го підрозділів в межах обраної концепції, ефективності їх основної діяль-
ності.  З позицій маркетингу це: налагодження довготривалих взаємовигід-
них партнерських відносин з усіма суб’єктами ринку для оцінки ефектив-
ності маркетингової програми; побудова маркетингових  відносин з підп-
риємствами, що реалізують сировину для виробництва; відповідність ви-
могам соціально-відповідального маркетингу при спеціалізації на екологі-
чно чистій продукції. 

Таким чином, маркетингове забезпечення процесу створення конку-
рентоспроможної продукції включає аналіз даних, отриманих із маркетин-
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гової інформаційної системи та проведення патентного пошуку щодо мож-
ливостей використання об’єктів промислової власності при створенні про-
дукції, з урахуванням стадій життєвого циклу. 

Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності передбачає ви-
користання інструментів маркетингу, способів їх поєднання та діючої мар-
кетингової концепції з метою посилення конкурентних позицій підприємс-
тва та його продукції. 
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ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ МАРКЕТИНГОВОГО 
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Нехай О. M., Жадько К. С. 

Сьогодні науково-дослідницька увага науковців-маркетологів, еконо-
містів, практиків у сфері управління підприємствами, суб’єктами малого і 
середнього бізнесу зосереджена на визначенні основних напрямів форму-
вання цін задля досягнення і розвитку необхідних конкурентних переваг в 
умовах маркетингових інноваційних перетворень. 

Складним питанням встановлення цін у системі маркетингу підпри-
ємств різних галузей присвячено праці вітчизняних та закордонних науко-
вців-економістів, маркетологів, таких як: М. Голованова, І. М. Гера-
сименко, І. З. Должанський, Т. О. Загорна, В. М. Ращупкіна, М. К. Колісник, 
Н. С. Косар, Є. В. Крикавський, М. С. Пашкевич, К. Е. Сміх, Л. І. Третьякова, 
О. О. Удалих, С. М. Шагоян. 

Комплексні процеси ціноутворення на продукцію підприємств охоп-
люють такі функціональні сфери діяльності, як логістику постачання і дис-
трибуції, організацію науково-дослідницьких робіт, забезпечення необхід-
ного рівня сервісу та експлуатації обладнання. Це вимагає урахування но-
рмативно-правових факторів та відповідного інформаційного забезпечення 
процесу маркетингового ціноутворення в сучасному динамічному еконо-
мічному просторі. 

У Законі України “Про ціни і ціноутворення” окреслено комплекс пі-
дходів до організації цінової політики та особливості регулювання відно-
син, що стосуються визначення цін з урахуванням механізмів державного 
регулювання і моніторингу за ціноутворенням. Законом окреслюються 
економіко-правові компоненти основних напрямів державної цінової полі-
тики, встановлюються повноваження органів місцевого самоврядування у 



198 

сфері ціноутворення, висвітлюються повноваження органів виконавчої 
влади (Кабінет Міністрів України) щодо формування, встановлення та за-
стосування цін. У процесі організації маркетингового ціноутворення на 
підприємствах України, підприємствах малого і середнього бізнесу слід 
ураховувати встановлення вільних і державних регульованих цін. 

Ефективне встановлення цін на продукцію підприємств на маркетин-
гових засадах сприяє підвищенню потенціалу стратегічної конкурентосп-
роможності підприємств. У цьому контексті в організаційній маркетинго-
вій системі доцільно застосовувати інноваційні методи активізації потоку 
продажів задля підвищення маркетингових цінностей для цільових спожи-
вачів. 

Ми вважаємо, що під час встановлення цін на продукцію підприємств 
металургійної, гірничодобувної галузі, машинобудування з урахуванням 
інноваційного вектора розвитку товарного асортименту доцільно застосо-
вувати маркетингову стратегію цінового проникнення на цільові ринки з 
урахуванням можливих антидемпінгових обмежень та особливостей дер-
жавного регулювання цін на певних географічних ринках та їх сегментах. 
Також доцільно застосовувати різновиди маркетингових цінових стратегій 
щодо показників ціна – якість, коли можливе відносно товарів-аналогів 
диференціювання ціни згідно з певним рівнем якості, формування цінових 
переваг та балансування значення ціни стосовно корисного ефекту. 

Сучасне ціноутворення має враховувати функціонування пошукових 
систем, наприклад, компанії Google, коли у порівнянні цін можна викорис-
товувати великий каталог сайтів, інноваційну технологічну лінійку інфор-
маційного сервісу, чіткий пошук та видачу порівняльних цінових пропози-
цій за відповідними ключовими запитами. Споживачі відмічають зруч-
ність, високу швидкість пошуку та якість надання цінових пропозицій у 
системі Google, про що свідчать позитивні відгуки і рекомендації задово-
лених споживачів. Порівнюючи цінові пропозиції економічних і соціаль-
них агентів, споживачі з усього світу користуються технологічними здобу-
тками, що виникають під час перехресного просування таких сервісів, як 
електронна пошта Gmail, програма перегляду книг Google Book Search, 
пошукова реклама в мережі Інтернет. 

Отже, в умовах інтерактивної маркетингової бізнес-взаємодії доцільно 
поглиблювати й удосконалювати методи, процедури, механізми та страте-
гії ціноутворення на продукцію підприємств різних галузей, що має відбу-
ватися на маркетингових конкуруючих засадах з урахуванням конфігурації 
фундаментальних сил ринку та інформаційної підтримки. 

У роботі запропоновано іноваційні підходи маркетингового ціноутво-
рення на продукцію підприємств України, що базується на застосуванні 
інтеграційних, динамічних підходів до маркетингового ціноутворення та 
запровадженні стратегічних рішень стосовно рівня цін, що дозволяє під-
вищити ефективність управління операційно-комерційною діяльністю під-
приємства. Удосконалено теоретико-методичні засади маркетингового ці-



199 

ноутворення на продукцію підприємств різних галузей в умовах інтеракти-
вної бізнес-взаємодії. Перспективи подальшого розвитку у даному напрямі 
полягають у пошуку оптимальних динамічних інтерактивних інструментів, 
що визначають сутність і структуру маркетингового ціноутворення у тем-
поральному ринковому середовищі. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 
УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Падерін І. Д., Новак Є. Е. 

Використання консультантів малими підприємствами – нова тенден-
ція в діловому світі. Так як займатися діловою активністю стало складні-
ше, необхідність у допомозі ззовні зросла. Керівники невеликих підпри-
ємств, які хочуть залишатися конкурентоспроможними, повинні розгляну-
ти можливість використання консультантів поряд з такими представника-
ми допоміжних служб, як банкіри, юристи, бухгалтери і торгові агенти. 
Невеликі підприємства використовують консультантів в основному для 
вирішення конкретних оперативних проблем [1]. 

Мале підприємство в Україні тривалий час функціонує в складних 
умовах соціально-економічного розвитку. В 2014 р. в Україні розпочалася 
економічна криза (втретє за історію незалежності країні), спричинена гео-
політичним конфліктом (тимчасовою окупацією території Україні та про-
ведення антитерористичної операції), що призвело до руйнування вироб-
ничих потужностей та транспортної інфраструктури, втрати міжгалузевих і 
туристичних зв`язків, ускладнення міжнародних відносин, недоступності 
енергетичної сировини (вугілля), суттєвого зростання інвестиційних ризи-
ків та негативних очікувань населення. 

За даними Держслужби у 2015 р. в Україні існувало 423 суб`єктів ве-
ликого підприємництва (або 0,02 % загальної кількості суб`єктів господа-
рювання), решта – суб`єкти малого і середнього підприємництва, в тому 
числі 15 510 суб’єктів середнього підприємництва, 1,96 млн. суб`єктів ма-
лого підприємництва (327 814 малих підприємств та 1,6 млн. фізичних осіб – 
підприємців) [2]. 

У 2015 р. мале і середнє підприємництво забезпечує 59 % загальної 
середньої доданої вартості за витратами виробництва. Значна частка дода-
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ної вартості за витратами виробництва малого і середнього підприємництва є 
в торгівлі і промисловості із значним внеском збоку підприємств, що працю-
ють у сільському господарстві та надають різноманітні послуги. Суб`єкти 
мікропідприємництва зосереджені на наданні послуг у тих сферах, що не по-
требують значних інвестицій у виробництво, – 32,1 % доданої вартості за ви-
тратами виробництва зазначених суб`єктів припадає на сферу торгівлі. 

Причини прийняття рішення про започаткування впровадження робо-
ти малого підприємства в Україні є різними. Так, за даними міжнародних 
досліджень (Amway Global Entrepreneurship Report, 2016 р. [3]), більше 
34 % опитуваних причиною назвали можливість отримання додаткового 
доходу, 21 % – можливість самореалізації, 14 % – альтернативу безробіт-
тю. Таким чином, за способом започаткування мале і середнє підприємни-
цтво демонструє різноманітність – від створення можливостей для забез-
печення достойного рівня життя до реалізації власних ідей. 

В першу чергу необхідно визначитися з об`єктом консультування – 
що таке сучасне мале підприємство.  

Проблеми малих підприємств можуть бути загальними або специфіч-
ними. Проблеми загального характеру включають юридичні аспекти бізне-
су, доступ до кредиту і сировинних матеріалів, а також відсутність відпо-
відної технічної та управлінської допомоги. 

Консультанти з питань управління повинні знати проблеми на рівні 
підприємства. Вони можуть представлятися керівнику малого підприємст-
ва більш значними, ніж голові правління акціонерного товариства. Насту-
пний список демонструє коло труднощів, з якими можна зіткнутися. 

1. У той час як великі, добре організовані підприємства можуть зазви-
чай дозволити собі як хороших лінійних керівників, так і штат фахівців, 
керівник малого підприємства – дещо ізольована особа, яка одночасно за-
ймається питаннями політики і оперативними проблемами, незважаючи на 
особисті уподобання та недоліки. 

2. Керівники малих підприємств часто працюють при недостатньому
або в кращому випадку мінімальному обсязі кількісних даних. Для еконо-
мії на загальнофірмових витратах вони зазвичай обходяться без інформа-
ційних систем, і ця слабка точка стає помітною, коли підприємство вступає 
в стадію зростання. 

3. Так як мале підприємство може виплачувати зазвичай лише мініма-
льну зарплату, має мало можливостей для додаткових виплат, а також дає 
слабку гарантію зайнятості і обмежені можливості для службового росту, 
природно очікувати труднощів при наборі висококваліфікованих службовців. 

4. Фінансовий стан, коли доводиться “зводити кінці з кінцями”, не дає
можливостей для підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, що не до-
зволяє реалізувати весь потенціал людських ресурсів. 

5. Високої продуктивності важко досягти, так як немає можливостей
зниження витрат, властивих великій фірмі, яка може, наприклад, купувати 
зі знижкою, отримувати економію за рахунок зростання виробництва, ко-
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ристуватися відпрацьованою системою маркетингу і розподілу, створюва-
ти власні групи з досліджень, розробок і проектування систем. 

6. Мале підприємство зазвичай обмежене виробництвом одного чи де-
кількох виробів або невеликим набором послуг, тому в важкі часи воно не 
може урізноманітнити свою діяльність, подібно великим [4]. 

Національна економіка традиційно характеризувалася несприятливим 
бізнес-кліматом, що створює перешкоди для розвитку приватного сектору. 
Така динаміка свідчить про те, що Україна має значний потенціал і актив-
но реалізує реформи, однак необхідно покращити бізнес-клімат. Водночас 
у рейтингу “Індекс глобальної конкурентоспроможності”, що публікується 
Всесвітнім економічним форумом, Україна займає 85-е місце серед 
138 країн світу. За позиціями відповідність бізнесу сучасним умовам та 
інновації Україна зайняла 98 і 52 місце відповідно. 

Висновок 
Управлінський консалтинг для малого підприємства не завжди відо-

бражає чітко отримані кількісні результати. Виокремити частку консультанта 
у кінцевому результаті неможливо внаслідок багатофакторності процесу. 

Критеріями результативності роботи з управлінського консалтингу, як 
було відмічено вище, виступають: розширення ринку і обсягу послуг, еко-
номічні показники, якість розробки: рекомендацій, неодноразове звернен-
ня клієнта про подальшу роботу, ріст професіоналізму, забезпечення соці-
ально-економічного ефекту у співставленні з витратами на консалтинг. 

До прямих кількісних результатів в першу чергу було віднесено зни-
ження витрат, збільшення рентабельності, освоєння нових видів продукції. 
Прямі якісні результати простежуються у зміні структури виробництва та 
управління малим підприємством, у доведенні до робітників перспектив 
розвитку, у нових знаннях і новому досвіді рішення поточних та перспек-
тивних задач. 
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Секція 5. Актуальні питання міжнародних економічних відносин, 
регіональних студій і туристичного бізнесу 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: 
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Теймураз Беридзе 

1. Дана политико-экономическая концепция региональной формы
производства, которая представляет собой специфический уровень прояв-
ления производственных отношений, входящей в их общую структуру; 

2. Обосновано, что выражением структурного содержания эффектив-
ности является существование уровня региональной эффективности (с 
определённой степенью сложности хозяйственных связей); 

3. Показано, что единство национального и регионального критериев
эффективности заключается в социально-экономическом аспекте (степени 
удовлетворения поребностей), различие же сводится к технико-
экономическому аспекту, т.е . адекватная мера проявления особенностей 
регионального уровня – показатели региональной эффективности произ-
водства; 

4. Обоснована трехступенчатая система показателей региональной эф-
фективности: а) эффективность решения регионом своей основной функци-
ональной задачи в рамках разделения и кооперации труда (сущностной ас-
пект показателей региональной эффективности) – первая ступень формиро-
вания эффекта; б) эффективность решения регионом задач по удовлетворе-
нию своих непосредственных поребностей как субъекта хозяйствования 
(адекватность структуры хозяйства региона структуре общественных пот-
ребностей) – вторая ступень формирования эффекта; в) эффективность фун-
кционирования ресурсов воспроизводства в регионе с позиций его вклада в 
экономику в целом страны – третья ступень формирования эффекта; 

5. Показано, что управление региональной эффективностью экономи-
ки должно включать в себя три последовательные ступени (управление 
факторами эффективности; управление затратами с целью рационального 
расходования наличных ресурсов; управление результатами производства, 
которые как следствие затрат должны соответствовать социально-
экономическим целям развития страны). Действенным рычагом управле-
ния региональной эффективностью является учёт и анализ меры примене-
ния прогрессивных форм хозяйствования. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ПРИБРЕЖНЫХ ЗОНАХ /КЕЙС ГРУЗИИ/ 

Гиорги Квиникадзе, Тамар Долбая 

Постановка проблемы. При развитии прибрежных зон создается 
впечатление, что города, расположены на берегу моря, развиваются лучше, 
чем те, которые не имеют подобного географического положения. Такие 
взгляды современными неоклассическими теориями (теория роста полю-
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сов), сегодня не подтверждается.  Однако, портовые города до сих пор рас-
сматривается как важный элемент социально-экономического развития 
прибрежной зоны. В месте с тем, существует значительная разница между 
ростом городов и развитием портов, несмотря на то, что большинство пор-
товых городов связано с портами. Традиционно под портовым городом по-
дразумевают такой город, который построен вокруг порта для создания 
необходимой инфраструктуры для его функционирования. Однако, вовле-
чение прибрежной зоны в процесс глобализации часто заставляет “забы-
вать” таким городам по свое главное назначение, а вектор их социально-
экономического развития идет совсем другом направлении. Чтобы город 
приобрел статус портового города, порт должен стать главным актором 
городской организации, а не простой добавкой. Это очень сложный вопрос 
и требует эмпирических исследований оценки уровня и специфики терри-
ториального и социально-экономического развития портовых городов. С 
другой стороны, необходимо  изучение отношение населения портовых 
городов  текущих социально-экономических процессов. 

Методология. Представленная работа основана на научных исследо-
ваниях, проводимых в Поти в 2016 году и в Батуми в 2017 году. Исследо-
вание основано: 1.На научной литературе по портовым городам; 2. На пуб-
личной информации местных муниципалитетов; 3. На завершенных иссле-
довательских проектах в этих городах; 4.На исследований проводимыми 
авторами. В случае количественного исследования, в обоих городах был 
использован дизайн  стратифицированной кластерной выборки. Размер 
выборки в случае Поти составил  PN = 300 и BN = 325 в Батуми. В рамках 
исследования было проведено семь углубленное интервью для чего было 
выбрана соответствующая фокус-группа.  

Основные результаты. Приблизительно равное количество людей в 
обоих городах (35,3 км и 34,8%, Батуми) считают, что Грузия в основном 
на правильном пути развития. Более половины населения Поти (55,7%) 
считают, что страна развивается не в ту сторону. Аналогичный показатель 
в Батуми составляет всего 38,2%. Выявлена интересная тенденция зависи-
мости населения  Батуми в отношении центрального правительства. В час-
тности, 20 жителей Поти и 13,2% жителей Батуми считают, что централь-
ное правительство не заботится обо всем городе. В обоих городах доля на-
селения очень мала, которая считает, что центральное правительство внес-
ло свой вклад в развитие своих городов. Эти показатели в Поти и Батуми 
составляют соответственно 1,7 и 2,2%.Низок показатель  населения, кото-
рая считает, что местное самоуправление вносит  большой вклад в разви-
тие их города. Эта цифра составляет 2,5 в Поти и только 1,7% в Батуми. 

Дискуссия и выводы. Помимо сдерживающих природных факторов, 
большую роль играет антропогенные факторы. Ресурс развития Батуми 
намного больше, чем у Поти, которого обеспечивает  Батумский многофу-
нкциональный профиль.Порты уже менее вовлечены в проекты социально-
экономического развития городов.Местные муниципалитеты не могут ра-
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сширить свое участие в текущих проектах из-за своих ограниченных фи-
нансовых ресурсов. Выявлено негативное отношение к роли местного са-
моуправления в социально-экономическом развитии городов. Лишь небо-
льшая часть населения считает, что городское самоуправление вносит бо-
льшой вклад в развитии городов. 

Ключевые слова: Батуми, Поти, самоуправление, городская террито-
рия, экономический субъект. 

Список использованной литературы: 
1. C´esar Ducruet, Hidekazu Itoh, Olivier Joly. Material flows and local

economic structure: port-region linkages in Europe, Japan, and the United 
States. Available at  :  file:///C:/Users/Geo%20Computers/Downloads/Material_ 
flows_and_local_economic_structure_port-r%20(1).pdf 

2. Decree № 7 / 48 of the Poti Municipality https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/3957823?publication=0 

3. Decree № 41 of Batumi City Council https://matsne.gov.ge/ka/
document/view/3959795?publication=0 

4. Graafland, Arie, and Hauptmann, Deborah. eds. Cities in Transition.
Rotterdam, Netherlands: 010 Publishers, 2001. 

5. Hall, P. V. & Jacobs, W. (2012). Why are maritime ports (still) urban,
and why should policy-makers care? Maritime Policy and Management, 39 (2), 
189-206.   

6. Labor market research. Available at :http://www.intellect.org.ge/
text_files/ge_file_788_1.pdf 

7. National Statistics Office of Georgia. Available at:
http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=701&lang=eng 

8. Notteboom, T. E., Ducruet, C., De Langen, P. W. (Eds), Ports in
Proximity: Competition and Coordination among Adjacent Seaports, Aldershot, 
Ashgate, pp. 41-53. 

9. Poti Labor Market International Association of Civitas Georgia, a
research report carried out in October-November 2011. Available at : 
http://mes.gov.ge/uploads/Poti%20research%20GEO%20-%20final.pdf 

10. Reeves, P.; Broeze, Frank and K. McPherson, K. “Studying the Asian
Port City”. In 10.Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the Sixteenth to 
Twentieth centuries, ed. Frank Broeze. Kensington, Australia: University of 
New South Wales Press, 1989. 

11. The Competitiveness of Global Port-Cities. Available at
: https://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Competitiveness-of-Global-Port-
Cities-Synthesis-Report.pdf 

12. The Economic Impacts of Port Investments. Dr. Jean-Paul Rodrigue
and Dr. Joseph Schulman. Available at :https://transportgeography.org/ 
?page_id=9435 

13. César Ducruet . Port regions and globalization. Published in:
Notteboom, T.E., Ducruet, C., De Langen, P.W. (Eds), Ports in Proximity: 



205 

Competition and Coordination among Adjacent Seaports, Aldershot, Ashgate, 
pp. 41–53 

14. Vleugels, R.L.M. (1969), ‘The Economic Impact of Ports on the
Regions They Serve and the Role of Industrial Development’, Paper presented at 
the 6th Biennial Conference of the International Association of Ports and 
Harbors, Melbourne, Australia, March. 

15. Vallega, A. (1996), ‘Cityports, Coastal Zones and Sustainable
Development’, in Brian S. Hoyle (ed.), Cityports, Coastal Zones and Regional 
Change (Chichester: Wiley).In-depth interviews: 

16. Интервью с заместителем начальника службы здравоохранения и
социального обеспечения мэрии Батуми 

17. Интервью с руководителем экономического и финансового депар-
тамента мэрии Батуми -  интервью. 

18. Интервью с руководителем Батумской службы архитектуры
19. Интервью с мером Поти
20. Интервью с начальником финансового отдела Поти
21. Интервью с  с руководителем  службы архитектуры Поти
22. Интервью с  управляющим директором по поддержке бизнеса Ба-

тумского морского порта 
Источник карт : 
23. Google Farth Pro
24. http://marte.ge/files/urbanisation.pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ  
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Леваєва Л. Ю., Кучеренко М. А. 

Стан залучення прямих іноземних інвестицій в Україні значно усклад-
нює інвестиційну діяльність, оскільки наявний обсяг вкладень не забезпечує 
передумов економічного зростання і навіть повноцінного відтворення їх на-
явного стану. На інвестиційну привабливість значно впливає не лише зага-
льний стан економіки країни, а й умови ведення бізнесу, зокрема ступінь 
втручання держави та рівень корупції. За останні 10 років обсяг інвестицій 
із країн ЄС значно збільшився, щодо країн СНД, спостерігається значне 
скорочення обсягу прямих іноземних інвестицій. При цьому перспективи 
іноземної інвестиційної діяльності в Україні здебільшого визначаються об-
сягами та структурою вже накопиченого в країні іноземного капіталу. 

Зміну інвестиційного клімату найбільш наочно демонструє динаміка 
інвестицій, особливо прямих іноземних інвестицій, яка вважається індика-
тором зміни рівня довіри та рейтингу країни. Економічна активність інозе-
мних інвесторів в Україні незначна. 

Обсяг залучених у 2017 році прямих іноземних інвестицій в економіку 
України іноземними інвесторами становив 1630,4 млн.дол. США. У 2017 
році інвестиції надходили з 76 країн світу. 
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Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в економіку України на початок 2018 р. становив 
39144,0 млн. дол. США. Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери 
економічної діяльності. Найбільші обсяги надходжень прямих інвестицій у 
2017 р. були спрямовані до підприємств промисловості – 27,3 % та установ 
та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність – 26,1 %. 
Основні країни-інвестори: Кіпр – 25,6 %, Нідерланди – 16,1 %, Російська 
Федерація – 11,7 %, Велика Британія – 5,5 %,Німеччина – 4,6 %, Британсь-
кі Віргінські Острови –4,1 %, і Швейцарія – 3,9 %. 

Обсяги освоєння капітальних інвестиційпідприємств України у 
2017 р. складають412,8 млрд. грн., що на 22,1 % більше відобсягу капіта-
льних інвестицій за відповіднийперіод 2016 року. 

Провідними сферами економічної діяльностіза обсягами освоєння ка-
пітальних інвестицій у 2017 р. залишаються:промисловість – 33,1 %; буді-
вництво – 12,3 %; сільське, лісове та рибне господарство – 14,0 %; інфор-
мація та телекомунікації – 4,1 %; оптова та роздрібна торгівля, ремонт ав-
тотранспортних засобів – 7,0 %; транспорт, складське господарство, по-
штовата кур’єрська діяльність – 8,7 %; державне управління й оборона, 
обов`язковесоціальне страхування – 7,4 %. 

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій у 2017 р., 
залишаються власні кошти підприємств та організацій, зарахунок яких 
освоєно 69,9 % капіталовкладень. 

У загальних обсягах капіталовкладень частка кредитів банків та інших 
позик становила лише 5,3 %. За рахунок державного і місцевих бюджетів 
освоєно 12,7 % капітальних інвестицій. Частка коштів іноземних інвесто-
рів становила 1,4 % усіх капіталовкладень, частка коштівнаселення на бу-
дівництво житла – 7,8 %. Іншіджерела фінансування становлять 2,9 %. 

Аналіз основних форм і методів регулювання та цільового стимулю-
вання іноземного інвестування для модернізації економік Центрально-
Східної Європи свідчить, що кожна країна використовувала особливий на-
бір засобів: крім загальних макростабілізаційних і нормативно-правових 
(забезпечення вільного руху капіталу, захист інвестицій та прав інтелекту-
альної власності, національний режим для внутрішніх і зарубіжних інвес-
торів, міжнародні регулятивні стандарти) у різних комбінаціях застосову-
ються фіскально-фінансові (зменшення ставок оподаткування та його від-
термінування, податкові кредити для підприємців у галузях створення 
продукції з високим рівнем доданої вартості і значним експортним потен-
ціалом, надання урядової фінансової допомоги підприємцям для створення 
нових робочих місць у науково-технологічному секторі, пріоритетне диве-
рсифіковане фінансування центрів наукових досліджень і розробок), орга-
нізаційних, інформаційних та агентських (розроблення національних і ре-
гіональних програм підтримки інвестицій, створення державних інформа-
ційних агенцій, сприяння при оформленні потрібних дозвільних докумен-
тів, надання сервісних послуг при виробленні та супроводі інвестиційних 
проектів тощо). 
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На території України до іноземних інвесторів застосовується націона-
льний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності 
з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають 
націоналізації.Підписано та ратифіковано Верховною Радою України між-
урядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 
країнами світу.Зазначені заходи покликані сприяти покращенню інвести-
ційного іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвес-
тицій та капітальних інвестицій в економіку держави.  

Отже, Україна залишається привабливою для іноземних інвестицій, 
одночасно вона не перебуває осторонь глобальних процесів, є достатньо 
інтегрованою у всесвітнє господарство і порушення макроекономічної ста-
більності має своє відображення в Україні. 
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МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ 
Бойко З. В. 

Туристичні ресурси – поняття широке і охоплює багато об’єктів - від 
лісів, печер та гір, до архітектурних пам’яток мистецтва і навіть підприєм-
ницьких споруд. 

Існують декілька принципових підходів до оцінки туристичних ресур-
сів, придатних для користування [6]:  

1) за функціональною придатністю для того чи іншого виду туристич-
ної діяльності (технологічна оцінка); 

2) за ступенем комфортності (фізична оцінка);
3) за естетичними якостями (психологічна оцінка).
Виявлення та оцінка туристичних ресурсів є одним з головних завдань 

менеджменту туристичного природокористування. Тільки після здійснення 
цих досліджень можна встановити туристичний потенціал території (аква-
торії), на основі якого проводиться розробка планів розвитку туризму та 
управління туристичними ресурсами. 

Оцінку туристичних ресурсів також можна здійснювати за такими по-
казниками: приваблююча та пропускна здатність, екологічна ситуація [5]. 

Біржаков О. О. відмічає, що особливість оцінки туристичних ресурсів 
полягає у тому, що їх необхідно розглядати з позиції як організаторів від-
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починку, так і відпочиваючих [1]. Туристична оцінка відноситься до роз-
ряду соціальних. Вона базується на аналізі реального та потенційно мож-
ливого відношення відпочиваючих до умов відпочинку. Бовсуновсь-
ка А. Я. та Голубнича С. Н. [2] акцентують увагу на тому, що при наданні 
оцінки туристичним ресурсам необхідно враховувати так звану “географі-
чну рекреаційну територію”, яка відбиває особливості системи розселення, 
екологічних і кліматичних умов, потреб населення у  відпочинку не далеко 
від їх місця проживання. 

Ці автори пропонують використовувати для оцінки та аналізу турис-
тичних ресурсів наступні методи: 

– нормативно-індексний – полягає у дослідженні  фактичного стану
певного виду туристичних ресурсів в порівнянні з нормативним рівнем, 
прийнятим за еталон. За допомогою цього методу може вивчатися забезпе-
ченість населення та тих, хто відпочиває основними видами туристичних 
ресурсів, задоволення їх потреб у різних видах туристичних занять тощо; 

– балансовий – передбачає співставлення наявності ресурсів та їх ви-
користання. Такий метод успішно використовується для  складання балан-
сів земельних, пляжних, трудових ресурсів тощо, при дослідженнях потреб 
різних груп населення в певних видах відпочинку; 

– графічний – базується на представленні структурного та динамічно-
го складу показників у вигляді  діаграм, лінійних графіків; 

– картографічний – передбачає моделювання  туристичної діяльності
за допомогою туристичних дослідницьких карт. Цей метод відкриває вели-
кі можливості в отримуванні якісно нових даних про закономірності фор-
мування, розвитку та динаміку територіальних рекреаційних систем; 

– експертний – використовується для отримання інформації про поте-
нційні можливості різноманітних територій, на яких організується відпо-
чинок; 

– статистичні та математичні методи – широко використовуються при
обробці та аналізі туристичних ресурсів – метод середніх величин, еконо-
мічні індекси, кореляційні, регресійні моделі та інші; 

– бальної оцінки – використовується для  виявлення та надання харак-
теристики природних ресурсів, що не можуть бути оцінені за допомогою 
абсолютних кількісних величин. Цей метод може використовуватися також 
при оцінці сприятливості територій для організації туристичних зон; 

– контент-аналіз – це кількісно-якісний наукометричний метод, що
аналізує зміст документів з ціллю виявлення або вимірювання різних фак-
торів, що відображають ці документи. 

Властивість туристичних ресурсів притягувати туристів прийнято на-
зивати атрактивністю. Атрактивність – інтегральний показник, який ком-
плексно враховує всі сторони приваблюючої здатності. Оцінку цього пока-
зника можна робити за такими критеріями: екзотичність, унікальність, ес-
тетичність, комфортність. При дослідженні потенціалу туристичних ресур-
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сів доцільно використовувати натуральні показники, тобто атрактивність 
визначати в кількості туристів, яка відвідує ресурс протягом певного про-
міжку часу [5]. 

Атрактивність території також залежить від естетичної цінності, оскі-
льки за інших рівних умов території, що володіють більшою естетичною 
цінністю, мають більшу приваблюючу здатність [5]. 

Людина робить висновки про естетичну цінність території, зіставляю-
чи деякі її властивості, наприклад, різноманітність краєвидів та їхню конт-
растність із власним емоційним станом. Естетична оцінка ландшафту за-
лежить від належності суб'єкта до певної соціальної, вікової та етнічної 
групи. 

В основі візуальної методики авторів І. В. Зоріна та Т. А. Федорцової 
[3] лежить мета сприйняття об’єкту, місцевості, середовища завдяки візуа-
льним характеристикам, які в першу чергу формують думку людини про 
туристичний об’єкт. Це ствердження базується на даних психологів та їх 
досліджень, які стверджують, що 87 % людського сприйняття засноване на 
зорі. Одним з факторів, що визначає сприйняття середовища, є його есте-
тичні властивості, які передаються візуально [4]. Проте, візуальні характе-
ристики оцінки естетичних властивостей не мають чітких та певних крите-
ріїв. Кожна людина здатна візуально надати характеристику чи оцінку то-
му чи іншому об’єкту, яка буде базуватися лише на індивідуальному 
сприйнятті людиною цієї інформації. Отже, кожен має свою думку, свої 
погляди та сприймає інформацію, виходячи з індивідуальних якостей лю-
дини та його підсвідомості. 
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BALTIC FAB CONCEPT OF OPERATION  
AND ITS EVENTUAL  IMPACT ON LACK OF  PROPER 

DEVELOPMENT OF AIRSPACE TRANSPORT 
IN PODLACHIA REGION OF POLAND 

Rutkowski M. 

The European Union summoned its Member States to create so-called 
FABs (Functional Airspace Blocks), which were aimed at optimizing air 
navigation throughout the united Europe, simultaneously Poland's previous 
accession to UE on May 1, 2004 created new opportunities for co-financing of 
the general  infrastructure development, including aviation one. 

As a result, Poland began negotiations with Lithuania regarding creation of 
the Baltic Functional Airspace Block as early as in 2010. When on April 20 - 21, 
2011 the third meeting of the Baltic FAB Strategic Committee took place, it was 
then decided to refine the document, entitled: “Baltic FAB Agreement”. Thus on  
June 7, 2011 in Klaipeda a preliminary draft text of the agreement on the air 
traffic services delegation in the scope of creating the Baltic FAB was 
developed. As a result, on April 4, 2012 the so-called “Baltic FAB Concept  of 
Operations. Final”  text  was  agreed. This document was then sent to the 
European Commission on April 6, 2012 in order to conduct further FAB 
consultative process, this time at the level of European administration. 

In addition to such a document, the “H” Annex and – of especially crucial 
importance – “I” Annex  were also forwarded to the European Commission for 
consultation. It is worth mentioning  that in the last annex, on pages 54–55, there 
was included  an important  passus: “/... / [in order] to optimise efficiency in the 
EPWWSE ATC sector, ATS provision shall be delegated to Oro Navigacija from 
March 2013”. Taking additionary into account some other data (including 
attached maps) from the “I” Annex, it consequently appeared that a formal 
commitment had been made to transfer to the Lithuanian side control over the 
air traffic of almost all of North-Eastern Poland area (namely: Polish sky sectors 
described as EPWWS and EPWWE), along with the city of Białystok. 
Nevertheless and despite numerous reservations, on July 17, 2012  the 
“Agreement on the Establishment of the Baltic Functional Airspace Block” was 
approved and signed in Vilnius between the Republic of Poland and the 
Republic of Lithuania. 

Subsequently, the Baltic FAB matter  was swiftly considered and dealt with 
by the Polish government. On March 29, 2013 Prime Minister Donald Tusk 
forwarded to the Marshal of the Parliament an application for ratification of the 
said bilateral treaty. Finally, on June 21, 2013 a vote on the approval of the 
treaty on the establishment of the Baltic Functional Airspace Block took place in 
Polish  Sejm, and the draft at stake was voted on. On July 12,  2013 such 
agreement was later adopted by the Senate, and the entire legislative process 
came to an end on the Polish side when, on  December 13, 2013,  this law was 
formally ratified by the President.  This way, the described legislative 
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international formal act passed in Poland the entire legislative process, 
becoming part of both Polish national law as well as  of aquis communatoire. 

Meanwhile, many years of formal work on the arrangements for 
construction of the regional passenger airport in north-eastern Poland  - and 
especially in the capital of the region:  the city of Bialystok -  have been in full 
swing. Yet in 2007, just grasping power newly elected Board of  Podlachia 
Voivodship made a protest against the construction of a regional airport in the 
largest city in the region, and proposed instead three alternative locations. As a 
consequence, Regional Directorate of Environmental Protection on  April 23, 
2010 issued the  decision on the construction of a regional airport for Podlachia 
in the locality called Sanniki, what was, however,  met with  numerous protests 
from pro-ecological circles  (reason: proximity to the Nature 2000 area). 

Later on, the General Directorate for Environmental Protection located in 
Warsaw, “due to the complexity of the case and a significant number of 
appeals”, postponed the very date of the appeal decision, finally just to repeal 
the binding environmental decision for the construction of a regional airport on 
January 5, 2011. After the Warsaw administration had returned the required 
documentation with some considerable delay, starting with June of 2011 a 
tender procedures started to be held to select the contractor for the new 
environmental report, which was supposed to include other locations for the 
Podlachia airport. At the beginning of October 2011, the local Marshal's Office 
signed a contract for the preparation of such an environmental report for a 
regional airport with a specialist  company from Gdańsk. 

After the first and second term (December 2012 and February 2013) of the 
elaboration of a new environmental report had passed, in early March of 2013 
the deadline for completing works on the new environmental report was 
renewed. The indicated reason for accepting these  delays was officially the 
pursuit of the local Marshal Office to avoid further mistakes. Then, on May 27, 
2013 a final report prepared by the Gdańsk project company was formally 
presented to the councilors of the regional Parliament (Sejmik). 

The decision regarding the recommendation for implementing the final 
variant for the location of  the airport was to be taken by the Board of 
Voivodship on July 9, 2013. Unfortunately, as the local press reported: “But the 
Marshals did not do it. There was not enough time. / ... / However, there are more 
and more voices that we do not need the construction of an airport. Good roads 
are enough.”  Finally, on January 14, 2014 the Board of Podlachia Voivodship 
decided to “erase” the regional airport from the draft  of Regional Operational 
Program intended for the period of 2014 - 2020. This meant that the regional 
passenger airport in Podlachia would not be built in a given span of time. 

The conclusion to be drawn here is that there seems to be an obvious 
coincidence of the process of delaying / blocking the construction of a regional 
airport in Podlachia and developing and subsequently implementing arrangements, 
generally included in the Baltic FAB Concept and contract, which – as should be 
recalled – transfers control over the east-northern Polish sky  to the officers of 
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the second country - air traffic controllers of the Republic of Lithuania. It is also 
worth reminding that exactly one month after the ratification by the President of 
the Republic of Poland of the agreement on the establishment of the Baltic FAB 
(December 14, 2013), the Board of Podlachia Voivodship  officially abandoned 
the idea of construction of a regional passenger airport in this part of the country 
(January 14, 2014). 
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВО МЕНЕДЖМЕНТУ 
В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 
Грушка В. В, Горожанкіна Н. А. 

Основою сучасного розуміння маркетингового менеджменту у турис-
тичній індустрії є концепція туристичного маркетингу. Це філософія, що 
орієнтована на клієнта і втілюється в життя організаціями, які прагнуть об-
слуговувати клієнтів краще, ніж їх конкуренти. 

Перша систематична спроба застосувати основні концепції, принципи 
і термінологію маркетингу до туризму була зроблена в 1971 р. Крипендор-
фом. Цей швейцарський фахівець вважає, що: “Туристичний маркетинг – 
систематичне зміна і координація діяльності туристичних підприємств, а 
також приватної і державної політики в галузі туризму, що здійснюється за 
регіональними, національними чи міжнародними планами. Мета таких 
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змін полягає в тому, щоб найбільш повно задовольняти потреби певних 
груп споживачів, враховуючи при цьому можливості отримання відповід-
ного прибутку”. 

Характеризуючи туристичний маркетинг Всесвітня туристична орга-
нізація виділяє три його основні функції: 

 встановлення контактів з клієнтами;
 розвиток;
 контроль.
Встановлення контактів з клієнтами ставить собі за мету переконати 

їх в тому, що передбачуване місце і існуючі там служби сервісу, атрактивні 
об’єкти і очікувані вигоди повністю відповідають тому, що бажають отри-
мати самі клієнти. 

Розвиток передбачає проектування новацій, які зможуть забезпечити 
нові можливості для збуту. У свою чергу подібні новації повинні відпові-
дати потребам і перевагам потенційних клієнтів. 

Німецькі фахівці В. Рігер, П. Рот, А. Шранд визначають туристичний 
маркетинг як ринково-орієнтоване управління, спрямоване на досягнення 
цілей підприємства шляхом більш ефективного, ніж у конкурентів, задово-
лення потреб туристів. При цьому підкреслюється, що маркетинг може ви-
користовуватися як на рівні окремої туристичної фірми, так і в діяльності 
туристичних організацій, об'єднань на місцевому, регіональному та націо-
нальному рівнях. 

Вплив на особливості маркетингового менеджменту в туризмі здійс-
нюють попит і пропозицію туристичних послуг, що відзначають такі дос-
лідники: О. Є. Агафонова, С. П. Байлик, І. Т. Балабанов, Р.А. Браймер, 
В. Г. Гуляєв, А. П. Дурович, Г. А. Карпова, Ф. Котлер, В. А. Квартальнов, 
Г. А. Папирян, Є. В. Песоцька, А. Д. Чудновський.  

Попит на туристичні послуги надзвичайно еластичний по відношенню 
до рівня доходу і цінами. Крім того, попит на туристичні послуги відрізняється 
значними сезонними коливаннями і наявністю так званого феномену насичен-
ня, внаслідок чого можуть бути виділені чітко виділені туристичні зони. 

Комплексному розв’язанню проблем маркетингового управління в ту-
ристичній індустрії як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі приділя-
ється недостатньо уваги. У роботах Л. А. Волкова, В. Г. Гуляєва, 
А. Т. Кирилова, С. Бріггс, Джона Уокера та інших дослідників туристично-
го маркетингу в основному мова йде про організацію маркетингової діяль-
ності в рамках туристичного підприємства. На відміну від попередньої 
групи дослідників П. В. Гудзь А. П. Дурович, В. В. Квартальнов, Ф. Кот-
лер, А. Д. Чудновський та інші наголошують на ефективності багаторівне-
вої системи маркетингового менеджменту. 

Аналіз світового теоретичного і практичного досвіду показує, що ма-
ркетинговий менеджмент формується і реалізується на різних рівнях: 

 макроекономічному – рівні управління галуззю країни або великого
регіону; 
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 мезоекономічних – рівні місцевих органів управління міст і селищ,
які є туристичними центрами; 

 мікроекономічному – рівні управління окремими туристичними пі-
дприємствами і організаціями. 

Маркетинговий менеджмент на макрорівні туристичної діяльності має 
характерні риси загальної політики управління конкретною країною, але є і 
певні специфічні чинники, під впливом яких він формується. До них від-
носять: 

 природні умови країни (клімат, географічне положення, рельєф,
флора, фауна), що впливають в залежності від їх наявності або відсутності, 
раціонального або нераціонального використання в цілях туризму; 

 транспортні умови, що визначають досяжність об'єктів туристично-
го інтересу; 

 соціальні, економічні і правові умови розвитку туризму.
Разом з тим слід зазначити, що маркетинговий менеджмент в турис-

тичній індустрії держави не може будуватися виходячи виключно з його 
внутрішніх умов. Будь-яка країна, яка виходить на міжнародний туристич-
ний ринок, вступає в складну систему конкурентних відносин з іншими 
країнами, а також з цілими світовими регіонами. Від того наскільки прави-
льно побудована і реалізована система маркетингового менеджменту в ту-
ристичній індустрії залежить роль і місце конкретної держави на ринку 
міжнародного туризму. 

Список використаних джерел: 
1. Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноут-

ворення, конкуренція, державне регулювання / Л. Г. Агафонова, 
О. Є. Агафонова. – К. : “Знання України”, 2002. – 351 с. 

2. Браймер P.А. Основы управления в индустрии гостеприимства /
Р.А. Браймер. – M.: ЮНИТИ, 1995. – 210 с. 

3. Бриггс С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс. – К.: “Знания-Прес”,
2005. – 358с. 

4. Новицкий В. Національні інтереси України в контексті цивілізацій-
них детермінант і економічної глобалізації / В. Новицкий // Економіка 
України. – 2003. – №7. – С. 12–18. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКСПОРТА УКРАИНЫ 
Петрова А. Е.  

Анализ современного состояния экспорта Украины необходимо про-
водить за период 2004–2018 годы. Этот период целесообразно поделить на 
три подпериода, а именно:  

– 2004–2009 годы – период благоприятной для Украины конъюнктуры
внешнего рынка и год первого экономического кризиса; 

– 2010–2013 годы – период ориентации на российский рынок и попы-
тки европейской интеграции; 

– 2014–2018 годы – период временной оккупации Крыма и Донбасса.
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Анализируя, географическую структуру экспорта Украины в период 
2004-2009 годы предоставлен можно сделать такие выводы: основным 
внешнеторговым партнером в данный период является Россия (табл. 1). 

Таблица 1 

Удельных вес стран в экспорте Украины в период 2004-2008 гг. 

Страны 2004 2005 2006 2007 2008 

Белоруссия 1,68 2,60 3,18 3,17 3,14 
Россия 18,02 21,86 22,54 25,72 23,50 
Казахстан 1,90 1,94 2,15 2,91 2,73 
Польша 2,99 2,94 3,50 3,32 3,49 
Венгрия 2,47 2,01 2,46 2,60 2,04 
Испания 1,59 1,67 1,16 1,13 1,29 
Италия 4,95 5,52 6,52 5,43 4,34 
Нидерланды 1,60 1,50 1,85 1,55 1,66 
Германия 5,78 3,75 3,34 3,33 2,74 
Индия 1,47 2,15 2,12 1,51 1,50 
Китай 2,54 2,07 1,42 1,16 0,81 
Турция 5,72 5,93 6,22 7,41 6,92 
Саудовская Аравия 0,73 1,12 1,39 1,06 1,42 
Египет 1,12 2,34 1,95 1,78 2,32 
США 4,61 2,78 3,13 2,14 2,91 

Вторую группу составляют Турция, Казахстан, Италия, Германия, Китай. 
Эти страны обладают значительным потенциалом для экспорта Украины.  

Анализируя, географическую структуру за период 2010-2013 годы, 
можно сделать такие выводы: основным внешнеторговым партнером в 
данный период является Россия (табл.2)  

Вторая группа значительно расширилась и тепер ее составляют Тур-
ция, Белоруссия, Казахстан, Польша, Италия, Германия, Китай. Эти страны 
также обладают значительным потенциалом для экспорта Украины. 

Анализируя, географическую структуру за период 2014-2018 годы, 
можно сделать такие выводы: Россия по-прежднему занимает лидирующее 
место в географической структуре внешней торговле, вместе с тем удель-
ный вес в экспорте Украины значительно снизилась. Начиная с 2014 года 
удельный вес постоянно снижается с 18,17% до 7,71% в 2018 года. 

Во-вторых, начиння с 2014 года в экспорте Украины повысился уде-
льный вес стран Европы: Польши, Италии, Германии. 
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Таблица 2 

Удельных вес стран в экспорте Украины в период 2009-2013 годы 

Страны 2009 2010 2011 2012 2013 
Белоруссия 3,17 3,69 2,81 3,27 3,13 
Россия 21,39 26,11 28,97 25,62 23,79 
Казахстан 3,57 2,52 2,71 3,57 3,34 
Польша 3,05 3,47 4,08 3,74 4,02 
Венгрия 1,83 1,67 1,96 2,19 2,45 
Испания 1,43 0,80 1,41 2,23 1,56 
Италия 3,09 4,69 4,44 3,60 3,72 
Нидерланды 1,49 1,09 1,21 1,20 1,64 
Германия 3,14 2,91 2,57 2,39 2,53 
Индия 2,90 2,77 3,12 3,32 3,11 
Китай 3,61 2,55 3,18 2,58 4,30 
Турция 5,35 5,88 5,48 5,35 6,01 
Саудовская Аравия 1,25 1,25 1,19 1,34 3,13 
Египет 2,55 2,58 1,95 4,21 3,13 
США 0,63 1,57 1,62 1,47 1,40 

В-третьих, также начиння с 2014 г. значительно выросла роль азиатс-
ких стран: Индия, Китай, Турция.  

Важным элементом анализом состояния современного экспорта Укра-
ины является товарная структура экспорта. Как и в случае, анализа геогра-
фической сруктуры, при анализе товарной структуры целесообразно также 
выделить пери ода 2004–2008 годы, 2009–2013 года и 2014–2018 годы. 

В период 2003–2008 годы основной статей экспорта являються недра-
гоценные металлы, минеральные продукты, механические машины, также 
значительный вес в экспорте Украины в этот период занимают транспорт-
не средства. В целом можно отметить, что в период 2004-2008 годы основ-
ным сектором внешней торговки является сырьевым. 

В период 2009–2013 годы, основной статьей экспорта является недра-
гоценные металлы, хотя и значительно меньше, чем 2004-2008 годы. В 
данный период увеличивается удельный вес таких товаров, как механичес-
кого оборудования и транспортные средства.  

В период 2014–2018 годы товарная структура значительно расшире-
лась При этом, основной статьей экспорта по-прежднему явдяется недра-
гоценные металлы, значительно увеличился удельный вес в структуре экс-
порта механических машин и транспортних средств. Вместе с тем, вызыва-
ет беспокойство значительная доля в экспорте Украины товаров сырьевой 
группы. 

Список використаних джерел: 
1. www.ukrstat.gov.ua
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ОСНОВНІ ІНІЦІАТИВИ ЄС ЩОДО РОЗВИТКУ 
СФЕРИ НАУКОЄМНИХ ПОСЛУГ 

Мормуль М. Ф., Щитов Д. М.  

У зв’язку з науково-технічним прогресом, автоматизацією фізичної 
праці та посиленням глобалізаційних процесів, на перший план в економіці 
виходить саме сектор високотехнологічних послуг. В даний час роль сфери 
високотехнологічних послуг набирає швидків темпів свого розвитку і стає 
одним з головним секторів економіки. На світовому ринку темпи зростан-
ня обсягів продажу високотехнологічних послуг складають від 20 до 24 % 
у рік. У сфері послуг ЄС працює близько 151297 тисяч осіб або 68,7% 
всього зайнятого населення, половина з яких знаходяться в сфері високо-
технологічних послуг (Knowledge Intensive Service), третина з яких мають 
вищу освіту.  

Загалом, для Євросоюзу середній показник зайнятого населення у 
сфері високотехнологічних послуг складає 32,9 %, з яких 9,2 % працює в 
сфері високотехнологічних послуг з найбільш інтенсивним використанням 
знань (high-tech KIS), до яких відносяться послуги зв’язку; комп’ютернi 
послуги; науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi послуги. 

В Євросоюзі вплив на функціонування та розвиток сфери високотех-
нологічних послуг відбувається через повідомлення Європейської комісії 
(Europen Commission) у вигляді прийнятих певних загальних планів та ре-
комендацій, які вже потім законодавчо приймаються на рівні держав-
членів ЄС-27. Однак, держави-члени також можуть приймати свої законо-
давчі ініціативи щодо регулювання та розвитку цієї сфери послуг.  

В ЄC для подальшого ефективного розвитку високотехнологічних по-
слуг було прийнято ряд ініціатив, які були згруповані в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Основні ініціативи Євросоюзу  
щодо розвитку сфери високотехнологічних послуг 

№ Назва Характеристика Джерело 
1 2 3 4 
1
. 

Європа 2020 – страте-
гія розумного, сталого 
та всеосяжного зрос-
тання (Europe 2020 – A 
strategy for Smart, 
Sustainable and 
Inclusive growth) 

Флагманська ініціатива “Молодь в дії” перед-
бачає полегшення виходу молодих спеціаліс-
тів на ринок праці. Флагманська ініціатива 
“Індустріальна політика, спрямована на глоба-
лізацію”, передбачає покращення бізнес-
клімату для малих і середніх підприємств.  

Повідомлення Євро-
пейської комісії “Євро-
па 2020” Стратегія 
розумного, сталого та 
всеосяжного зростан-
ня” 

2
. 

Європа 2020 – Провід-
на ініціатива щодо 
утворення  Інновацій-
ного Союзу (Europe 
2020 - Flagship 
Initiative Innovation 
Union) 

Покликана створити єдиний європейський 
інноваційно-дослідницький простір, для по-
ліпшення фінансування НДДКР та інновацій, з 
метою виготовлення  нових високотехнологі-
чних товарів та послуг та збільшення частки 
високотехнологічних соціальних послуг. 

Повідомлення Ко-місії 
для Європей-ського 
парламен-ту, Ради ЄС, 
Євро-пейського еконо-
мічного і соціаль-ного 
комітету та Комітету 
регіонів  
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Закінчення таблиці 1 
1 2 3 4 
3
. 

Надання інноваційних 
ваучірів 

Спрямовано на фінансування малого та серед-
нього бізнесу щодо придбання високотехноло-
гічних послуг (науково-дослідні розробки, 
трансфер технологій, отримання патентів, 
тестування, інноваційний менеджмент) обме-
женим обсягом коштів до 20000 євро. 

Повідомлення Євро-
пейської комісії “Підт-
римка інновацій”  

4
. 

Європейська ініціати-
ва “Інноваційна плат-
форма високотехноло-
гіч-них послуг” 
(Knowledge intensive 
services Innovation 
Platform(KIS-IP)) 

Покликана на пожвавлення розвитку  високо-
технологічних послуг ЄС. Спрямоване на 
розвиток нових механізмів інноваційної підт-
римки малих та середніх підприємств (small 
and medium sized enterprises (SMEs)), особливо 
в технологічних та індустріальних областях. 
Включає підтримку високотехнологічних пос-
луг в семи секторах: “ACHIEVE MORE” – в 
секторі інформаційних технологій (ICT); “KIS 
PIMS” – в секторі поновлюваної енергії, 
“KIS4SAT” – в секторі стільникового зв’язку, 
“Greenconserve” – в секторі зеленого будівни-
цтва, “MOBIP” – в секторі мобільних техноло-
гій, “ImMediaTe” – в цифровому секторі та 
медіа-промисловості, Bcreative” – в секторі 
творчих послуг. 

Europe INNOVA 
Communications 

5
. 

Створення Європейсь-
кого інституту іннова-
цій і технологій  

Має стимулювати інновації в ЄС, сприяти 
інноваційно-орієнтованим дослідженням, 
підвищувати рівень освіти серед підприємців 
високотехнологічної сфери, розробляти нові 
ефективні форми фінансування підприємниць-
кої діяльності. 

European Institute of 
Innovation and 
Technology  

Європейська Комісія для підтримки, зокрема розвитку високотехноло-
гічних послуг, удосконалює наукову базу завдяки своєму Центру спільних 
досліджень (JRC) з метою вироблення ефективної стратегії розвитку. Та-
кож Комісія планує створити “Європейський форум з передових видів дія-
льності”, що допоможе виділяти ключові високотехнологічні види діяль-
ності та прогнозувати найбільш ймовірні напрями розвитку передових те-
хнологій, напрямлених на досягнення переваги в сфері високотехнологіч-
них послуг. 

Ініціативи Євросоюзу не тільки мають основний вплив на розвиток і 
функціонування сфери високотехнологічних послуг, а й слугують першо-
черговим орієнтиром у прийнятті законодавчих актів держав-членів ЄС. 
Стосовно питань охорони інтелектуальної власності, фінансування та дер-
жавної допомоги відносно високотехнологічних послуг, законодавство 
держав-членів ЄС залежить від законодавчих актів ЄС. Євросоюз прийняв 
ряд важливих ініціатив для функціонування та ефективного розвитку сфе-
ри високотехнологічних послуг. Однак, існує проблеми узгодженості різ-
них програм, повільні темпи їх реалізації, дублювання інновацій на націо-
нальному і регіональному рівнях. До важливих завдань для реалізації при-
йнятих ініціатив можна віднести: збільшення швидкості проведення про-
цедур, впровадження спрощених правил участі в проектах, створення єди-
ного Європейського дослідницького простору. Аналіз та прогнозування 
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етапів реалізації програми “Європа 2020” та основних ініціатив ЄС щодо 
сфери високотехнологічних послуг є актуальним науковим завданням для 
подальшого дослідження. 

Список використаних джерел: 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ  
ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ 
СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 

Разінькова М. Ю. 

Маркетингова діяльність будь-якого підприємства потребує творчого 
та неординарного мислення, схильності до інновацій. Тому розглядати пи-
тання і проблеми управління популяризацією в туризмі варто з двох пози-
цій: по-перше, з точки зору креативного менеджменту та креативного мар-
кетингу, як більш-менш усталених наукових і практичних напрямів, по-
друге, з погляду класичних функцій менеджменту – планування, організа-
ції, мотивації та контролю. 

Креативність − це здатність до творчості у вигляді бажання і можли-
вості створювати принципово нові нетрадиційні ідеї і вирішувати пробле-
ми, використовуючи нестандартні підходи.  

Розробка та реалізація креативу в туристичній галузі має досить ши-
рокий спектр прояву творчості – від оригінального оформлення інтер’єру 
приміщення турагенства до створення принципово нового туристичного 
продукту – освоєння нових дестинацій, нових маршрутів, нових видів тра-
нспорту, нових форм обслуговування тощо. У популяризаційній роботі ту-
ристичної організації креатив є досить важливим: по-новому, оригінально 
“поданий” споживачеві навіть традиційний турпродукт, а надто – новий 
нестандартний, неодмінно має викликати підвищений інтерес, привернути 
увагу клієнта, і в кінцевому підсумку здобути більшу популярність і при-
нести додатковий прибуток.  

Важливості набуває створення максимально сприятливих умов для 
найбільш повної реалізації творчого потенціалу креативної складової ко-
лективу, чого можна досягти, дотримуючись основних положень креатив-
ного менеджменту.  

Стосовно класичних функцій менеджменту, у тому числі й креативної 
його складової, їх реалізація у популяризаційній діяльності туристичного 
підприємства є конкретною та цілеспрямованою. Основні напрями реалі-
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зації функцій менеджменту в популяризації туристичного продукту (у то-
му числі турпродукту-дестинації) будь-якого суб’єкта туристичного бізне-
су (туристичної компанії, музею, санаторію, готелю, департаменту туризму 
обласної державної адміністрації та ін.) представлено в таблиці. 

Таблиця 

Реалізація функцій менеджменту в популяризаційній діяльності 
суб’єктів туристичного бізнес 

Функція  
менеджменту 

Особливості реалізації функції в популяризаційній діяль-
ності суб’єкта туристичного бізнесу 

Організація  Наявність та ефективність роботи окремого популяриза-
ційного підрозділу в організаційній структурі даного 
суб’єкту (для малих підприємств – окремого відповідаль-
ного працівника) 

Планування  Окреме відображення популяризаційної роботи у страте-
гічних, тактичних та оперативних планах організації 

Мотивація Наявність та дієвість окремої політики стимулювання ві-
дповідальних та інших співробітників щодо популяриза-
ційної діяльності, вираженість системи заохочень стосов-
но креативних підходів та оригінальних і ефективних ідей 
у сфері популяризації 

Контроль Розвинутість системи відповідальності за результатив-
ність популяризаційної роботи, особливо PR-діяльності, 
регулярність та надійність проведення перевірок і моніто-
рингу такої роботи в межах маркетингового аудиту, в то-
му числі й щодо вивчення реакції адресатів на неї 

Варто підкреслити, що для досягнення запланованого результату (або 
навіть його перевершення) важливим фактором є максимально повна реа-
лізація усіх чотирьох функцій, але найбільше уваги, з нашої точки зору, 
керівнику варто приділяти саме функції мотивації, яка найбільше серед 
усіх інших попадає у предметне поле креативного менеджменту та яка пе-
редбачає певні управлінські дії не лише з відповідальними за певний сег-
мент роботи, а й з усіма співробітниками (в окремих випадках – навіть 
сторонніми особами), які мають оригінальні ідеї щодо вдосконалення по-
пуляризаційного процесу. Саме до функції мотивації належить створення 
максимально сприятливих умов для прояву творчості. У цьому зв’язку ва-
рто наголосити на важливості факторах створення середовища креативної 
діяльності, запропонованих С. М. Ілляшенком (“свіжість”, “теплиця”, “ре-
альність”, “енергія”, “сміливість”, “сигналізування”) [1]. 

Крім зазначених факторів, важливими також є усвідомлення значущо-
сті кінцевої мети, свобода діяльності в процесі досягнення стратегічної ме-
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ти, створення атмосфери відвертості, звільнення від зайвої владності кері-
вника, усунення надмірності в адмініструванні, надання глибокого значен-
ня унікальним рисам характеру та ін. Для найкращого результату має діяти 
система мотивації персоналу, яка в комплексі використовуватиме всі озна-
чені фактори.  

Список використаних джерел: 
1. Управління інноваційною діяльністю. Основи інноваційного мене-

джменту: магістерський курс: підручник / за заг. ред. д. е. н., проф. 
С. М. Ілляшенка. – Суми: університетська книга, 2014. – 856 с.  

ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ПСИХОТИПІВ ТУРИСТІВ 
У ТУРИСТИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ 

Горб К. М. 

У туристичному маркетингу передбачено сегментування споживачів 
туристичного ринку за певним набором ознак. Поряд з важливими геогра-
фічною, соціально-економічною та демографічною сегментаційними озна-
ками, важливого значення в туристичному бізнесі набувають психографіч-
на та поведінська ознаки. Стрижневими у даному ключі є психотипи тури-
стів, кожному з яких притаманна характерна особлива мотивація щодо об-
рання об’єктів відвідування під час туристичних подорожей та характеру і 
стилю відпочинку. Обґрунтуванню психотипів туристів присвячені чис-
ленні наукові праці головним чином маркетингової спрямованості. 

Поділи потенційних і реальних туристів на психолого-поведінкові ти-
пи зазвичай не супроводжуються підбором принаймні найбільш типових 
конкретних місцевостей, об’єктів та закладів, максимально придатних для 
відвідування туристами даного психотипу в даному регіоні, а також фор-
муванням спеціальних цілеспрямованих для даного психотипу туристич-
них програм відвідування таких дестинацій. Тому ми спромоглися запро-
понувати найбільш характерні різновиди туристичних об’єктів (на прикладі 
Дніпропетровської (Січеславської) області), а також загальну специфіку 
програм їх відвідування, для кожного з психотипів туристів однієї з най-
більш вживаних та популярних типологій споживачів турпродукту за пси-
хографічною ознакою, – типології  Г. Гана [1]. Результати цих розробок 
полягають у наступному.  

1. S-тип (від нім. Sonne, Sand, See – сонце, піщаний пляж, море): від-
дають перевагу типовій відпустці, пасивному відпочинку на морських ку-
рортах, спокою і комфорту, уникають метушні під час відпочинку, але не 
проти контактувати з приємними людьми. Пропозиції для туристів психо-
типу в нашій області: оздоровчо-лікувальний відпочинок у санаторіях 
“Новомосковський” або “Солоний Лиман”. 

2. F-тип (від нім. Fernr– und Flirtorientierter, Erlebnisurlauber – відпуст-
ка, що передбачає поїздки на далекі відстані і флірт): надають перевагу по-
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їздкам на далекі відстані, різноманітним враженням та флірту; їм потрібно 
суспільство, події, задоволення та зміна вражень. Пропозиції для туристів 
психотипу в нашій області: перебування у комплексах відпочинку високо-
го комфорту (Sun Ray, Ostrov River Club, Good Zone тощо) з насиченою 
пізнавально-розважальною програмою. 

3. W1-тип (від нім. Wald- und Wanderorientiert – лісові прогулянки та
походи): надають перевагу активному відпочинку, пішим походам, фізич-
ній активності на свіжому повітрі незалежно від погоди (хоча професійно 
спортом не займаються). Пропозиції для туристів психотипу в нашій обла-
сті: похід до Самарського лісу у певний сезон року (спостереження за пер-
воцвітами весною, збір грибів восени тощо). 

4. W2-тип (від нім. Wald- und Wanderorientiert – лісові прогулянки та
походи): перевага надається значним, навіть екстремальним, фізичним на-
вантаженням, при виборі туру такі туристи перш за все керуються наявніс-
тю умов для заняття хобі (як правило, це екстремальний вид спорту: альпі-
нізм, стрибки з парашутів тощо). Пропозиції для туристів психотипу в на-
шій області: сплав на байдарках по малій річці (Оріль, Самара); сходження 
на Турову гору тощо; похід по правому узбережжю річки Дніпро в регіо-
нальному ландшафтному парку “Дніпрові пороги”. 

5. А-тип (від нім Abenteure – пригоди): надають перевагу новим вра-
женням, ризику, випробуванню своїх сил у неочікуваних ситуаціях. Про-
позиції для туристів психотипу в нашій області: пізнавальна програма в 
похідних умовах з елементами квесту по визначних природних та істори-
ко-культурних пам’ятках Царичанського або Новомосковського району. 

6. В1-тип (від нім Bildung- und Besichtigung – освіта та огляд визнач-
них місць і пам’яток): надають перевагу новим враженням, ризику, випро-
буванню своїх сил у неочікуваних ситуаціях, при цьому є експертами-
любителями, які систематично відвідують пам’ятки культури, можуть ко-
лекціонувати сувеніри. Пропозиції для туристів психотипу в нашій облас-
ті: класичний екскурсійно-пізнавальний маршрут по території Петриківсь-
кого району. 

7. В2-тип (від нім Bildung- und Besichtigung – освіта та огляд визнач-
них місць і пам’яток): надають перевагу новим враженням, емоційні люби-
телі культури і природи. Пропозиції для туристів психотипу в нашій обла-
сті: екскурсійно-пізнавальний маршрут з елементами занурення в етногра-
фічне та природне середовище по території Нікопольського та Апостолів-
ського районів (могила Івана Сірка, водоспад на річці Кам’янці тощо). 

8. В3-тип (від нім Bildung- und Besichtigung – освіта та огляд визнач-
них місць і пам’яток): надають перевагу новим враженням, спеціалісти, які 
поглиблюють свої знання у певних сферах культури, історії, мистецтва. 
Пропозиції для туристів психотипу в нашій області: тур по музеях міста 
Дніпра з відвідуванням видовищних закладів; паломницький тур до села 
Рубанівського; відвідування залізорудних кар’єрів Кривого Рогу тощо. 
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Слід зауважити, що у пропозиціях, представлених у вищенаведеній 
таблиці, нам довелось абстрагуватися від певних мотиваційних настанов Г. 
Гана, зокрема, морські узбережжя замінити на річкові (оскільки берег моря 
відсутній в аналізованому регіоні), а також від подорожей саме на далекі 
відстані. Тим не менше вважаємо, що наші пропозиції можуть допомогти 
туроператорам заповнити певні незайняті ринкові ніші регіонального тури-
зму, зважаючи на можливості задоволення туристичних потреб для окре-
мих психотипів потенційних туристів за умови ретельного відбору турис-
тичних дестинацій та складання спеціалізованих туристичних програм з 
урахуванням мотиваційних особливостей психотипу.  

Список використаних джерел: 
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студ. напряму підготовки 6.140103 “Туризм” денної та заочної форм навч. / 
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З АЗІАТСЬКИМ КОНТИНЕНТОМ 

 Трудова М. Є. 

Проведемо порівняльний аналіз географічної структури торгівлі това-
рами Дніпропетровської області з Азіатськими країнами за 2017–2018 рр. 
Провівши аналіз по всім Азійським країнам з якими співпрацює Дніпропе-
тровська область, було виділено 8 країн, з якими був найбільший експорт 
та імпорт за 2017 рік. Це такі країни з питомою вагою експорту та імпорту 
відповідно як: Азербайджан (0,72; 0,15) , Грузія (0,94; 0,28), Ізраїль (1,49; 
0,53), Індія (0,18; 0,98), Ірак (0,29; 0,07), Китай (0,77; 1,54), Ліван (0,17; 
1,32) та Туреччина (0,69; 0,29). По цим даним ми бачимо, що з половиною 
цих країн у Дніпропетровській області спостерігається позитивне сальдо, 
тобто експорт перевищує імпорт, і це є позитивним явищем, але з Китаєм 
спостерігається негативне сальдо, а це означає що, Дніпропетровська об-
ласть більше купляє товарів, аніж продає їх за кордон. У результаті, було 
виявлено, що обсяг негативного сальдо перевищує позитивне, і це означає 
що в область більше імпортують товарів.  

За 2018 рік, було виділено всього 3 країни, з якими співпрацює Дніп-
ропетровська область з питомою вагою експорту та імпорту відповідно: 
Індонезія (0,99; 0,01), Ірак (0,45), Китай (0,53; 1,61), Туреччина (0,53; 0,38). 

Далі, ми, проаналізуємо географічну структуру торгівлі послугами 
Дніпропетровської області за 2017 рік. 

З усього переліку Азіатських країн, було виділено всього 4 країни з 
якими Дніпропетровська область найбільше співпрацює у торгівлі послу-
гами: Кіпр, Індія, Ізраїль, Казахстан. Якщо аналізувати сальдо між цими 
країнами та Дніпропетровською областю, можна зробити такий висновок, 
що найбільше переважає позитивне сальдо, а це означає що Дніпропетров-
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ська область більше експортує послуг, аніж отримує їх, і це позитивно ві-
дображається на економіці області. 

Проаналізуємо товарну структуру зовнішньої торгівлі Дніпропетров-
ської області за 2017–2018 рр. [2]. 

Основним товаром на експорт з Дніпропетровської області у 2017 р. 
були мінеральні продукти – 27 %; у 2018 р. – мінеральні продукти – 28 %, 
жири та олії тваринного або рослинного походження – 4 %. 

Основним товаром на імпорт у 2017 та 2018 р. є мінеральні продукти, 
2017 р. (36 %), 2018 р. (32 %). 

Перейдемо до аналізу структури зовнішньої торгівлі послугами Дніп-
ропетровської області за 2017 рік. 

Найбільше на експорт припадали такі послуги, як: транспортні (32 %), 
інформаційні (30 %). Імпорт складали такі послуги: ділові (31 %), транспо-
ртні (15 %). Не дивлячись на значний потенціал Дніпропетровської області 
експорту та імпорту мінеральних товарів, у той час експортуються інфор-
маційні послуги та імпортуються ділові послуги [2]. 

Проаналізувавши структуру торгівлі Дніпропетровської області з кра-
їнами Азіатського континенту можна зробити наступні висновки: 
1) географічна торгівля товарами ширша, аніж географічна торгівля послу-
гами, але торгівля послугами не настільки ефективна, так як спостерігаєть-
ся більше країн з від’ємним сальдо. Крім того, Китай має коефіцієнт пок-
риття менше 1; 2) не дивлячись на більш вузьку географічну структуру, 
тільки одна країна має від’ємне сальдо: Ізраїль (0,59). Ця країни знаходять-
ся у небезпечній зоні. 

З усього вище сказаного можна зробити висновок про те, що на даний 
момент Дніпропетровській області доцільно розширити географію торгівлі 
послугами і в значній мірі приділяти увагу самі торгівлі послугами. За ра-
хунок отриманих коштів можливе збільшення конкурентоспроможності 
Дніпропетровської області.  
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ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК АКТИВАТОР 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ 

АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
Заставецька Л. Б., Заставецький Т. Б.

   Туристична індустрія як галузь невиробничої сфери має великі мож- 
ливості для розвитку у сільській місцевості. Це важливий чинник економі- 
чного росту, шлях до підвищеної стійкості розвитку агропромислового ре-
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гіону. Заснований на принципах сталого туризму, зелений туризм може 
сприяти вирішенню безлічі проблем, які пов'язані не тільки з зайнятістю 
населення, а й з деградацією навколишнього середовища, в першу чергу, 
деградацією земельних та водних ресурсів. 

Одним із агропромислових районів України, який відзначається висо-
кою щільністю сільського населення, густою мережею сіл і невеликих міс-
течок, є Придністер'я . 

Територія Придністер'я відноситься до “найчистіших” регіонів Украї-
ни, що, зважаючи на м'який клімат, значну залісненість території, мальов-
ничі ландшафти робить її сприятливою для розвитку сільського зеленого 
туризму. У селах регіону є всі необхідні для міських жителів умови, особ-
ливо для відпочинку на природі, для залучення людей до сільськогоспо-
дарських занять, риболовлі, збирання ягід, грибів, здорового харчування. 
Крім цього, регіон насичений історико-культурними ресурсами (руїни фо-
ртець, старовинні церкви, місця проживання відомих людей тощо), що мо-
же доповнювати сільський відпочинок пізнавальною діяльністю. Цей вид 
туризму може бути розвинений для потреб споживачів з інших (передусім 
промислових) регіонів України, позаяк більшість населення придністров-
ських областей проживає у сільській місцевості, або невеликих містечках, і 
тому значної потреби у спеціально облаштованих садибах для відпочинку 
на природі немає. Таке населення бере участь у неорганізованих формах 
відпочинку у своїй місцевості, або у організованих формах у інших регіо-
нах України (горах, на узбережжі морів тощо). 

Низький рівень урбанізації та індустріалізації регіону, гармонійність 
природних та антропогенних ландшафтів сприяють розвитку різних форм 
зеленого туризму, передусім агротуризму та екотуризму. Основним стри-
мувальним чинником при цьому виступає недостатньо розвинена транспо-
ртна мережа та необхідність облаштування сільських садиб згідно з потре-
бами туристів. 

Враховуючи це, що люди, які відпочивають у сільській місцевості, це 
переважно верстви населення із низькими і середніми доходами, то і ком-
фортність таких садиб у більшості випадків є не дуже вибагливою. 

Отже, такий вид туризму у регіоні може бути розвинений, особливо 
при орієнтації його ще й на задоволення потреб споживачів у пізнанні тра-
диційної народної культури та історико-культурної спадщини, традицій-
них форм життєдіяльності населення, у оздоровленні тощо. 

Туризм як форма економічної діяльності у сільській місцевості може 
бути важливим джерелом доходу, чинником розширення сфери зайнятості, 
виконанню активних програм безробіття. Залучення у тур бізнес молоді 
може стати вагомим чинником “закріплення” її у селах, а це, у свою чергу, 
може певним чином запобігти знелюдненню сіл регіону. 

Розвитку туристичної діяльності у сільській місцевості має бути при-
ділена значна увага, бо це одна з галузей, що при відносно невеликих стар-
тових інвестиціях має високий рівень прибутковості та мінімальний термін 
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окупності витрат. Із активацією туризму у селах дістануть стимул до розвит-
ку інші галузі господарства, передусім виробництво товарів народного спо-
живання, транспорт, зв'язок, будівництво, торгівля та ін. А це, у свою чергу, є 
важливою умовою збереження мережі сіл та їх подальшого розвитку. 
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ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО ВПЛИВ  
НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ 

Язіна В. А. 

Сучасну туристичну індустрію можна віднести до найбільш перспек-
тивних та впливових галузей світової економіки. Підвищення туристичних 
забаганок відповідно певного рівня життя населення активно стимулює 
розвиток туристичної індустрії, що відіграє важливу роль у формуванні 
національного туристичного продукту.  

Сьогодні розвиток туристичної індустрії як одного із впливових сек-
торів формування національної економіки країни, питання вибору вітчиз-
няних туристичних напрямів є досить актуальним. Вітчизняна туристична 
галузь повинна бути атрактивною для туристів, що є однією з ключових 
характеристик, яка обумовлює залучення туристів. Перед туристичною ін-
дустрією постає проблема пошуку критеріїв вибору найвигідніших вітчиз-
няних інвестиційних проектів, вирішальним критерієм яких є одержання 
максимального прибутку та зростання туризму як перспективного сектору 
економіки країни.  

Розвиток туризму в Україні є однією із найперспективніших галузей 
національної економіки, яка дозволить забезпечити значний внесок в еко-
номіку держави у вигляді створення нових робочих місць, збільшити ва-
лютні надходжння від зовнішньоекономічної діяльності та поповнити дер-
жавний бюджет через сплату податків [1]. 

Протягом останніх років виїзний туризм показує значні результати, 
які дають можливість отримувати стабільні прибутки, за рахунок викорис-
тання відпрацьованих туристичних маршрутів, зацікавити більшу кількість 
громадян для мандрівок у різні країни світу. Однак внутрішній туризм ві-
дійшов на другий план та показує занепад українського туризму. 
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Причини занепаду туристичної індустрії України є наступні: 
– ігнорування міжнародного досвіду розвитку туризму;
– неефективність діяльності центральних та місцевих органів вико-

навчої влади у сфері туризму; 
– відсутність належної державної туристичної політики;
– відсутність забезпечення державою відповідних умов для розвитку

в’їзного і внутрішнього туризму як пріоритетних направлень в туристичній 
індустрії; 

– відсутність державного стимулювання податкового і фінансового
сектору туризму щодо експорту туристичних послуг вітчизняних туропе-
раторів; 

– незадовільна робота з формування та зміцнення туристичного імі-
джу України; 

– неефективність діяльності щодо розробки та просування національ-
ного туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому ринках. 

Ознаки та наслідки занепаду внутрішнього туризму в Україні: 
– скорочення майже у два рази іноземних туристичних потоків в

Україну; 
– погіршення стану ринку внутрішнього туризму;
– значне скорочення питомої ваги туризму у ВВП країни та у регіона-

льному валовому продукті, в тому числі доходів від туристичних послуг та 
послуг готелів, туристичного збору, валютних надходжень від експорту 
туристичних та готельних послуг, інвестицій в туристичну інфраструкту-
ру, робочих місць.  

Успішність розвитку індустрії туризму, зокрема розвиток внутрішньо-
го туризму визначається перш за все збалансованістю різних напрямків її 
розвитку. При цьому важлива роль належить не тільки центральним орга-
нам влади, а і місцевим органам управління туризмом, які виконують ви-
рішальні завдання для туристичної галузі. Активний вплив місцевих орга-
нів управління туризмом спонукає до розвитку малого і середнього турис-
тичного бізнесу, що призводить до створення нових робочих місць, залу-
чення валюти й інвестицій, розвитку інфраструктури. Сучасна індустрія 
туризму – одна з найшвидше прогресуючих галузей світового господарст-
ва і розглядається, як самостійний вид економічної діяльності, а також, як 
міжгалузевий комплекс.  

Під впливом сучасної економічної і політичної ситуації в Україні змі-
нюються напрями туристичних потоків на користь внутрішнього туризму. 
Він поки що розвинений недостатньо, не повністю використовує наявні 
туристичні ресурси, тому потребує стимулювання й підтримки з боку дер-
жави й місцевих органів влади та активізації діяльності у цьому напрямку 
туристичних організацій [2]. 

Отже, туризм в Україні на сьогоднішній день має багато істотних 
проблем, але якщо покращити сучасну державну туристичну політику, то 
Україна зможе викликати інтерес до національного продукту не тільки з 
боку іноземців, а і вітчизняних туристів.  
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Подальший розвиток туристичної індустрії має ґрунтуватися на нових 
механізмах господарювання, ефективних організаційно-управлінських 
структурах, економічній свободі туристичної діяльності, що в умовах віль-
ної конкуренції забезпечить насичення ринку високоякісними туристич-
ними послугами і сприятиме соціально-економічному розвитку країни. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ІРАНСЬКОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ 
В ГРОМАДЯНСЬКУ ВІЙНУ В СИРІЇ 

Шуляк С. В. 

Громадянська війна, що спалахнула у 2011 р. в Сирії, відзначається 
вкрай високим ступенем інтернаціоналізації. Країна перетворилася на 
об’єкт докладання зусиль різноманітних акторів світової та регіональної 
політики. Найбільшу зацікавленість і активність виявляють сусідні держа-
ви, чия власна безпека та стабільність залежать від ситуації в Сирії. В цьо-
му сенсі дуже показовим прикладом є Іран, чия усебічна (моральна, полі-
тична, дипломатична, економічна й врешті пряма військова) підтримка за-
безпечили виживання режиму Б. Асада. 

Питання про мотиви іранського втручання у сирійський конфлікт не 
залишилося поза увагою експертів і науковців. Тут зазначимо праці лише 
деяких з них, зокрема Н. Бані Насура, Дж. Гударзі, А. Хаджі-Юсефі, Т. 
Жюно, А. Хашема.  

Хоча іранську інтервенцію цілком можна вважати успішною, перемо-
га коштувала Ірану, в усіх сенсах, дуже дорого, що дало привід назвати її 
“пірровою”. Отже, постає питання про спонукальні мотиви, що змусили 
Іран кинути усі сили на спасіння сирійського режиму та вступити в проти-
стояння з провідними регіональними і світовими гравцями.  

З’ясування мотивів іранської інтервенції, може бути здійснене за до-
помогою неореалістичного підходу, зокрема теорії балансу загроз С. Воль-
та. Остання передбачає пояснення поведінки держав на міжнародній арені 
виходячи з їхнього сприйняття потенційних загроз. Звідси слід звернути 
увагу на низку взаємопов’язаних міркувань, що стосуються безпеки та ре-
гіонального впливу Ірану.  

1. Міркування безпеки, підсилені почуттям конфесійної ворожнечі;
йдеться про сунітські салафітські угруповання, що домінують серед сирій-
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ської опозиції й виступають як проти алавітського режиму Асада, так і 
проти Ірану, як дружньої до Асада шиїтської держави. 

2. Стратегічне значення Сирії як ланки так званої “вісі спротиву” –
альянсу Ірану, Сирії та ліванської “Хезболли”, спрямованого проти Ізраїлю – 
головного регіонального опонента Ірану. У цьому сенсі, з геополітичних 
міркувань, життєво важливим є забезпечення так званого “шиїтського ко-
ридору”, через який підтримується сухопутний зв’язок між Іраном і Ліва-
ном через території Іраку та Сирії. 

3. Збереження алавітського режиму в Дамаску є важливим з точки зо-
ру підтримання регіонального балансу сил, адже його падіння неодмінно 
призведе до переходу влади до сунітської більшості й встановленню там 
ворожого до Ірану режиму, що, відповідно, посилить вплив регіональних 
конкурентів – Саудівської Аравії та Туреччини – провідних сунітських 
держав регіону. 

4. Асадівська Сирія, ще з часів ірано-іракської війни (1980–1988 рр.), є
найдавнішим, послідовним і, фактично, єдиним надійним союзником Ірану 
в арабському світі, втрата якого є небажаною сама по собі, а також поста-
вить під сумнів його статус як потужної регіональної держави. 

Перебіг війни лише посилив мотивацію до втручання, адже з часом 
з’явилися нові джерела загроз: 1) поява у 2014 р. Ісламської держави (ІД) – 
жорсткого ідеологічного антагоніста Ірану й сирійського режиму (через 
приналежність до радикальної сунітської версії ісламу), як нового потуж-
ного гравця, що загрожував іранським інтересам не лише в Сирії але й в 
Іраку; 2) актуалізація курдського питання в Сирії та Іраку, адже гіпотетич-
не створення курдської держави під американським патронатом не лише 
створювало загрозу “шиїтському коридору”, але й безпосередньо зачіпало 
Іран, який має значне курдське населення; 3) розгортання операцій міжна-
родної коаліції проти ІД під керівництвом США – традиційного опонента 
Ірану; 4) початок у 2016 р. прямої турецької збройної інтервенції в Сирії, 
яка хоча й була спрямована проти ІД та курдів, може створити загрозу 
іранським інтересам через ситуативний характер альянсу Ірану з Туреччи-
ною та Росією, та наявність у подальших планах Анкари претензій на кон-
троль над територіями у яких зацікавлений Іран. 

На даний момент іранська військова присутність у Сирії триває. Слід 
зазначити, що незважаючи на очевидну перемогу Асада  у війні, мотиви 
для втручання Ірану не зникли. Хоча питання виживання режиму Асада 
вже не стоїть, постало питання про майбутній характер держави, якою він 
буде надалі управляти, й зокрема про ступінь іранського впливу на неї. 
Cитуація може ускладнитися, адже до традиційних ворогів Ірану цілком 
можуть додатися колишні союзники, зокрема Росія, яка також претендує 
на роль головного патрона Асада. 
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THE ROLE OF EUROPEAN TRANSNATIONAL COMPANIES 
IN MODERN GLOBAL ECONOMY 

Тимченко-Міхайліді Н. С. 

Transnational corporations play an important role in enhancing economic 
globalization, contributing to further interdependence of national economy and 
increasing opportunities for the international movement of goods and services, 
capital, labor and modern technologies. 

UNCTAD identifies the following main criteria for belonging to TNCs, 
such as:  

1) the existence of parental and controlled foreign (affiliated) companies;
2) the existence of the parent companies’ voting shares not less than 10%

(or similar assets in the  statutory capital for an non-corporative forms of 
ownership) in the affiliated companies of the multinational corporations;  

3) systematic policy through a single decision-making center.
TNCs play an important role in the economic globalization. Thanks to the 

global business strategy of transnational corporations, modern economic 
competition between the countries has become global. 

The activity of TNCs has both positive and negative outcomes for the 
country as well as the whole world economy. When the business development 
rises defind level, the corporations form subsidiaries and branches in the foreign 
countries and actively participate in international business competition in order 
to gain access to market resources, so necessary for their own development. 
Currently the number of TNCs is more than 100,000, their enterprise nets are 
distributed among countries and regions. By developing and applying new 
technologies, TNCs promote international economy and technical cooperation. 
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But despite a number of positive effects, there are some negative outcomes. 
In order to achieve high monopolization of production, some TNCs use 
inappropriate means which slow down the usual development of the 
international trade and investment. Currently, for example, with the support of 
the government, some TNCs are abusing management measures to form some 
technical trade barriers. 

It is estimated that 80–90 % of foreign direct investment occurs in TNCs. 
The investigation of FDI inflow different regions of the world for 2016–2017 
shows that the Asian region today is ahead of European and North American by 
the volume of foreign direct investment inflows, as well as their inflow to all 
developing countries get the level of well-developed countries. 

According to UNCTAD's annual statistics, the increase in sales and 
additional cost of foreign affiliates of TNCs are important for the company. 

Statutory capital in foreign affiliated companies make profits, half of which 
is reinvested in foreign markets. 

In comparison with sales assets and employment in foreign affiliated 
companies are constantly increasing. At the same time, the average annual 
growth rate of sales of foreign branches’ sales over the last five years (1,5 %), 
additional cost (1,5 %) and employment (2,5 %) were lower in relation to the 
period of 2005–2010 (9, 7; 10,7 and 7,6 %). It proofs that the level of foreign 
direct investment inflow can be lower. 

 The volume of transnational mergers and acquisitions (M&A) as one of 
the main forms of the investment strategy of TNCs was growing till 2016, but 
since 2017 we can see its decreasing in 21,8% compared with the previous year.  

Nowadays there are more than 100,000 TNCs and about 890,000 of their 
foreign affiliates in the world. Based on UNCTAD data, the foreign affiliates of 
TNCs produced 9,2 % of the world GDP in 2017, while their assets increased by 
17,6 times from 1990 to 2017 and comed to USD 103,4 trillion. Every year we 
can see, that the average index of transnationalization of the 100 leading TNCs 
is increasing. Its index was 66,08 % in 2017 and 64,5 % in 2013. 

According to the EGR (EuroGroups Register) data, 47,621 multinational 
enterprises were registered in EU in 2016, which is higher on 24 % than in 2013. 
Among them, approximately, 40,081 multinational groups were registered in 
EU-28 (their main headquarters are located in EU member states), and the others 
are from different countries, mainly from Switzerland (2,843), the United States 
(2,200), Norway (441), Japan (350) and Canada (200). According to the list of 
100 largest TNCs in the world, there are 57 European TNCs, including 51 TNCs 
from the EU-28. 

Therefore, the international corporations are the most active, direct and 
important driving force of the processes of economic globalization. The 
competition of powerful transnational corporations for the markets of raw 
materials, manufacture and merchandising of their products is an important 
aspect of modern global economy. TNCs have a great positive influence on the 
international economy, such as promoting international economic and 
technological cooperation, increasing the global flow of factors of manufacture, 
as well as their strengthening and improvement of trade rules.  
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ІЄРАРХІЇ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ 
НА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЮ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

Джахеідр Емад Албураві Рамадан 

З метою ефективного співробітництва транснаціональних корпорацій 
(ТНК) в Україні, необхідно в першу чергу створити власні транснаціона-
льні структури, використовуючи приклад таких країн як Китай, Мексика, 
Індонезія, Індія тощо.  Для того аби створити власні корпоративні структу-
ри необхідно проаналізувати проблеми транснаціоналізації на вітчизняно-
му ринку. Для вирішення даного питання скористаємося методом аналізу 
ієрархій, що представляє собою процедуру декомпозиції проблеми на 
більш прості складові елементи і з подальшим  їх обґрунтуванням [1]. 

Оберемо перелік загроз для створення ТНК. Розробка моделі ієрархії 
факторів впливу на функціонування вітчизняних ТНК дозволить  проран-
жувати їх за важливістю впливу на економіку.  Нехай множина Х = {х1, х2, 
...хn} представляє собою перелічені загрози транснаціоналізації в умовах 
розвитку сучасної національної економічної системи. Для наочності побу-
дуємо таблицю 1, яка міститиме назву загрози (фактора) та його умовне 
позначення. 

Наступним кроком необхідно з множини Х виокремити 2 підмножи-
ни:  R(хi) – множина досяжності, A(хi) – множина вершин-попередниць. Ті 
вершини, для яких виконується умова:  

A(zi) = R(хi) ∩ A(хi),  (1) 

формуватимуть перший (найнижчий) рівень ієрархії. Таким чином, помі-
чаємо, що це ті вершини, які є недосяжними з інших вершин схеми [1].   
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Таблиця 1  

Перелік факторів та їх умовне позначення 

Математичне 
позначення Назва фактора Умовне поз-

начення 

Х1 
посилення конкуренції на внутрішньому  ринку та, як на-
слідок, занепад вітчизняного товаровиробника ПКВР 

Х2 конкуренція з боку іноземних ТНК КТНК 
Х3 поглинання вітчизняних компаній ПВК 

Х4 
відсутність мобільності та динамічності в процесах виро-
бництва ВМД 

Х5 
відтік капіталу за рахунок перерахування отриманого 
прибутку в промислово-розвинуті країни ВК 

Х6 корупція К 
Х7 політична нестабільність ПН 

Х8 
недосконала інституційна складова або недосконалість 
законодавчої бази НІС 

Х9 
погіршення внутрішнього та зовнішнього інвестиційного 
клімату ПІК 

Х10 недостатня кількість висококваліфікованих кадрів   НКФ 

Джерело: [складено автором за даними джерела 1] 

Отже, найнижчим рівнем ієрархії, з точки зору значимості впливу на 
процес, стали  Х3 – поглинання вітчизняних компаній (ПВК) та Х9 –  погі-
ршення внутрішнього та зовнішнього інвестиційного клімату (ПІК). Таким 
чином, одержуємо пріоритетність дії факторів (загроз). Видалимо вершини 
Х3 та Х9  та отримаємо нову, задля визначення наступного рівня ієрархії, 
для цього необхідно перевірити виконання умови (1).  Перевірка показала, 
що наступний рівень ієрархії складуть загрози Х1 – посилення конкуренції 
на внутрішньому  ринку та, як наслідок, занепад вітчизняного товаровиро-
бника (ПКВР) та Х5 – відтік капіталу за рахунок перерахування отриманого 
прибутку в промислово-розвинуті країни (ВК). Наступний рівень (третій) 
ієрархії формують три фактори:  Х2  – конкуренція з боку іноземних ТНК 
(КТНК), Х4  – відсутність мобільності та динамічності в процесах виробни-
цтва (ВМД), Х7 –  політична нестабільність (ПН). Наступним кроком буде 
виключення Х6  – корупція  (К) та Х10 – недостатня кількість висококвалі-
фікованих кадрів (НКФ). Очевидно, що найвищий рівень ієрархії займає 
загроза  Х8 – недосконала інституційна складова або недосконалість зако-
нодавчої бази (НІС). Побудуємо отриману модель за рівнями впливу на 
економіку України факторів-загроз транснаціоналізації (рис.1) [1]. 
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Рис.1. Ієрархії факторів впливу на транснаціоналізацію економіки України 

Дана ієрархія факторів слугує основою для побудови моделі, яка міс-
тить ключові загрози негативного впливу транснаціоналізації на вітчизня-
ну економіку. Найвищу сходинку посів фактор “недосконала інституційна 
складова або законодавча база”, що вкотре підтверджує актуальність даної 
проблеми. Саме через прогалини в законодавстві, а також через “родинні” 
зв’язки та поєднання політичних та бізнес-інтересів в Україні існують пе-
редумови для розвитку корупції. Тому якісне інституційне середовище – 
це одна з визначальних умов можливості держави проводити реформи, які 
необхідні для формування національної конкурентоспроможності. 
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Войтов С. Г. 

Глобальні мегатренди світової економіки засвідчують той факт, що 
цикл торговельно-економічного лібералізму останніх десятиліть добігає 
свого кінця: частішають випадки глобальних торговельних конфліктів, ак-
тивно застосовуються заходи тарифного й нетарифного протекціонізму, на 
міжнаціональному рівні стають прийнятними випадки відвертого міжна-
родного правового нігілізму. Як наслідок, регулюючий вплив й авторитет 
наднаціональних інститутів (таких, наприклад, як СОТ) втрачають свою 
вагу, а світова економіка зазнає відчутних втрат, особливо в частині галь-
мування темпів економічного розвитку. 
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Разом зі світовою зазнає значних втрат й національна економіка, що 
від моменту своєї незалежності будувалася на принципах зовнішньої відк-
ритості. Останнє вимагає необхідної адаптації, особливо з боку митної си-
стеми, що здатна забезпечувати ефективне регулювання та контроль у від-
повідності до умов оптимального економічного розвитку й забезпечення 
торговельно-економічної безпеки. 

Вітаючи останні внутрішньополітичні зрушення, що привели до поно-
влення самостійності української митниці в системі державних органів, 
першочергово необхідним фактором трансформації для забезпечення якіс-
ного виконання митними органами поставлених перед ними завдань пови-
нен стати перегляд функціональної спрямованості “нової” митниці в бік 
захисту, регулювання і контролю за міжнародною торговельною діяльністю, 
а не використання митної системи як суто фіскального інституту держави. 

Згідно переліку функціональних пріоритетів, закладених в стратегіч-
них нормативних документах в галузі функціонування та реформування 
митної системи, основними завданням митниці є захист митних інтересів 
та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, 
захист внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграції до 
світової економіки. Практика ж діяльності митної системи України вказує 
на тенденцію не адекватну поставленим завданням – фіскальна складова 
митної справи займає перше місце серед функцій митних органів, а що-
денна гонитва за виконанням плану надходжень зводить нанівець задекла-
ровані пріоритетні завдання митниці: регулювання економіки, захист еко-
номічних інтересів та забезпечення економічної безпеки держави. Аналіз дія-
льності митних органів останніх років доводить вказану тенденцію: величина 
митних платежів, що спрямовуються митними органами до державного бю-
джету є дуже великою (близько 40 %), а за результатами окремих років навіть 
перевищує величину внутрішньоподаткових надходжень. Основними ж за-
вданнями, що забезпечили б вирішення указаної проблеми та забезпечили 
побудову ефективної й розвинутої митної системи повинні стати: 

– відхід від превалювання фіскального пріоритету у митно-тарифному
оподаткуванні, системі митних платежів, а також системах контролю мит-
ної вартості, країни походження та класифікації товарів; 

– зменшення податкового тягаря непрямих податків (особливо що
стосується ПДВ), їх перерозподіл до стандарту ширшого застосування ак-
цизів в середній і довгостроковій перспективі; 

– перегляд і скасування неефективних пільг у митному оподаткуванні,
ліквідація незначних у фіскальному відношенні митних зборів; 

– детінізація “сірого” імпорту та боротьба з контрабандою шляхом
проведення ефективної співпраці з митними адміністраціями ряду країн, 
співставлення даних національної та міжнародної торгової статистики. 

Разом з тим, в рамках побудови ефективної сучасної митної системи 
обов’язковим є формування розвиненої системи оцінки ризиків й впрова-
дження тотальної системи постаудитного контролю. Особлива актуаль-
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ність указаного питання для національної економіки підкреслена ще й тим, 
що формування розвиненої системи оцінки ризиків й налагодження сучас-
ної системи постаудитного контролю є однією з умов, що визначаються 
Угодою про асоціацію України та ЄС. При цьому, критерії оцінки ризиків 
в автоматичному режимі визначають який вантаж і якою мірою піддавати 
митним процедурам – догляду, аналізу класифікації, митної вартості, лабо-
раторному аналізу, тощо. Система ж митного постаудиту, побудована на 
ефективній системі оцінки ризиків забезпечує формування максимально 
повного та об’єктивного рівня митно-тарифного навантаження. Спрощення 
митних формальностей на кордоні, у ряді випадків, призводить до немож-
ливості перевірки правильності визначення митної вартості, класифікації, 
країни походження, цільового використання товару та ін. За умови ж дос-
татності процедур митного постаудиту і ліквідації порушень за його ре-
зультатами компенсуються втрачений при спрощеному митному оформ-
ленні рівень митного захисту національного ринку та недобір податків до 
державного бюджету. 

Прогресивним нововведенням в рамках побудови розвинутої митної 
системи України також є впровадження інституту уповноваженого еконо-
мічного оператора – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, який за 
умови підтвердження повної законності ведення бізнесу та відкритості у 
співпраці з митною адміністрацією отримує право ведення ЗЕД із мініма-
льним втручанням митних органів. 

Вказані складові оптимізації митної системи здатні забезпечити ста-
новлення ефективного механізму регулювання та захисту, достатні митні 
надходження, а також стабільне економічне зростання національної еко-
номіки держави, в умовах нових глобальних викликів. 

THE BENCHMARKS FOR IT SECTOR DEVELOPMENT: 
DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 

Bilozubenko V. S., Lohoida D. V.  

The IT sector of Ukraine has become an independent and important branch 
of the economy. Over the past six years, this industry has become the second 
largest in terms of Ukraine's exports. According to the UNIT.City Innovation 
Park, by the end of 2018, 184,000 programmers provided 4,5 billion dollars’ 
worth of exports [3]. As you know, the IT market consists of three segments: 
hardware, packaged software and services. In 2016, all these segments showed 
steady growth. So, the domestic hardware market has grown from 1,2 to 1,5 
billion dollars; the market for packaged software has grown from 0,11 to 0,12 
billion dollars; the service market has grown from 0,18 to 0,19 billion dollars. In 
2018, the growth rate of the IT market increased to 30%, the number of 
specialists employed in the industry increased from 116 to 184 thousand people. 
After preserving the existing growth rate in 5 years, information technologies 
have all chances to enter a new stage (Table 1). 
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Table 1 

Export of the IT industry in 2015–2025 

Year Exports of IT industry, billion dollars 
2015 3,9 
2016 3,2 
2017 3,6 
2018 4,5 

2020 (prognosis) 6,0 
2025 (prognosis) 6,4 

Source: compiled based on [1] 

Ukraine is one of the main software development centers in Eastern and 
Central Europe and ranks fourth in the export of IT products and services in the 
world. 

According to the data of Dou.ua, the top 50 largest IT companies increase 
the number of programmers each year (Table 2). 

Table 2 

The number of programmers working  
for the TOP-50 of the largest IT companies 

Period Number of programmers, individuals 

January 2016 31 074 
January 2017 43 237 
January 2018 49 768 
January 2019 58 448 

Source: compiled based on [2] 

On this basis, one can observe an increase in interest in this area. 
We can highlight the benefits of developing the IT sector in Ukraine: 
– jobs are created;
– specialists earn currency that keeps the currency market;
– specialists of the sector are engaged in an interesting and innovative

business; 
– this branch of the economy is interested in higher education institutions,

opening new specialties and inviting experienced specialists to teach; 
– creates a multiplier effect (programmers spend their income, this raises

the economy, as well as taxes are paid). 
However, there are a number of problems that affect the development of 

the IT sector in Ukraine. Among them one can distinguish: 
– low quality of education of programmers. The number of universities and

colleges issuing IT-specialists is significant. In this case, there is a lack of 
special education, which would contribute to better practical experience in this 
field; 
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– outsourcing model prevails over product companies. Most (46%) work in
outsourcing. 29% of employees are engaged in product development. Outstaff - 
11%. From this it should be noted that a specialist in Ukraine, working in an 
outsourcing company, lacks the cost of its services, which are received in 
foreign countries for the same amount of work. 

As an example, we can bring the development of the IT sector in other 
countries. The IT industry in Belarus is the most dynamic industry in the 
developing world, and every year it becomes an increasingly powerful engine of 
the country's economy, a sphere of strategic importance. In Belarus, a high 
technology park was created. However, one of its main features is the principle 
of extra-territoriality, which allows residents to place an office in any populated 
area of the country. Today, among the main priorities of Belarus – the 
development of IT-sphere according to the product model, the involvement of 
large world corporations in Belarus, technological IT leaders and digitalization 
of the economy. At the same time, the country has taken decisions designed to 
create the most favorable climate for IT-business in Belarus. And in the long run – 
to turn the country into a free financial field with convenient conditions for those 
who want to work and earn [4]. 

So, based on the development of other countries, we can conclude that we 
need to move in this direction of development: education (improving the quality 
of education and creating modern IT specializations in higher educational 
institutions); institutional infrastructure (we need to build our own Data-centers, 
develop IT infrastructure in our country; increase the level of protection of 
property rights; create special zones and provide special tax privileges, introduce 
a tax regime; provide privileges for product companies, etc.). 
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SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT  
OF TRADE RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND TURKEY 

Korneyev M. V., Kolpina A. G. 

One of Ukraine's trade partners is Turkey. In order to improve trade 
relations between the countries, it is planned to sign a free trade agreement. 

In order to assess the degree of integration of Ukraine with Turkey, the 
index of intensity of bilateral trade flows was calculated (Fig. 1). 

https://dou.ua/
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Fig. 1. Dynamics of the index of intensity of bilateral trade flows 
between Ukraine and Turkey for the period of 2013–2017 

Source: [Compiled by the author according to the source 1] 

If in 2013 this index was 4,49, then in 2015 the maximum value of the 
indicator was fixed – 5,80. In 2017 this index already equaled to 4,39. This 
value of the index suggests a high advantage of the expansion of trade flows (the 
intensity of bilateral trade flows – more than 3), that is, there is a very high level 
of interest in mutual trade, which over time increases. In case of rapprochement, 
the country has a favorable potential for growth of trade flows.  

To determine the degree of similarity between the structure of export flows 
of Ukraine and Turkey, the export similarity index has been calculated. The 
calculated indicator for the main categories of goods for the period of 2013-2017 
has a tendency to increase (Fig. 2). If in 2013 the index was 0,24, then in 2017 – 
0,30, which is still significantly less than one. Despite the fact that every year 
the index increases by several points, for Ukraine and Turkey, the structure of 
export flows in mutual trade is characterized by low level of duplication. 

Thus, the commodity structure of exports of countries is different and 
favorable for the expansion of trade. Since the significant similarity of exports 
indicates the likelihood that the economies of countries are competitors in world 
markets, that may hinder trade integration. 

To assess the adequacy of the structure of foreign trade in Ukraine, 
Turkey's trade structure the index of complementarity is calculated, which was 
68,56 %. Also, by analogy, the reciprocal index of complementarity of Turkey's 
exports and imports of Ukraine was calculated. The index value is 72 %. In both 
cases, the index value is quite high. This indicates a high degree of foreign trade 
cooperation. However, Turkey's export structure is more in line with the import 
structure of Ukraine than the export structure of Ukraine corresponds to 
Turkey's import structure. 

4,49 

5,14 
5,80 

4,54 
4,39 

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

2013 2014 2015 2016 2017



240 

Fig. 2. Dynamics of the similarity index of Ukraine's export to Turkey 
for the period of 2013-2017. 

Source: [Compiled by the author according to the source 1] 

Consequently, the considered indices point to the expediency of 
liberalization of trade between Ukraine and Turkey. The results obtained 
through the calculations suggest that after the conclusion of a free trade 
agreement mutual trade in goods of comparable advantage will be increased. 
These goods are not the same for Ukraine and Turkey, that is, the liberalization 
of trade relations will not lead to increased competition. In general, given that 
the commodity structure of foreign trade between Ukraine and Turkey is highly 
complementary, it can be concluded that there are favorable prerequisites for the 
expansion of mutual trade relations in the presence of certain incentives, for 
example, reduction of tariff and non-tariff restrictions. As calculations show, if 
the agreement is signed, the threat to the Ukrainian economy will be minimal. 
Expected expansion of trade relations with Turkey will lead to diversification of 
domestic exports. 
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DIRECTIONS OF INTENSIFICATION OF FOREIGN 
INVESTMENTS INFLOW INTO UKRAINE 

Nebaba N. O., Koveina L. Yu.  

In order to draw a conclusion on the attractiveness of Ukraine for investors, 
it is first necessary to analyze the volume of foreign direct investment (FDI) 
attracted by it [2, 3, 4]. Over the last 5 years (from 2013 to 2018) most of the 
FDI came to Ukraine from EU countries. FDI was mostly directed by foreign 
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investors at the beginning of 2014 – 53,7 billion US dollars, including 41 billion 
dollars from the EU countries, which makes up 76,4 %. In the future the 
situation worsened, which can be explained by political and economic problems 
in Ukraine. The countries that are the main contributors to Ukraine's capital are 
Cyprus, the Netherlands, Russia, the United Kingdom, Germany, the Virgin 
Islands and Switzerland. The structure of FDI distribution by industry is as 
follows: industry receives the largest share of foreign investment (27,3 %), 
namely processing, accounting for 20,8 % of the total direct investment. The 
following is a financial and insurance activity – 25,8 %. The processing industry 
receives the most capital support because, as Ukraine has cheap natural and 
human resources, Ukrainians are ready to work in harmful, even dangerous 
conditions, it is advantageous for foreign companies to open associate, 
subsidiaries and affiliates here, because it gives them a number of benefits.
There is also the development of financial and insurance spheres, as the opening 
and distribution of a network of branches of foreign banks takes place in order to 
service their companies and expand its activities in international markets to 
obtain more profit [2, 3, 4]. 

Portfolio investments also have many advantages, as well as direct 
investments are needed for the economy of Ukraine [1, 2]. The portfolio 
investment market in Ukraine remains unattractive for international investors, 
due to the problematic economic situation. Due to the volatile situation, constant 
fluctuations in the economy and the inability to anticipate future developments 
in the stock market, investors cannot be sure of future profits [1, 2]. 

Financing of the main sectors of the economy, promising sectors, as well as 
those sectors that are considered unnecessary in Ukraine and on which funds 
from the state budget are allocated in extremely small volumes (for example, 
waste recycling), plays a major role in the competitive existence of the country 
in the international market. Foreign entrepreneurs are in no hurry to invest in 
direct investments into Ukraine, mostly portfolio prevail – that is, with less time, 
risk, and which do not provide real development assistance for the investment 
country [1, 2, 4]. 

As for the investment attractiveness of our country, the situation is not very 
positive, because Ukraine is ranked 76th out of 190 countries by 2018 ranking, 
while Uzbekistan, Bhutan, the Kyrgyz Republic and China are among its 
“neighbors” on this list. One can conclude that there are positive developments 
in Ukraine regarding ease of doing business, but only in the implementation of 
the reforms and legislative level considered by the World Bank within the Ease 
of Doing Business rating. According to the investment attractiveness index 
calculated by BDO on the basis of economic factors, politico-legal field and 
socio-cultural conditions, Ukraine in 2016 is ranked 130th out of 174 rated 
countries. In this rating it was surrounded by Madagascar, Algeria, Iraq and 
Tajikistan [5, 6]. 

That is, Ukraine has a sufficient number of problems that prevent it from 
becoming attractive to investors. Things that hinder the attraction of investments 
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into the domestic economy are political and economic instability, imperfect 
regulatory and legal framework, underdeveloped business infrastructure, etc. 
Despite all the problems, some foreign investment will enter the country, 
because there are features attracting investors. It is a cheap labor force, natural 
resources, the capture and development of new markets, as well as other 
opportunities that provide international investment. 

 For the inflow of foreign investments into the domestic economy, it is 
important to implement a system of interdependent measures: the modification 
of legislation; improvement of the investment climate; development of joint 
ventures. In addition, it is expedient to constantly improve the existing 
mechanism of functioning of the domestic stock market and increase its 
significance in the development of investment resources. 
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ  
ПРОДУКЦІЄЮ МАШИНОБУДУВАННЯ 

Малюта І. А., Калюжна В. А. 

Національне господарство більшості країн світу побудовано на  про-
мисловості, розвиток якої визначає стан економіки. У складі промисловос-
ті вагоме місце займає машинобудування, що є найбільш складною і дифе-
ренційованою галуззю. Саме від питомої ваги машинобудівної продукції в 
експорті залежить статус країни, її місце в міжнародних економічних інте-
граційних процесах. Ця галузь займає провідне місце при створенні мате-



243 

ріально-технічної бази. За теперішніх обставин, особливо це стосується 
індустріальних економік, машинобудування відіграє важливу роль у прис-
коренні науково-технічного прогресу.  

Найбільш розвинутими галузями машинобудування України є  важке 
машинобудування, верстатобудування, приладобудування, радіотехнічне, 
транспортне, сільськогосподарське та електротехнічне виробництво. 

У 2012–2014 рр. відбувається поступовий спад галузі, свідченням чого 
є зменшення індексів обсягів продукції машинобудування з 96,7 % до 
79,4 %, а також падіння обсягів реалізованої продукції на 34,4 % до 
94,1 млрд. грн., що обумовлено загальними кризовими явищами, які відбу-
валися у світовій та вітчизняній економіці. У 2014 р. стан машинобудуван-
ня погіршується, чому сприяли політичні події. Внаслідок військових дій 
на сході України було зруйновано велику кількість промислових, у т.ч. і 
машинобудівних підприємств. Рештки підприємств зазнали мародерства. 
Це є досить вагомою втратою, оскільки саме ці регіони мали найбільшу 
кількість промислових підприємств. В результаті відбувся відплив кваліфі-
кованих кадрів, здебільшого – за кордон, а інші переселилися на непідкон-
трольну Україні територію. У 2015 р. відбувається подальше зниження ін-
дексів обсягів продукції машинобудування (85,9 % до попереднього року). 
Останніми ж роками спостерігається незначним приріст обсягів продукції  – 
на 2,0 % в 2016 р., на 7,9 % в 2017 р.  

Загалом, питома вага машинобудування в структурі промисловості 
України є недостатньою, як для країни, яка позиціонує себе індустріально 
розвинутою державою. Економічно розвинені країни мають частку маши-
нобудування 30–50 % від загального обсягу випуску промислової продук-
ції (Німеччина – 53,6 %, Японія – 51,5 %, Велика Британія – 39,6 %, Італія – 
36,4 %, Китай – 35,2 %). Це сприяє технічному переозброєнню всієї проми-
словості кожні 8–10 років. При цьому частка машинобудування у ВВП кра-
їн Євросоюзу складає 36–45 %, США – 40 %, а в Росії ця галузь забезпечує 
18% ВВП. Питома вага машинобудування в структурі промислового виро-
бництва України у 2017 р. становить лише 7,0 %. Цей показник є основною 
причиною відставання української промисловості за технічним рівнем від 
промислово розвинутих країн. 

Останніми роками відбувається падіння експорту всієї машинобудів-
ної продукції. Найбільше падіння спостерігалося в експорті  літальних 
апаратів – на 96,6 %, залізничних локомотивів – на  95,1% та засобів назе-
много транспорту – на 83,3 % у 2012–2017 рр., що можна пояснити втра-
тою ринку Російської Федерації, яка була провідним імпортером продукції 
машинобудування.  

У 2012-2017 рр. зменшився імпорт продукції галузі в Україну. Найбі-
льше це стосувалось  суден – на 98 %, залізничних локомотивів – на 80%, 
літальних апаратів – на 70 %. Це пов’язано зі зменшенням внутрішнього 
виробництва, а також зниженням обсягів виробничої кооперації з Російсь-
кою Федерацією та країнами СНД.  
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Питома вага України у  світовому експорті машинобудування є дуже 
незначною і протягом 2012–2016 рр. зменшилася вдвічі (0,2 % та 0,1 % ві-
дповідно). Лідером в експорті продукції машинобудування є Китай, що 
станом на 2016 р. має частку 16,8 %. Результатом цього є вдалі економічні 
реформи та ефективна зовнішньоторговельна політика країни.  Провідни-
ми країнами-експортерами  є також Німеччина, питома вага якої становить 
11,1 %, та США – частка 8,6 %. Незначне коливання часток протягом 
2012–2016 рр. свідчить про стійкі позиції на ринку. 

Конкурентні переваги машинобудування провідних країн пояснюють-
ся багатовіковим досвідом у створенні машин і агрегатів, а також викорис-
танням сучасних технологій, які скорочують час виготовлення продукції та 
знижують витрати, підвищують її якість та дозволяють реалізовувати про-
екти “під ключ”.  

Значення індексів конкурентоспроможності у 2012–2015 рр. вказують 
на те, що торгові переваги у машинобудування України відсутні. Зокрема, 
значення індексів відносної експортної конкурентоспроможності (RXA) та 
відносних порівняльних переваг (RCA) у 2012–2016 рр. менше 1, що вка-
зує на не конкурентоспроможність експорту продукції машинобудування 
України.  

Основними причинами низької конкурентоспроможності машинобу-
дування України є застарілі технології та низькі обсяги інновацій. Обсяг 
інвестицій в машинобудування у 2012–2017 рр. зріс на 54,4 %. Проте пи-
тома вага машинобудування у структурі інвестицій є досить малою (7,2 %) 
порівняно з добувною промисловістю (24,8 %). Тому важливим є створен-
ня дійових економічних стимулів для залучення внутрішніх інвестицій у 
машинобудування шляхом переливу капіталів із сировинних ресурсоміст-
ких галузей в наукомісткий сектор.  

Українське машинобудування пережило тривалу руйнівну кризу і в 
результаті втратило значну кількість виробничого та кадрового потенціалу. 
Останніми роками частка машинобудівної продукції у промисловості 
України зменшилася, а разом з нею зменшилася також інноваційно-
інвестиційна активність. 
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Секція 6. Податкові стимули соціально-економічного розвитку 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАТКОВОГО 
СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ  

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТА В УКРАЇНІ 
Варналій З. С. 

Державна підтримка та стимулювання розвитку економіки включає в 
себе низку механізмів та інструментів, серед яких податкова складова є 
однією з пріоритетних. Сучасні умови економічного розвитку, що характе-
ризуються критичним рівнем розбалансованості державних фінансів, кур-
совою нестабільністю, зниженням виробництва та зростанням соціальної 
напруги потребують чи не найрадикальніших реформ саме у податковій 
сфері. Вдосконалення системи оподаткування, зокрема, податкового сти-
мулювання суб’єктів малого підприємництва повинно стати однією з 
центральних ланок економічних реформ Україні. 

Забезпечення запровадження податкових стимулів розвитку суб’єктів 
малого підприємництва України є не лише об’єктивною необхідністю, а й 
передумовою існування цього сектора економіки [1].  

В Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на 
період до 2020 року, що схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 24 травня 2017 р. № 504-р. зазначається, що мале і середнє пі-
дприємництво в Україні тривалий час функціонує в складних умовах соці-
ально-економічного розвитку [2].  

Дослідники проблематики сучасного стану застосування податкових 
стимулів суб’єктів малого підприємництва обґрунтовують як його перева-
ги, так і недоліки. Серед основних недоліків – ускладнення адмініструван-
ня, зниження доходів бюджетів, посилення несправедливості оподаткуван-
ня та викривлення конкуренції, зловживання з боку бізнесу та корупція з 
боку влади тощо [3]. 

Для суб’єктів малого підприємництва в Україні найбільш дієвим та 
ефективним важелем податкового регулювання їх економічного розвитку є 
застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Єди-
ний податок сплачується до місцевих бюджетів, і його динаміка свідчить 
про те, що надходження від єдиного податку зростають значно стрімкіши-
ми темпами, ніж інших податкових джерел місцевого бюджет. Це, зокрема, 
ілюструють надходження єдиного податку, сплаченого суб’єктами малого 
підприємництва до місцевих бюджетів протягом 2016–2017 років. 

Надходження єдиного податку понад планові значення протягом 
2017 року стало стійкою тенденцією. Так, надходження місцевих податків і 
зборів до місцевого бюджету лише протягом січня-березня 2017 року були 
в обсязі 12,3 млрд. грн., що на 36 % більше за аналогічний показник 
2016 року. Єдиний податок займає друге місце в структурі податкових на-
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дходжень місцевих бюджетів – 46,49 %, що на 6,47 % більше за відповід-
ний період 2016 року. Зазначимо, що станом на січень-березень 2017 року 
надійшло надходжень від єдиного податку в сумі 5,7 млрд грн, а це майже 
на 2 млрд, або 58 % більше за аналогічний період минулого року, при цьо-
му висхідний тренд протягом наступних періодів зберігається [4].  

Аналіз податкових стимулів та важелів розвитку малого підприємниц-
тва буде неповним, якщо не проаналізувати загальні принципи, можливос-
ті та спрямованість інших наявних в податковому законодавстві податко-
вих стимулів, які застосовуються до суб’єктів малого підприємництва. Зо-
крема, до таких податкових стимулів відносяться податкові пільги, що 
стимулюють інноваційний розвиток, пільги щодо окремих галузей чи ви-
пуску окремих видів продукції. 

Враховуючи цільовий характер податкових пільг, їх ефективність по-
винна передбачати перш за все реалізацію таких цілей, серед яких: отри-
мання суб’єктами малого підприємництва прямих доходів від використан-
ня пільг та покращення фінансово-господарських результатів їх діяльності; 
досягнення мультиплікативного ефекту підвищення соціально-економічного 
рівня розвитку галузі, регіону, країни в цілому. 

Ефективність діяльності держави в сфері регулювання економічних 
відносин в значній мірі залежить від вибору доктрини її соціально-
економічного розвитку, відповідно до задекларованих зобов’язань перед 
суспільством, поточного стану економіки, традицій і перспективних на-
прямів макроекономічного регулювання, а також від формування збалан-
сованої системи прийняття рішень.  

Аналіз оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні, 
практики їх податкового стимулювання в Євросоюзі, свідчить про те, що 
стимулюючий потенціал чинної податкової системи України далеко не ви-
черпується спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності та ви-
користовується далеко не в повній мірі. Законодавчі зміни механізмів об-
рахунку та стягнення податків і ЄСВ можуть, за певних обставин, при збе-
реженні їх фіскального потенціалу, в значно більшій мірі задіяти стиму-
люючу функцію як основних бюджетоутворюючих податків (податку на 
прибуток, ПДВ та ЄСВ), так і інших (акцизного збору, ресурсних і рентних 
платежів, тощо). 

Водночас, підготовка таких нормативних змін вимагає серйозного об-
ґрунтування та економічних розрахунків, оскільки вже на рівні поперед-
нього аналізу загальних умов оподаткування за основними податками і 
зборами спостерігається їх взаємна ув’язка та взаємозалежність, наслідком 
якої є структурна залежність податкових надходжень зведеного Державно-
го бюджету та поступлень в соціальні фонди. Водночас, можна зробити 
висновок про можливість помітної активізації економічних процесів в 
Україні через удосконалення діючої системи оподаткування суб’єктів ма-
лого підприємництва та підвищення ефективності податкових стимулів у 
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напрямі сприяння найшвидшого відновлення й подальшого стійкого зрос-
тання економіки України. 

Аналіз вітчизняного досвіду та країн членів ЄС дає підстави зробити 
узагальнюючи висновки про те, що система податкового стимулювання 
суб’єктів малого підприємництва в Україні повинна:   

‒  по-перше, носити комплексний характер і бути достатньо гармоні-
зованою із загальною системою державного стимулювання економічного 
розвитку реального сектору; 

‒  по-друге, обмежуватися оптимальними періодами, протягом яких 
податкове стимулювання є ефективним та результативним у порівнянні з 
втратами бюджету; 

‒  по-третє, пов’язувати застосування податкових пільг загального ха-
рактеру (при інвестуванні в інновації, забезпеченні енергоефективності та 
ін.) та безпосередньо для окремих галузей (АПК, енергетика та ін.) з мож-
ливостями оцінки їх ефективності як для суб’єктів господарювання, так і 
для бюджету; 

‒  по-четверте, узгоджувати чинні податкові важелі (наприклад, 
спрощену систему оподаткування) із загальноприйнятими положеннями 
законодавства в галузі господарського права та бухгалтерського обліку та 
звітності. 

Врахування цих засад побудови системи податкового стимулювання 
розвитку суб’єктів малого підприємництва дозволить максимально набли-
зити її до загальноєвропейських принципів. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ГЧП 

Дорина Е. Б., Мещерякова О. М. 

Растущие потребности в формировании логистической инфраструкту-
ры, в развитии проектов транспортной, складской и других сферах требу-
ют более активного взаимодействия государства и частного бизнеса. Рас-
пределение рисков между сторонами государственно-частного партнерства 
(ГЧП) является одним их ключевых элементов эффективности инфра-
структурных проектов.  

Как показало исследование, сфера распределения рисков между госу-
дарством и частным бизнесом при формировании логистической инфра-
структуры, являются малоизученными. Ученые придерживаются мнения, 
согласно которому полное устранение влияния рисковых факторов на ре-
зультаты реализации инфраструктурного проекта практически невозмож-
но, однако частный партнер может установить приемлемый уровень риска.  

В Республике Беларусь отсутствует единая классификация рисков при 
реализации инфраструктурных проектов ГЧП, так как в рамках каждого прое-
кта риски уточняются с учетом его специфики. В Постановлении министерст-
ва экономики Республики Беларусь от 27 июля 2016 г. № 49 “О проектах госу-
дарственно-частного партнерства” [1] дан перечень рисков по проектам ГЧП. 
Среди которых выделены: риски проектирования, риски расположения земе-
льного участка (подготовительные мероприятия), риски строительства, форс-
мажор, риски получения выручки, риски управления объектом, рыночные ри-
ски, стратегические корпоративные риски и макроэкономические риски. 

Предлагается дополнить существующий перечень рисков отдельными 
группами операционного, коммерческого и квалификационного рисков, 
так как они играют важную роль при заключении соглашения о ГЧП при 
формировании объектов логистической инфраструктуры. Также считаем 
необходимым выделить ответственную сторону за несение рисков по фор-
мированию инфраструктурного проекта (таблица 1). Для этого были опре-
делены основные критерии распределения рисков:  

‒  критерий эффективного предотвращения рисков и действий по их 
минимизации; 

‒  критерий владения техническими, технологическими, кадровыми и 
управленческими возможностями; 

‒  критерий владения финансовыми возможностями; 
‒  критерий сбалансированного распределения рисков. 
Учитывая, что стороны ГЧП преследуют разные интересы и цели при 

реализации проектов, эффективное распределение рисков является важной 
составляющей данного механизма, обеспечивая взаимную дополнительную 
поддержку с целью гарантирования выгод и преимуществ от проекта обеим 
сторонам. Перекладывание всего риска на частный бизнес сделает проект не-
эффективным, дорогим и чувствительным к изменениям и кризисам, а слиш-
ком малого риска – к проигрышу в соотношении “цена-качество”. 
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Таблица 1 

Классификация рисков при формировании объектов 
логистической инфраструктуры 

Группа рисков, их наименование 
Ответственная сторона 
Частный 
партнер 

Государ-
ство 

1 2 3 
РИСКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Риск неправильного выбора объекта для инвестирования + 
РИСКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Риск  невыполнения обязательств + + 
Технологический риск + 

ФОРС-МАЖОР 
Риск геополитической нестабильности + 

РИСКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ 
Риски неплатежей + 
Риск спонсора (привлечение дополнительного капитала) + 

ПРОЧИЕ РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 
Отсутствие финансирования + 
Дополнительное финансирование + 
Завышение стоимости строительства объекта логистиче-
ской инфраструктуры 

+ 

Завышение стоимости эксплуатации объекта логистиче-
ской инфраструктуры 

+ 

Сокращение доходов от эксплуатации объектов логистиче-
ской инфраструктуры 

+ + 

Инвестиционный риск + + 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РИСКИ 

Стратегический риск + + 
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Обнаружение дефектов проектирования, оборудования, 
материалов после окончания гарантийного срока, предо-
ставляемого строительным подрядчиком 

+ 

Надлежащее техническое обслуживание объекта логисти-
ческой инфраструктуры и стоимость замены выходящих из 
строя активов, проведение капитального ремонта 

+ 

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ 
Падение спроса и потребности в объекте логистической 
инфраструктуры 

+ + 

Повышение издержек обращения + 
Инновационный риск + 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РИСКИ 
Привлечение квалифицированного персонала + 
Риски, связанные с деятельностью подрядчиков (субпод-
рядчиков) 

+ 

Урон и убытки, вызванные третьими лицами + 
Источник: собственная разработка 
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ПОДАТОК НА ПРИБУТОК: ЙОГО МОЖЛИВОСТІ, 
ПРОБЛЕМИ ТА РЕАЛІЇ 

Баранник Л. Б. 

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з 
моменту виникнення держави. Розвиток і зміна форм державного устрою 
завжди супроводжуються вдосконаленням системи податків, їх витрачають 
не тільки на утримання суто державних установ, але й на освіту, охорону 
здоров'я, культуру, захист навколишнього середовища тощо. Не менший 
вплив система оподаткування має на функціонування й ділову активність 
підприємницьких структур, які створюють фінансовий потенціал країни, 
що обумовлює необхідність проведення зваженої податкової політики. 

Протягом останніх років увага українських науковців, фахівців-
практиків, політиків зосереджена на питанні, яким чином стимулювати пі-
дприємницьку діяльність. Адже для України, як і для багатьох інших країн, 
основою економічного благополуччя та її соціальною орієнтацією є розвиток 
підприємництва. Нині дуже важливо зрозуміти, як відбувається адаптація 
сучасних підприємців, які фактори мають вирішальний вплив на розвиток 
малого підприємництва в Україні і який характер цього впливу. В умовах 
сучасної економічної ситуації в Україні покращення провадження податку на 
прибуток підприємства знаходиться в числі тих проблем, вирішення яких 
впливає на подальший розвиток малого та середнього бізнесу.  

Тривала економічна нестабільність в нашій країні, необхідність просу-
вання реформ, у тому числі в податковій сфері, вимагають від українських 
науковців подальшого дослідження означеної проблеми в напрямах підви-
щення фіскальної ефективності оподаткування прибутку вітчизняних підпри-
ємств і нерезидентів та активізації його регулюючої функції. В Україні за 
останні 10 років механізм розрахунку податку на прибуток радикально 
змінювали двічі (2011 р., 2015 р.), не рахуючи численних дрібних “попра-
вок”. З 2015 р. запроваджена класична європейська модель податку на 
прибуток. Згідно з нею базовим показником для розрахунку об’єкта опода-
ткування є фінансовий результат до оподаткування, який в подальшому 
коригується на різниці, визначеній Податковим кодексом України (ПКУ) 
Тобто, об’єкт оподаткування повинен розраховуватись на підставі даних 
фінансової звітності платника податків, у зв’язку із чим податковим орга-
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нам надано право проводити перевірку правильності ведення бухгалтерсь-
кого обліку. Судячи з усього, реформування цього податку, ще тривати-
муть. У липні 2018 року Президентом України до парламенту був поданий 
проект змін до ПКУ, який пропонує замінити податок на прибуток подат-
ком на виведений капітал (так званий Законопроект № 8557). Але напов-
нення бюджету 2019 року поки що ґрунтується на надходженнях податку 
на прибуток. Проти нового податку виступили деякі фракції Верховної Ра-
ди України; частина бізнесу (здебільшого великі підприємства, зокрема 
тютюнові компанії, які остерігаються підвищення інших податків після 
цього, в першу чергу, акцизів) та Міжнародний валютний фонд. Останній 
застерігає про втрату доходної частини держбюджету в перші роки 
існування нового податку, оскільки навряд компенсаційні заходи зможуть 
урівноважити ситуацію. 

Чим же не влаштовує податок на прибуток? Нині його повинні плати-
ти більшість підприємств, крім неприбуткових організацій (наприклад, 
громадських), бюджетних установ (лікарень та ін.) й платники єдиного по-
датку. Виплачувати податок належало раз на рік за підсумками фінансово-
го звіту про витрати і доходи підприємства. При цьому суми розрахову-
ються за складною і заплутаною формулою, де потрібно враховувати без-
ліч різноманітних факторів: рід діяльності, амортизацію і види фінансових 
операцій. У спробі мінімізувати податкові платежі підприємці винайшли 
безліч схем, які дозволяють їм не показувати реальний прибуток. У під-
сумку за звітами більшість українських підприємств проходять як збиткові 
чи з мінімальним прибутком. А такі підприємства не можуть інвестувати 
кошти у свій розвиток – грошей-то на це у них, за звітами, немає. З іншого 
боку, заплутаність і складність законодавства дозволяла цим самим пе-
ревіряючим органам оскаржувати правильність складання звітів і визна-
чення розміру прибутку підприємствами. Більшість справ про “прихо-
вуванні доходів” і про “ухиленні від сплати податків” побудовані саме на 
такий казуїстиці [1].   

Отже, зі скасуванням податку на прибуток повинні зникнути багато 
корупційних схем, вважають прихильники зміни податкового законодав-
ства. А принцип дії нового податку – на виведений капітал – набагато 
простіше і зрозуміліше, ніж тонкощі податку на прибуток. 

У чому ж суть податку на виведений капітал. В усьому цивілізовано-
му світі підприємства (юридичні особи та прирівняні до них утворення) 
сплачують податок на приріст капіталу. Його різновидом якраз і є податок 
на прибуток, в ідею якого покладено оподаткування різниці між доходами 
та витратами підприємства. Держава може не визнавати певні витрати, ви-
магати коригувати прибуток на певні суми. В основу розрахунку, як пра-
вило, покладений або бухгалтерський прибуток (наприклад, більшість 
країн ЄС, Україна зараз) або особливі податкові правила визнання доходів 
і витрат (наприклад, США, Україна з 1997 по 2010 роки). Суть податку на 
прибуток – це оподаткування чистого притоку ресурсів до підприємства, 
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що призводять до зростання його капіталу [2]. Новий податок передбачено 
стягувати з таких джерел, які акціонери або власники отримають в якості 
дивідендів, виведуть за кордон або якимось іншим способом вилучать з 
бюджету підприємства. 
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ПОДАТКИ НА СПОЖИВАННЯ ЯК ІНДИКАТОР  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІК ТА РІВНЯ ЖИТТЯ ЇХ ПЛАТНИКІВ 
Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. 

Податки на споживання є важливим фіскально-регулюючим інструмен-
том, що знаходиться у розпорядженні держави. Завдяки своїм внутрішнім 
об’єктивним особливостям вони здатні здійснювати вплив на формування 
доходів бюджетів держави і відповідно на її соціально-економічний розвиток, 
рівень життя усіх верств населення та їх індивідуальний добробут, оскільки 
охоплюють майже усі види товарів та послуг, що підлягають реалізації та 
оподаткуванню. Водночас ці податки, будучи ціноутворюючими чинниками 
збільшують не лише вартість товарів та послуг, а також корегують власні до-
ходи населення та рівень їх споживання. Вони, як правило, відносяться до 
непрямих податків, оскільки встановлюються в цінах товарів і послуг, а їх 
розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.  

Таким чином, це ті податки, що беруть участь у процесах споживання, 
виступають видимими елементами збільшення цін товарів (послуг) та ре-
гулюють обсяги споживання, впливаючи при цьому на купівельну спро-
можність їх платників, а відтак і на рівень життя всього населення.  

В Україні до податків на споживання включено ПДВ, акцизний пода-
ток та мито. Порядок їх справляння та елементи (платники; об'єкти та база 
оподаткування; ставки податків та порядок їх обчислення; строки та поря-
док сплати податків; строки та порядок подання звітності про обчислення і 
сплату податків; податкові пільги) нормативно-врегульовані положеннями 
Податкового та Митного кодексів України, чинними міжнародними дого-
ворами про уникнення подвійного оподаткування та іншими нормативно-
правовими актами.  
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Це забезпечує ідентифікацію цих податків, визначення сум податкового 
зобов’язання та сприяє дотриманню податкової дисципліни, здійсненню кон-
тролю за процесом формування доходної частини бюджетів держави.  

Податки на споживання, завдяки виконанню основних функцій – фіс-
кальної та регулюючої, а також похідних від них – контрольної та перероз-
подільної, з одного боку, забезпечують фінансову базу держави стабільни-
ми податковими надходженнями, а з іншого - виступають певним регуля-
тором доходів і рівня споживання їх платників. При цьому, вони, викону-
ючи властиві їм функції, зачіпають інтереси усіх суб’єктів національної 
економіки через включення їх у ціну продукції, що підлягає реалізації.  

Дослідження сучасного макроекономічного стану в Україні та ролі по-
датків на споживання у фіскально-перерозподільних процесах обсягів ВВП 
впродовж 2010–2018 рр. свідчать про наявні різні рівні податкового наван-
таження у різний період часу. Це пояснюється циклічним характером соці-
ально-економічного розвитку країни, різними напрямками, завданнями фі-
нансової та податкової політики, умовами та порядком оподаткування. Для 
більшості реальних платників цих податків вони є надто обтяжливими, 
оскільки їх рівень доходів і відповідно задоволеності потреб є дуже низь-
кими. При цьому посилюють негативний вплив на загальний життєвий 
стан українського населення й тривалі військові дії на сході країни, полі-
тична, економічна та фінансова дисгармонія. 

Попередні дослідження структури та динаміки податків на споживан-
ня у Державному бюджеті України впродовж 2010–2018 рр. свідчать про 
те, що їх фіскальна функціональність є достатньо високою, оскільки саме 
вони є основними бюджетоутворюючими податками, що забезпечують фо-
рмування найбільш суттєвої частки фінансових ресурсів держави. У серед-
ньому за дев’ять аналізованих періодів частка ПДВ у податкових надхо-
дженнях становила 67 %; акцизного податку – 15,3 %; ввізного мита - 
4,91 %. В той же час слід відзначити тенденцію до зменшення їх частки в 
сумі податкових надходжень в окремі аналізовані періоди, що є негатив-
ним явищем, яке викликане деструктивними процесами в економіці та по-
гіршенням фінансових результатів діяльності більшості підприємств, вна-
слідок системної кризи і відповідно рівня життя населення, обсягів та 
структури їх споживання. 

У процесі проведеного критичного узагальнення наслідків фіскальної 
дії та регулівних ефектів податків на споживання на рівень життя їх платни-
ків встановлено те, що абсолютний рівень ВВП на душу населення в Украї-
ні дуже низький. Так, у 2013 році номінальний ВВП на душу населення був 
трохи більше 4 тис. USD, у 2014 році чуть більше 3 тис. USD, у 2018 р. – 
всього 2,5 тис. USD. Але, якщо курс долара не зміниться, то за попередні-
ми оцінками міжнародного рейтингового агентства Moody's, ВВП на душу 
населення в Україні через пару років підвищиться до 3 тис. USD, ще через 
3–4 роки – до 4 тис. USD, тобто відбуватиметься повернення до показників 
попередніх років. 
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Наочним прикладом подальшого розвитку і вдосконалення справлян-
ня податків на споживання є досвід зарубіжних країн і насамперед країн-
членів ЄС, де відбувається впровадження у податкову практику сучасних 
новітніх технологій, зокрема широке застосування цифрових технологій. 
Процес так званої “оцифровки” адміністрування податків на споживання 
відбувається не лише під час податкового контролю, подання декларацій 
та здійснення перевірок, а на всьому етапі руху товарів, робіт, послуг, від 
виробника до кінцевого споживача. Це сприяє зменшенню витрат на їх ад-
міністрування, а також зводить до мінімуму можливості для шахрайства, 
зловживань, знеособлення відносин між платниками і фіскальними орга-
нами, мінімізує корупційний чинник, який в Україні набув великого роз-
маху. Тому вітчизняна практика справляння податків на споживання має 
рухатися саме в цьому напрямку, оскільки ефективність такого підходу 
перевірена і доведена позитивним досвідом зарубіжних країн.  

Список використаних джерел: 
1. ВВП України та його вплив на життя українців // Публічний аудит

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://publicaudit.com.ua/reports-
on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv 

2. Доходи бюджету України. Ціна держави. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://cost.ua/budget/revenue 

3. Хаєцька О.П. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу
/О.П Хаєцька, М.В. Вертелецький //Ефективна економіка [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/ 1_2018/60.pdf 

ПОДАТКОВІ ЗМІНИ 2019 р. У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ 
НА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ 

Корягіна Т. В. 

В умовах сучасних соціально-орієнтованих економік країн світу їх фі-
скальні політики спрямовані на забезпечення високих стандартів якості 
життя та сприяння створенню умов зростання добробуту населення, під-
вищенню рівня задоволеності життям. Податковий механізм фіскальної 
політики забезпечується через встановлення переліку податків та їх ставок, 
визначення пільг по сплаті податків. 

Не зважаючи на прийнятий в 2010 р. Податковий кодекс України 
(ПКУ), щороку в країні відбуваються зміни ставок податків, об’єктів опо-
даткування, зміни в пільгах, 2019 рік не став виключенням. Розглянемо до-
кладно ті зміни в оподаткуванні, які вплинуть на доходи населення, що за-
лишаться в розпорядженні. 

Основним податком для громадян України є податок на доходи фізи-
чних осіб (ПДФО), його базова ставка в країні в 2019 р. не змінилась та за-
лишилась 18 % з отриманих доходів. Відносно цього податку мінилися 

http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit/vvp-ukrayini-ta-jogo-vpliv-na-zhittya-ukrayintsiv/
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лише податкові соціальні пільги та інші прив’язані до прожиткового міні-
муму показники, зокрема: 

– звільнено від оподаткування всі стипендії у межах 2690 грн, тобто
не тільки “бюджетні” стипендії, але й стипендії у приватних навчальних 
закладах, спонсорські, грантові стипендії тощо (пп. 165.1.26 ПКУ); 

– в 2019 р. подарунки оподатковуються тільки по вартості переви-
щення 1043,25 грн (т.т. 25 % мінімальної заробітної плати на 1 січня 
2019 р. = 0,25 × 4173 грн), проти граничної суми 2018 р. у 930,75 грн (пп. 
165.1.39 ПКУ); 

– страхові виплати звільнили від оподаткування, проти оподаткування
по ставці 18 % у 2018 р. (пп.165.1.27 ПКУ) [1]. 

Отже можемо зробити висновки про незначне послаблення податко-
вого тиску на доходи громадян, зокрема студентів, отримувачів подарунків 
та страхувальники, але для більшості українців податковий писк по ПДФО 
не змінився та частка, що буде сплачена державі залишиться незмінною. 

Певне послаблення можуть отримати громадяни, які отримають право 
на податкову соціальну пільгу (ПСП), оскільки із зростанням прожитково-
го мінімуму для працездатної особи 1921 грн. Розміри ПСП зросли: 

– ПСП у 100 % становить 960,5 грн;
– ПСП у 200 % становить 1921 грн;
– ПСП на 2 дітей, за умови порогу доходу 5380 грн, становить

1921 грн; 
– ПСП на 3 дітей, за умови порогу доходу 8070 грн, становить

2881,5 грн; 
– ПСП на 4 дітей становить 3842 грн.
Тепер, у громадян, які мають 2 та більше дітей зросло порогове зна-

чення заробітної плати, що дає право на застосування ПСП і сума пільги 
зросла. Хоча сумнівною залишається практична можливість прожити до-
рослій людині з 2 дітьми на 5380 грн. Отже, реально, це послаблення пода-
ткового тиску не сприятиме забезпеченню добробуту громадян, особливо в 
сім’ях з дітьми, які є одними із більш соціально вразливих категорій. 

В 2019 р. зросла ставка податку на нерухомість, який прив’язано до 
мінімальної заробітної плати, яка зросла до 4173 грн. ПКУ визначає, що 
ставка податку на нерухомість не повинна перевищувати 1,5 % мінімальної 
зарплати за 1 квадратний метр квартири або іншого приміщення (п. 266.5 
ПКУ), тому ставки, які визначаються місцевими радами, можуть також 
зрости та становити максимум 62 грн за 1 метр квадратний, проти 55 грн у 
2018 р. 

Отже, ті громадянам, які будуть сплачувати податок на нерухомість, 
повинні будуть сплатити більше податків, що зменшить їх платоспромож-
ність, а відповідно і рівень добробуту. 

Фізичні особи в Україні є платниками транспортного податку, який 
було введено в 2015 р. для власників легкових автомобілів з року випуску 
яких пройшло не більше 5 років включно (для 2019 р. – це автомобілі ви-
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пущені не раніше 2014 р.) та середньоринкова вартість яких перевищує 
375 мінімальних заробітних плат (МЗП) на 1 січня звітного року. У 2019 році 
вона становить 1564875 грн. Отже, ставка податку у 2019 р. залишається 
незмінною – 25000 грн, але зросла вартість авто, що підпадають під опода-
ткування - на 168750 грн, в 2018 р. вона становила 1396125 грн. Отже те-
пер цей податок будуть сплачувати власники більш дорогих авто. 

Так з початку 2019 року фізичні особи — власники елітних автівок 
сплатили до місцевих бюджетів 17,8 млн грн транспортного податку. Порів-
няно з відповідним періодом минулого року сума сплаченого податку зро-
сла на 3,7 млн грн, або на 26 %. У лютому до бюджету надійшло 8,8 млн грн, 
що на 1,4 млн грн, або на майже на 19 %, більше лютого 2018 р. Найчасті-
ше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких 
марок, як MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER 
RANGE ROVER [2].  

Із тих податкових змін, що торкнуться фізичних осіб в Україні є зни-
ження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 
2019 року до 31 грудня 2020 року зі 150 до 100 євро для одного одержува-
ча – фізичної особи. Отже українцям тепер доведеться частіше сплачувати 
ПДВ за отримані міжнародні посилки, що будуть дорожче 100 євро. 

Зміни в оподаткуванні 2019 р. не сприяють зростанню добробуту гро-
мадян Україні, оскільки суттєвого послаблення податкового тиску не 
спричинять. Звільнення від оподаткування, зростання граничної вартості 
авто для транспортного податку, зростання ПСП не будуть стосуватись 
широких верств населення, а посилення податкового тиску по податку на 
нерухомість може торкнутись широких верств населення та їм доведеться 
платити більше податків, що знизить їх платоспроможність та рівень 
добробуту. 
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АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ 
Ющенко Н. Л. 

Ситуація з податками – один з головних показників стану економіки 
держави. Держави активно реформують податкові системи, намагаючись 
знайти золоту середину між наповненням бюджету та розвитком приват-
ного підприємництва. Пряме підвищення податкового тягаря все рідше ви-
користовується як основний інструмент отримання додаткових коштів [1] 
через те, що це негативно позначається на діловій активності і змушує пла-
тників шукати способи ухиляння від сплати податків. 
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Фіскальна свобода – один з критеріїв загального рівня економічної 
свободи, отже реформування податкових систем у світі відбувається за 
двома основними напрямами – зниження податкового навантаження і 
спрощення процедури сплати податків [2]. В другому випадку значна час-
тина змін в останні роки пов’язана з переходом на електронний докумен-
тообіг. Так, 84 країни вже повністю перешли на подання декларацій і спла-
ту податків оn-line, що пришвидшує процес, підвищує його прозорість та 
знижує ймовірність помилок. 

Виведення доходів із неформального сектору, легалізація заробітних, 
пошук раціональних методик їх виявлення залишаються актуальними про-
блемами для України. Єдиного визначення неформальної економічної за-
йнятості не існує, так як і єдиного погляду на причини її виникнення [3]. 
Зміст неформальної зайнятості різний в різних країнах, в різні періоди їх 
розвитку. При її визначенні науковці сходяться тільки в тому, що даний 
вид зайнятості не веде за собою виникнення прав на трудові та соціальні 
гарантії, які встановлені Міжнародною організацією праці. Термін „тіньо-
ва” описує явище чи процес, який не можна виміряти за допомогою стан-
дартних статистичних методів, тому для вимірювання тіньової економіки 
зазвичай використовують два методи: непрямі (мікрометоди) та прямі (ма-
крометоди оцінок). Вважається, що мікрометоди, зазвичай, завищують, а 
мікрометоди занижують реальні масштаби неформальної економіки.  

Вивчення міжнародного досвіду статистичних спостережень нефор-
мального сектора показало, що серед прямих методів найчастіше застосо-
вуються вибіркові обстеження домашніх господарств і підприємств, експе-
ртні оцінки. У загальному плані непрямі методи не дозволяють дослідити 
характер і форми неформальної зайнятості, а також зрозуміти причини її 
поширення. Їх слід застосовувати як доповнення до прямих методів, які 
використовують спеціальні кількісні і якісні соціологічні дослідження, 
опитування експертів, а також аналіз податкових регістрів. Загальним не-
доліком усіх методів оцінки тіньової зайнятості є те, що вони не дають 
змоги виявити тенденції її зростання, але надають деталізовану інформа-
цію про структуру і склад зайнятих у тіньовій економіці. 

В [4] нами були систематизовані і проаналізовані методи, за якими 
можна здійснити облік неформальної зайнятості та запропоновані аспекти 
їх класифікації, виділені ряд актуальних шляхів мінімізації неформальної 
зайнятості, серед яких найбільш дієвим в умовах проведення реформ на 
даному етапі розвитку України, вважаю, могло б стати переорієнтування з 
оподаткування доходів за місцем їхнього створення на оподаткування цих 
доходів за місцем їхнього використання, що реалізується через перехід до 
моноподаткової системи, створення електронної системи грошового обігу 
та прийняття законодавчо-нормативного акту щодо формування цін на то-
вари, роботи, послуги. 
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ШЛЯХИ ПОДАТКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СУЧАСНИХ 
РЕАЛІЯХ ДЕМОГРАФІЧНОГО СПАДУ В УКРАЇНІ  

Черба В. М. 

За роки незалежного розвитку України в країні створена унікальна 
політична й економічна система. У владі знаходяться представники могут-
ніх економічних структур. Успішний великий і середній бізнес стають мо-
жливі лише за підтримки законодавчої і виконавчої влади. У результаті 
недосконалості, мінливості і складності законодавства, в економіці яскраво 
виражений кримінальний компонент. У багатьох випадках працювати чес-
но неможливо чи невигідно, тому процвітають схеми ухилення від оподат-
ковування (фірми – одноденки, офшорні компанії і т.і.). Подвійні стандар-
ти і зарплати “у конвертах” на всіх рівнях, корупція в управлінні – широко 
визнані пороки. Розцвітає тіньовий сектор (за різними оцінками, 40–60 % 
економіки). Кримінальний компонент економічної системи функціонує за 
слабкої малоефективної протидії сучасної влади. У багатьох випадках вла-
да, яка є обізнаною про закони функціонування кримінального компоненту 
економіки, “тримає на гачку” тих, хто займається великим і середнім біз-
несом. Бізнесмени, як правило, мовчать і терплять. Бізнеси тих, хто не мо-
вчить (правої опозиції, наприклад), можуть придушуватися з використан-
ням могутнього репресивного провладного апарату. Як результат в еконо-
мічній і соціальній сфері маємо те, що у країні менше відсотка населення – 
дуже багаті люди, що володіють левовою часткою приватизованої працю-
ючої економіки. Належні цій еліті багатства часто надійно сховані (напри-
клад, за кордоном); середній клас дуже слабкий; значна частина капіталів 
багатими людьми і середнім класом зароблена з порушеннями законодав-
ства чи з використанням його недосконалості; до 80 % жителів України 
мають доходи нижчі за прожитковий рівень, а 25 % знаходяться за межею 
бідності. беззахисними у державі виявляються люди похилого віку - пенсі-

http://ndi-fp.asta.edu.ua/newsView/186/
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онери, а також селяни, творча інтелігенція; зношеність основних фондів 
більшості великих, особливо тих, що знаходяться в державній власності, 
промислових підприємств, і землі;зношеність значної частини житлового 
фонду; зношеність комунальної інфраструктури (вода, тепло, каналізація і 
т. і.); недосконала судова система і прокуратура; погана екологія; слабка 
медицина, нездорова нація. 

Податки в умовах сьогодення мають забезпечувати надходження кош-
тів до державного та місцевих бюджетів, які є запорукою існування держа-
ви в цілому та реалізації всіх її функції. Нажаль, останні роки за індексом 
економічної свободи, що розраховується дослідним центром Heritage 
Foundation, Україна займає 147–150 місце з 180 країн, що індексувалися. 
Індекс України оцінили в 51.9 зі 100 можливих балів. а країну віднесено до 
групи країн із переважно невільною економікою [1]. Сусідами України в 
рейтингі стали Камерун и С’єрра-Леоне. РФ посіла 107 місце с 
58,2 балами, Білорусь на 108 позиції (58,1 бал). За даними рейтингу Playing 
Taxis 2018, що визначає легкість сплати податків, Україна займає 43 місце 
серед 190 країн світу, які досліджувалися [2]. Територіямии вільної 
економіки стали Сінгапур (90.2 бали). Нова Зеландія, Швейцарія, 
Австралія та Ірландія.  

Проблема демографічного спаду населення є однією з головних гло-
бальних проблем людства. Не винятком є і Україна, населення якої спочат-
ку збільшувалось протягом повоєнних часів, але після максимуму 1993 р. 
характер тенденції кардинально змінився і розпочалося скорочення кілько-
сті населення. Станом на 1 лютого 2019 року за підсумками Державної 
служби статистики України середня чисельність постійного населення 41 
млн осіб, що приблизно дорівнює відповідним показникам 1959 р. [3]. 
Скорочення кількості населення супроводжується практично невпинним 
зростанням чисельності (і відповідно питомої частки) осіб, яким більше 60 
років. У зв’язку з цим падає і народжуваність дітей, що тепер не може на-
віть забезпечити простого відтворення населення. Тому для поліпшення 
ситуації народжуваності у Верховній Раді України запропонували законо-
проект № 10112 “Про внесення змін до статті 167 Податкового кодексу 
України щодо перегляду ставки податку на доходи фізичних осіб” пропо-
нують переглянути систему оподаткування для фізичних осіб. Зокрема, 
підвищене податкове навантаження до 17 %, крім доходів, що переви-
щують 10-разовий розмір мінімальної зарплати, поширюватиметься й на 
бездітних українців, які досягли 30 років. Очікується, що зазначені заходи 
дозволять, з одного боку, збільшити рівень народжуваності і подолати де-
мографічну кризу в Україні, а з іншого – принести до бюджету додаткові 
надходження (близько 800 мільйонів грн на рік). Від податку пропонують 
звільнити лише бездітних, які є інвалідами І-ої, ІІ-ої або ІІІ-ої груп. Є в до-
кументі і заохочувальні заходи для багатодітних батьків. У разі якщо плат-
ник податку має трьох або чотирьох дітей, найменший з яких досяг три-
річного віку, то ставка податку має становити 10 % замість 15-ти. Для 
працюючих батьків, у яких є п'ять або більше дітей, найменший з яких до-
сяг трирічного віку, ставку податку пропонують знизити до 5 %. Пільгові 
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умови оподаткування не мають поширюватися на безвідповідальних бать-
ків – зокрема, тих що позбавлені батьківських прав чи не платять аліменти. 
Але даний законопроект не був прийнятий, адже більшість нардепів не пі-
дтримали це нововедення. Досвід введення податку на бездітність є й в ін-
ших країнах, наприклад, у Німеччині з метою призупинення демографічної 
катастрофи пропонується ввести додатковий податок 1 % для всіх бездіт-
них громадян, які досягли 25-річного віку. У Росії стандартне податкове 
відрахування на дітей з податку на доходи фізичних осіб може вважатися 
аналогом податку на бездітність. Розмір відрахування у 2019 році стано-
вить 1400 рублів (близько 300 грн) в місяць на кожну дитину, враховуючи 
тільки ті доходи, що обкладаються – 13 % ПДФО. Трансформаційні проце-
си у податковому регулюванні мають сприяти не лише збалансуванню бю-
джетів за рахунок податкових надходжень, а й встановленню справедливих 
умов для ведення бізнесу, враховувати потреби економічного розвитку. 
Формування інвестиційної привабливості України має вирішити завдання 
скорочення бюджетного дефіциту та, як наслідок, якісного розвитку еко-
номіки, встановлення справедливих умов для ведення бізнесу, що сприя-
тиме відродженню нації. 

Список використаних джерел: 
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ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
Сусло Т. С. 

Для забезпечення збалансованого розвитку суспільства, гармонізації 
інтересів населення, інтеграції країни у світовий економічний простір, на 
сьогодні, необхідним постає впровадження ефективної податкової систе-
ми, яка забезпечувала б всіма необхідними фінансовими ресурсами держа-
ву. Проблеми, що виникають у сфері оподаткування, стримують соціально-
економічний розвиток країни, негативно впливає загалом на національну 
економіку та безпеку. 

Мета роботи полягає в аналізі сучасного стану реалізації механізму 
бюджетного відшкодування, обґрунтуванні проблем, що пов’язані з ним та 
напрямків удосконалення. 

Дослідженню даної проблеми присвятили свої наукові праці багато 
вітчизняних вчених, зокрема: А. Ільницька, І. Кіянчук, З. Варналій, 
В. Андрущенко, А. Крисоватий, А. Юрчишина та інші. 

Податок на додану вартість є одним із основних бюджетоутворюючих 
податкових платежів, його частка в податкових надходженнях до зведено-

https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/
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го бюджету країни за 2018 р. становила 42 %. Поряд з цим механізм справ-
ляння ПДВ має ряд недоліків, до основних належить: нестабільність зако-
нодавства у сфері оподаткування, неефективне прогнозування майбутніх 
надходжень з податку, проблеми в механізмі відшкодування ПДВ, склад-
ний механізм з адміністрування.  

При його розрахунку ПДВ, використовують два основні джерела гро-
шового зобов’язання – податковий кредит та податкове зобов’язання. Пе-
рший з яких виникає внаслідок купівлі в постачальника товарів (робіт, по-
слуг), що в подальшому будуть використані платником податком в своїй 
господарській діяльності. Зобов’язання з податку з’являється при реаліза-
ції товарів платником податком. Кінцевим платежем до бюджетом буде 
становити податкове зобов’язання зменшене на податковий кредит. В разі 
перевищення податкового кредиту над зобов’язанням щодо його сплати 
виникає бюджетне відшкодування ПДВ.  

Як свідчать дані таблиці, номінальні надходження ПДВ протягом 
останніх 5 років зростали, їх частка в Державному бюджеті коливалася: так 
у 2014 р. дане значення сягало 42 %, то у 2016 р. знизилося до 31 %, проте 
наступного року становило 43 %, а у 2018–42 %. У 2014 р. було відшкодо-
вано 50216 млн грн, а у 2015 р. – 68405 млн грн, що на 36 % більше за по-
передній рік, у 2016 р. – 94405 млн грн, що на 38 % більше за 2015 р., 2017 
року – 120 061 млн грн, що на 27 % більше ніж у 2016 р., 2018 р. – 131659 
млн грн, дане значення більше на 8 % порівняно з 2017 роком. Саме меха-
нізм бюджетного відшкодування є одним із чинників, що негативно впли-
вають на ефективність даного податку, адже суми, що підлягають відшко-
дуванню є втратами бюджету.   

Із запровадженням в 2015 р. електронного адміністрування ПДВ, бю-
джетне відшкодування відбувається в автоматичному режимі. Це дає змогу 
зменшити використання шахрайських схем при обрахунку податку, збіль-
шити контроль, можливість отримати необхідну інформацію.  

Таблиця 1 

Динаміка обсягів надходжень Державного бюджету, 
ПДВ та відшкодування ПДВ у 2014–2018 рр. 

Роки Державний бюджет, 
млн грн 

ПДВ Відшкодування ПДВ 

млн грн % у Держ. 
бюджеті млн грн % у ПДВ 

2014 443 983 189241 42 50216 27 
2015 652 031 246858 38 68405 27,7 
2016 782 748 329911 31 94405 28,6 
2017 1 016 788 434041 43 120061 27,6 
2018 1 191 514 506168 42 131659 26 

Джерело: складено автором за даними Державної фіскальної служби 
України. 



262 

Повернення суми відбувається не одразу, тому виникає заборгованість 
держави перед платниками ПДВ. Серед основних причин несвоєчасного 
відшкодування виокремлюють: при погіршенні економічної ситуації в кра-
їні, зростанні зовнішнього та внутрішнього боргів, уряд може використо-
вувати кошти, що були призначенні на відшкодування, для їх усунення; 
наявність фіктивних фірм у числі контрагентів платника. 

У 2014р. залишок невідшкодованого ПДВ становив 14,9 млрд. грн., у 
2015 р. – 33 млрд. грн, таке значне зростання пов’язане із посиленням еко-
номічної кризи в країні. У 2016 р. такий показник зменшився на 40 % і 
становив 19,8 млрд. грн. тенденція до зменшення зберіглася у 2017 р. на 
38 %, невідшкодований залишок був еквівалентний сумі 12,2 млрд. грн.  

Окрім несвоєчасного повернення коштів з податку, існують також 
проблеми з незаконного отримання відшкодування, що проявляються че-
рез: проведення безтоварного придбання товарів, поставка товарів за спе-
ціально завищеними цінами або їх реалізація за заниженою вартістю, з ви-
користанням “транзитних” підприємств. 

Таким чином, можна зазначити, поряд з тим, що ПДВ є одним з осно-
вних джерел доходу бюджету, він є напрямом бюджетних витрат за наяв-
ністю бюджетного відшкодування. Тому необхідним постає удосконалення 
системи прогнозування надходження та відшкодування ПДВ для пошуку 
додаткових джерел бюджетного наповнення та формування резервів для 
відшкодування.  
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1. Сайт Державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс] –

Режим доступу : http://sfs.gov.ua 
2. Сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу : https://minfin.com.ua/ua 
3. Юрчишена Л. В., Хом’якова Ю. С. Макроекономічний аналіз та

оцінка стану, тенденцій, проблем та перспектив розвитку системи елект-
ронного адміністрування ПДВ в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим 
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РОЛЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ У ФОРМУВАННІ 
ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  

Полюхович А. Д. 

У сучасних умовах розвитку економіки України актуальною пробле-
мою є наповнення бюджету країни, а забезпечення стабільного та своєчас-
ного надходження податків – одне з найважливіших завдань покладених на 
податкову систему. Ми погоджуємося з думкою Барановської І. В що, по-
даткові надходження до бюджету України характеризуються як 
обов’язкові платежі, що сплачуються платниками та відраховуються до 
бюджету для забезпечення загальнодержавних фондів грошовими кошта-
ми. Податок на прибуток підприємств є прямим податком, фіскальне зна-
чення якого є дуже важливим в економічних відносинах держави та плат-
ника. На нашу думку основним призначенням податку на прибуток під-
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приємств є регулювання підприємницької діяльності, її розвиток та стиму-
лювання, однак фіскальне значення податку є також вагомим, оскільки за 
допомогою даної функції накопичуються бюджетні ресурси для забезпе-
чення необхідних суспільству видатків.  

Дослідженням питання фіскальної ролі податку на прибуток підпри-
ємств присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, серед яких необ-
хідно виділити таких як: Андрущенко В. Л., Гусева Т. А., Дідівська Л. І., 
Дропа Я. Б., Єфименко Т. І., Іванов Ю. Б., Кравченко Т. О., Серебрянсь-
кий Д. М., Соколовська А. М., Чабан І. І. та багато інших. 

Однак незважаючи на глибоке дослідження даного питання, спостері-
гається недостатнє опрацювання теми фіскального значення податку на 
прибуток підприємств в сучасних умовах. 

Метою даної роботи є дослідження ролі податку на прибуток підпри-
ємств у формуванні дохідної частини бюджету України. 

Податок на прибуток підприємств являється одним із чотирьох основ-
них бюджетоутворюючих податків за фіскальною значимістю, поряд з подат-
ком на додану вартість, податком на доходи фізичних осіб та акцизним пода-
тком. Розглядаючи динаміку надходжень з податку на прибуток підприємств 
до державного бюджету України, варто зазначити , що податкові надходжен-
ня мають значний вплив на фінансове забезпечення держави. (рис. 1.) 

Таким чином, аналізуючи дані рисунка 1 та рисунка 2, відзначимо, що 
податкові надходження  податку на прибуток підприємств до державного 
бюджету України на протязі 2014–2018 рр. зросла на 56 040,4 млн грн., з 
39 941,9 млн гр. до 96 882,3 млн гр., тобто на 142,5 %, це пояснюється ін-
фляційною складовою, тобто динаміка надходжень податку на прибуток 
підприємств до державного бюджету України в грошовому еквіваленті 
зросла, однак надходження у % від загального обсягу доходів знизилися 
від 11,19 % до 10,44 %, що зумовлено зміною рівня інфляції. 

У 2014 році податкові надходження вищезазначеного податку сягали 
39 941,9 млн грн, а 2015 рік демонструє тенденцію до зниження даного пока-
зника на 12,9 % в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.  

Рис. 1. Динаміка надходжень податку 
на прибуток підприємств до державного 

бюджету України у 2014–2018 рр.,  
(млн грн) 

Рис. 2. Динаміка надходжень податку 
на прибуток підприємств до державного 
бюджету України у % від загального 

обсягу доходів 
Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України 
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А надходження у % від загального обсягу доходів становили в 
2014 році 11,19 %, а в наступному році скоротились до 6,5 %,різке змен-
шення надходжень зумовлене кризовою ситуацією в економіці України на 
протязі 2014–2015 рр., а саме появою непідконтрольних та тимчасово оку-
пованих територій, що призвело до скорочення кількості суб’єктів госпо-
дарювання, які сплачували податок на прибуток підприємств, а отже й сум 
сплачених ними податків. 

Суттєві зміни відбулися у надходженнях з податку на прибуток підп-
риємств у 2016 році, показник перевищив попередній на 56,3%, і становив 
54 344,1 млн. грн., обсяг надходжень у % від загального обсягу дохідної 
частини державного бюджету України становив 8,82%.  Позитивна дина-
міка зображується на протязі 2017 - 2018 років, так у 2017 році сума над-
ходжень з податку на прибуток становила 66 911,9 млн. грн., 2018 – 
96 882,3 млн. грн. Таким чином, надходження податку на прибуток підп-
риємств до держбюджету становили 10,44% від загального обсягу доходів. 

Отже, роль податку на прибуток підприємств являється важливою в 
наповненні державного бюджету України, оскільки зазначений податок є 
одним з  джерел формування ресурсів держави, однак фіскальна ефектив-
ність податку на прибуток підприємств продемонструвала скорочення об-
сягу надходжень у % від загального обсягу дохідної частини бюджету 
України.  
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ПОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ 
СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Тараненко В. Є., Patskan Julia 

Державна підтримка створення та функціонування соціального 
підприємництва набуває актуальності в Україні. Наявність соціально неза-
хищених категорій громадян (люди з обмеженими можливостями, люди 
похилого віку, молодь, яка шукає першу роботу, багатодітні батьки, люди, 
що мають залежності тощо) та низький рівень державного фінансування 
допомоги для них, наявність великої кількості вимушених переселенців, – 
все це створює базу для розвитку саме соціального підприємництва.  

Зазначимо, що законодавчо встановленої форми “соціальне підприєм-
ництво” в Україні не існує. Однак світовий досвід вказує значущість не 
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стільки організаційної форму підприємництва, скільки мети створення 
бізнесу: не просто отримання пільг з боку держави, а підвищення якості 
життя окремих категорій громадян, можливості отримання гідного доходу 
яких обмежені за різних причин. При цьому, головною метою проведення 
діяльності залишається отримання прибутку. Зазначимо, що на відміну від 
звичайного підприємництва, прибуток спрямовується на благодійну діяль-
ність, вирішення соціальних, екологічних тощо проблем регіонального чи 
державного значення. Тобто бізнес, який змінює світ на краще. 

Існує кілька підходів до визначення основних характеристик соціаль-
них підприємств залежно від мети діяльності та напрямку використання 
прибутку. Так, Г. Діз та Дж. Емерсон [1] пропонують таку класифікацію: 

− благодійні – соціальні підприємства філантропічної спрямованості, 
метою діяльності яких є створення соціальної цінності, джерелом фінансу-
вання яких є спонсорські та благодійні внески, гранти, які використову-
ються безпосередньо на реалізацію соціальної програми; 

− комерційні – підприємства, які виготовляють товари (надають пос-
луги) соціального характеру, але мають на меті створення економічної 
цінності, а прибуток від їх діяльності розподіляється між акціонерами та 
власниками; 

− гібридні – підприємства, метою діяльності яких є одночасно ство-
рення соціальної та економічної цінності, а отриманий прибуток викорис-
товується для реалізації соціальної місії та/або розвитку бізнесу, а отже і 
збільшення у майбутньому соціальних та економічних результатів. 

З огляду на таку класифікацію можна означити підходи до оподатку-
вання соціальних підприємств. За таких ознак до складу соціальних 
підприємств відносять неприбуткові організації і традиційні бізнес-
організації, які виготовляють товари або надають послуги соціального ха-
рактеру, прибуток від реалізації яких не слугує джерелом фінансування 
розв'язання соціальних проблем. Згідно Листа ДФСУ [2] така організація 
може скористатись правом отримання статусу неприбуткової організації 
відповідно до ст. 133.1.1. Податкового кодексу України [3] за умови що 
метою її діяльності не може бути одержання і розподіл прибутку серед за-
сновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а та-
кож серед працівників таких організацій. 

Якщо ж підприємство перераховує кошти до неприбуткової ор-
ганізації, то об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається за 
даними бухгалтерського обліку шляхом коригування на різниці, які вини-
кають відповідно до положень розділу ІІІ “Податок на прибуток 
підприємств” Податкового Кодексу України [3].  

Якщо підприємства, які не коригують фінансовий результат з метою 
оподаткування (з обсягом доходу до 20 млн. грн.), враховують перера-
хування неприбутковим організаціям в повному обсязі, то підприємства, 
що визначають об’єкт оподаткування шляхом коригування бухгалтерсько-
го фінансового результату на різниці, мають скоригувати свій фінансовий 
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результат (отриманий за даними бухгалтерського обліку) та  врахувати об-
меження п. п. 140.5.9 ст.140 Податкового Кодексу України [3]. 

Такі cуб’єкти господарювання мають збільшити фінансовий результат 
податкового (звітного) періоду на суму коштів або вартості товарів, вико-
наних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) про-
тягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату 
перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, 
визначеним п. 133.4 ст. 133 Податкового Кодексу України [3], у розмірі, 
що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього 
звітного року. 

Таким чином, при визначенні об’єкта оподаткування податком на 
прибуток бухгалтерський фінансовий результат підлягає коригуванню на 
суму допомоги, яка перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку по-
переднього звітного року, у разі якщо така допомога надана неприбутковій 
організації. 

При цьому існують податкові пільги, зокрема щодо звільнення від ко-
ригування, встановленого пунктом п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податково-
го Кодексу України [3]. Однак таке звільнення стосується певних сум 
коштів та вартості спеціальних засобів на період проведення антитерори-
стичної операції (вказана пільга встановлена п.33 підрозділу 4 розділу XX 
“Перехідні положення” Податкового Кодексу України [3]). 

Вищевикладену позицію щодо нюансів та особливостей оподаткуван-
ня операцій з перерахування коштів неприбутковим установам Державна 
фіскальна служба підтвердила листом [4]. 

Слід також звернути увагу на оподаткування благодійної допомоги 
податком на додану вартість. Перерахування коштів не є об’єктом оподат-
кування ПДВ, однак передача товарно-матеріальних цінностей, необорот-
них активів або ж послуг є оподатковуваною категорією. Така операція 
вважається постачанням, тобто об’єктом оподаткування ПДВ (п. 185.1 
ПКУ[3]). Коли б не пільга, передбачена п.п. 197.1.15 ПКУ. При цьому пе-
редбачено звільнення від оподаткування ПДВ надання благодійної допо-
моги, у тому числі безоплатне постачання товарів/послуг благодійним ор-
ганізаціям, створеним і зареєстрованим згідно із законодавством, а також 
надання такої допомоги благодійними організаціями одержувачам 
(суб’єктам) благодійної допомоги згідно із законодавством про благодійну 
діяльність і благодійні організації. 

Однак застосування такої пільги можливе лише при дотриманні пев-
них умов. По-перше, не оподатковується ПДВ лише допомога, надана бла-
годійним організаціям, створеним і зареєстрованим згідно із законодав-
ством. Тобто для того щоб можна було не нараховувати ПДВ виходячи з 
вартості “натуральної” допомоги, благодійний фонд-одержувач має бути 
створений і зареєстрований відповідно до Закону благодійну діяльність та 
благодійні організації [5].  

По-друге, пільга поширюється саме на безоплатне постачання това-
рів/послуг, під яким розуміють постачання товарів/послуг благодійним ор-
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ганізаціям і одержувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, 
матеріальної або інших видів компенсації.  

Слід звернути увагу, що не вважається благодійністю так зване спон-
сорство, яке передбачає надання матеріальної, фінансової та іншої допомо-
ги в обмін на популяризацію спонсорського імені, найменування або тор-
гової марки. Саме тому в Законі [5] згадки про спонсорство сьогодні немає. 

Також, якщо марковані товари, отримані в цілях надання благодійної 
допомоги, були реалізовані за грошові кошти або інші види компенсації, то 
їх та/або виручку, отриману від такої реалізації, конфіскують у дохід дер-
жави в установленому порядку.  

По-третє, отримана благодійна допомога має бути використана безпо-
середньо за призначенням, тобто в благодійних цілях, визначених ст. 3 За-
кону [5]. Контроль за отриманням, зберіганням, розподілом благодійної 
допомоги у вигляді товарів, робіт, послуг здійснюють місцеві органи вико-
навчої влади, а за їх цільовим використанням — місцеві органи виконавчої 
влади і контролюючі органи.  

По-четверте, при наданні неоподатковуваної благодійної допомоги по-
трібно дотримуватися правил маркування, описаних у п.п. 197.1.15 ПКУ [3].  

По-п’яте, пільга з ПДВ не зберігається, якщо у вигляді благодійної 
допомоги надають: підакцизні товари, вказані в розд. VI ПКУ [3]; цінні па-
пери (окрім виданих ендавментів, указаних у розд. IV ПКУ [3]); нема-
теріальні активи і товари (роботи, послуги), призначені для використання в 
господарській діяльності. 

Таким чином, при застосуванні податкових пільг, які передбачені для 
окремих різновидів соціального підприємництва, слід ретельно виконувати 
умови законодавства. 
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ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ НАДХОДЖЕНЬ 

Мул А. А. 

На сучасному етапі становлення турбулентої економіки України, дер-
жава потребує систематичного поповнення фінансових ресурсів, головним 
джерелом яких виступають податки. Як показує практика, платники подат-
ків не завжди своєчасно і в повному обсязі сплачують податки через низку 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. Крім цього, мають місце випадки 
свідомого ухилення від сплати з використанням як законних так і не за-
конних способів мінімізації податків (як свідчить юридична практика, по-
даткові агенти складають близько 70 % справ саме по ухиленню від подат-
ків). Порушення податкового законодавства призводить до суттєвого недо-
виконання бюджетних завдань, що, в свою чергу, загострює потребу дер-
жави в додаткових джерелах фінансування, що в свою чергу впливає на 
стан економіки і рівень життя суспільства. 

На даний період існує широкий спектр наукових статей та наукових 
публікацій,як вітчизняних так і зарубіжних вчених, зокрема І. Р. Безпалько, 
З. С. Варналій, О. М. Воронкова, Н. І. Главацька, О. М. Десятнюк, А. Я. 
Жаліло, Ю. Б. Іванов, Т. О. Дулік, О. П. Кириленко.

Метою даної роботи є дослідження концепції впливу здійснення по-
даткового контролю в контексті підвищення рівня акумулювання податко-
вих надходжень в бюджетних ресурсах. 

В сучасних умовах, здійснення податкового контролю, є основним за-
собом забезпечення виконання дохідної частини  бюджетів усіх рівнів. 
Адже саме від ефективності податкового контролю та від якісної ор-
ганізації контрольно – перевірочної роботи податкових органів залежить 
своєчасне виконання податкових зобов’язань платників податків перед 
бюджетом, і як наслідок, збільшення частки надходжень до бюджетів. 

Для оцінки ефективності податкового контролю проаналізуємо показ-
ники контрольної діяльності податкових органів (рис. 1) 

Рис. 1. Динаміка контрольно-перевірочних заходів  
Державної фіскальної служби України протягом 2014–2018 рр. [2] 
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Дані,що наведені на рис.1 демонструють, що в період з 2014–2018 
роки спостерігається тенденція стосовно зниження числа перевірок. Даний 
факт пояснюється тим, що у різні роки даного періоду, діяльність ДФС 
України змінювала та вдосконалювала податкові реформи: так у 2014 році 
на пріоритеті контролюючих органів було зменшення адміністративного 
натиску та збільшення ефективності перевірок стосовно ризикових суб’єктів 
підприємницької діяльності; у 2015 році – здійсненні заходи, які б суттєво 
зменшили показник податкового боргу; 2016 – показав найгірших показник, 
через реформуванням структури ДФС України; 2017 рік – по перше, змен-
шення адміністративного тиску на малий бізнес, та збільшення його 
відповідно на великих платників податків; по друге, зменшення корупцій-
них ризиків; по третє, це підвищення якості аудиту; 2018 рік – вдосконален-
ня системи внутрішнього контролю; електронізації податкового аудиту та 
перенесення уваги щодо ухилення податків на великих платників. 

Незважаючи на зменшення кількості перевірок контролюючими орга-
нами ДФС України, відбувалося значне збільшення сум сплачених узгод-
жених грошових зобов’язань (рис. 2) 

Рис. 2. Динаміка донарахованих та сплачених грошових зобов’язань 
фіскальними органами впродовж 2014–2018 рр., млрд грн [2] 

Моніторинг індексів, що представлені в табл. 1 дають нам можливість 
зробити наступний висновок такого характеру: в період з 2014–2016 роки 
відбувалося скорочення обсягів донарахованих сум узгоджених грошових 
зобов’язань, а протягом 2017–2018 рр. така динаміка змінила свій напря-
мок, та показала позитивний результат, який пояснюється тим, що увага 
фіскальних органів в основному була зосереджена на суб’єктах середнього 
та великого бізнесу. 

Отже, протягом 2014–2018 року до Державного бюджету України за 
результатами перевірок податковими агентами діяльності платників подат-
ків, було здійсненно реальний вклад в сумі 17,6 млрд грн, що в свою чергу 
дозволяє зробити висновок, що основне призначення податкового контро-
лю  полягає у забезпеченні суворого нагляду за дотриманням норм подат-
кового законодавства щодо сплати податків і зборів.  
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ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПОДАТКИ 
В ТЕОРІЇ ЛІБЕРТАРІАНСТВА 
Пилявський Ю. М, Аліагор Обінна  

Неефективна податкова система – гальмо в розвитку будь-якої держа-
ви. Однак, яку податкову систему вважати ефективною – це велике питан-
ня. Сучасний світ являє багато прикладів країн, де існують достатньо ве-
ликі податки, й є країни, де немає податкової системи взагалі. Отже, пи-
тання про ефективність розвитку таких країн є відкритим.  

У сучасній економічній теорії навряд чи знайдеться інше таке питан-
ня, яке привертає стільки ж уваги, як питання про необхідність і справед-
ливість оподаткування. Одними з явних супротивників справляння подат-
ків є представники лібертаріанства. Останнє являє собою різновид полі-
тичної філософії і набір рухів, які підтримують свободу як основний прин-
цип. Лібертаріанці прагнуть максимізувати політичну свободу і автономію, 
спираючись на свободу вибору, добровільне об’єднання, індивідуальне су-
дження і право власності. В силу того, що конкретні форми лібертаріанст-
ва містять уявлення не тільки про належне право, але і про належні держа-
ві, ці форми відносять не тільки до правової, а й до політичної філософії. 

Лібертаріанці вважають, що оподаткування аморально й по суті нічим 
не відрізняється від грабежу. “У певному сенсі вся система оподаткування 
є формою примусової праці, – говорить Мюррей Ротбард, один з провідних 
теоретиків лібертаріанства. Візьміть, наприклад, прибутковий податок. Ви-
сокі ставки прибуткового податку означають, що кожен з нас значну час-
тину року – кілька місяців – працює на дядю Сема, а тільки потім починає 
працювати на себе. В решті решт, рабство почасти й полягає в тому, що 
людина змушена безкоштовно або за малу плату працювати на когось. А 
прибутковий податок означає, що ми працюємо і заробляємо тільки для 
того, щоб уряд відняв у нас значну годину заробленого для власних цілей. 
Що це, якщо не примусова безкоштовна праця?” [1, c. 99]. Шкоду податків 
М. Ротбард пояснює так: “високі податки” сковують виробництво, ініціа-
тиву і прагнення до розвитку, а також підприємливістьˮ [1, c.87]. З точки 
зору теоретиків лібертаріанства, держава не має права стягувати податки. 
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Оподаткування слід замінити добровільними методами фінансування пос-
луг, які надаються державою населенню. Такі послуги можуть надаватися 
приватним бізнесом, благодійними та іншими організаціями. Як конкретно 
це буде реалізовано, оголошується “дуже складним питанням, що вимагає 
подальшого опрацювання”, натяк лише, що один з варіантів – це фінансу-
вання деяких послуг держави “за рахунок замовника”. Щодо цього питан-
ня, то варто зазначити, що лібертаріанці тут не мають абсолютної єдності 
думок. Один з різновидів лібертарінської теорії – мінархізм пропагує ідею, 
що мінімальна держава має право стягувати мінімальні податки тільки для 
охорони власності, а друге лібертаріанське “відгалуження” – анархо-
капіталізм має на увазі відсутність обов’язкових податків. 

Не слід думати, що освічені вчені, які належать до лібертаріанської 
течії, є “утопістами” і не розуміють значимості та ролі податків у сучасно-
му суспільстві. Звісно, що ні. Але така позиція є не чим іншим, як проявом 
протесту проти свавілля державної влади в сфері розподілу суспільного 
продукту. Лібертаріанці – пропагандисти економічної свободи, які відсто-
юють ідеали вільного ринкового розвитку – приватну власність, свободу 
підприємництва, відсутність будь-якого насильства, справедливість щодо 
відповідальності за порушення суспільних норм і цінностей. Отже, держа-
ва сприймається ними саме як той інститут, який заважає суспільному роз-
виткові. Історія являє багато прикладів того, коли держава ставала причи-
ною економічних криз, війн, бідності, соціального протистояння. Масові 
антиурядові протести останнього часу в багатьох країнах світу є наочним 
тому підтвердженням. Поява тіньової економіки, з позицій лібертаріансь-
кої теорії, – це викривлення ідеї економічної свободи. Механізмом тінізації 
з боку високих державних посадовців є корупційні схеми. Світовий досвід 
доводить, що корупція найбільш поширена в регіональних і державних ін-
ститутах, де зосереджені правові, політичні та економічні владні механізми 
управління фінансовими потоками. За світовими рейтингами, Україна є 
однією з найбільш корумпованих держав. Відповідно до них, Україна за-
ймає в 2018 році вже 120 –те місце [2]. 

В умовах надто високого рівня корупції в Україні, природно постає 
питання навіть не стільки про ефективність податкової системи, скільки 
про відповідальність уряду, який допускає розкрадання бюджетних коштів 
– коштів платників податків. Можна скільки завгодно пропонувати ті чи
інші реформи, спрямовані на вдосконалення господарської практики, але 
до тих пір, поки не з’явиться альтернативний державі інститут як високо-
розвинене громадянське суспільство, ці заходи не будуть успішними. На-
разі не існує універсального рецепта процвітання. Кожна держава вибудо-
вує власну стратегію розвитку, враховуючи ті чи інші особливості націо-
нальної економіки, ментальності, історії. Але є те, що лібертаріанці вва-
жають непорушним правилом життя, – захист власності громадян у будь-
якій формі – будь то майно, гроші, сплачені в якості податків, спадщина 
тощо, повинно належати власнику.  
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Нині фіскальна політика в Україні переходить в якісно новий етап ро-
звитку, що спричиняє труднощі в її реалізації. Насамперед, вони пов’язані 
з необхідністю гармонізації вітчизняного податкового законодавства із за-
конодавством ЄС, виконання вимог МВФ, активізації підприємницької та 
інноваційної діяльності, недопущення погіршення рівня життя населення 
тощо. За цих умов стає надзвичайно актуальною гнучкість державної фіс-
кальної політики щодо зовнішніх чинників та спроможність влади транс-
формувати та підлаштовувати її з огляду на процеси, які відбуваються все-
редині країни. 
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ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЯМИХ 
ТА НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ 

Шаповалюк Л. О., Маєвська О. П. 

Фіскальні та регулюючі властивості податків втілюється в їх функціях. З 
допомогою функцій податків реалізується кількісний та якісний вплив дер-
жави на стан розвитку її економіки та ефективність функціонування фінансо-
вої системи.  

Прямі податки орієнтовані на оподаткування доходів підприємництва 
чи населення, а непрямі – спрямовані на кінцеве споживання.  

Мета роботи полягає у аналізі сучасної фіскальної ефективності пря-
мого та непрямого оподаткування. 

Досліджували вказану проблему класики економічної науки та сучас-
ники фінансової науки: А. Сміт, Д. Рікардо, П. М. Боровик, І. І. Дороніна, 
Т. Л. Томнюк, А. І. Крисоватий, Н. С. Криштоф. 

Незважаючи на те, що всі податки, які встановлені в Україні викону-
ють фіскальну функцію,  потрібно відзначити, що деякі види податків ма-
ють більш чітко виражені фіскальні властивості, ніж інші [4]. 

Поділ податків на прямі та непрямі пов’язаний з методом їх встановлен-
ня. Прямі податки на відміну від непрямих безпосередньо звернені до плат-
ника податків – його прибутку, майна, інших об’єктів оподаткування. Юри-
дичний і фактичний платник у цьому випадку той самий. Непряме оподатку-
вання відрізняється від прямого тим, що встановлюється як надбавка до ціни 
реалізованих товарів і внаслідок цього безпосередньо не пов'язується з при-
бутком або майном фактичного платника. Основним чинником, який визна-
чає співвідношення між прямими та непрямими податками, є життєвий рі-
вень основної маси населення. Низький рівень об’ єктивно обмежує масшта-
би прямих податкових надходжень. [1]. 

Розглянемо динаміку та структуру податкових надходжень до Зведе-
ного бюджету України за 2013–2017 рр. (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Податкові надходження до Зведеного бюджету України  
за 2013–2017 рр., млн грн [3] 

2013 2014 2015 2016 2017 
Непрямі податки 178280,0 196732,5 289548,4 357627,5 579388,0 
Прямі податки 175688,2 170779,5 218087,5 293154,1 248771,0 
Податкові надходження, 
всього 353968,2 367512,0 507635,9 650781,6 828159,0 

Відповідно до таблиці 2.1 за досліджуваний період в Україні значно 
змінювалася роль прямих та непрямих податкових надходжень до Зведено-
го бюджету Україні, й відповідно змінювалися їх властивості. Так, якщо в 
2013 р. сума прямих податків складала 175688,2 млн грн, а непрямих пода-
тків – 178280 млн грн, то на кінець 2017 року дані показники становили 
248771 млн грн та 579388 млн грн. Тобто бачимо значне зростання непода-
ткових надходжень до Зведеного бюджету протягом досліджуваного періоду. 
Крім того, потрібно відмітити, що змінилися й властивості прямих та непря-
мих податків. Так, якщо на початок періоду прямі та непрямі податки вико-
нували однаково як фіскальні, та регулюючі функції, то на кінець періоду в 
зв’язку зі змінами в податковому та бюджетному законодавству непрямим 
податкам почала відводитися більша фіскальна роль порівняно з прямими 
податками. Це твердження також підтверджує розгляд зміни показника пи-
томої ваги прямих та непрямих податків в структурі податкових надходжень 
до Зведеного бюджету протягом досліджуваного періоду (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Структура податкових надходжень 
до Зведеного бюджету України в 2013–2017 рр., % 

[побудовано автором на основі даних табл. 2.1] 

Як видно з таблиці 2.1 та рисунку 2.1 в Україні переважають непрямі 
податки, що підтверджує висновок, що в умовах низького рівня доходів фізи-
чних осіб та низького рівня податкової культури неможливо забезпечити пе-
реважання у структурі податкової системи прямих податків. Проте прямі по-
датки є вагомим фінансовим регулятором соціально-економічних процесів. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
Заболотня В. В., Кідонь Т. В. 

Одним із обов’язкових податків, є податок на доходи фізичних осіб, 
він формує доходи бюджету, а також перерозподіляє фінансові ресурси 
між державою та населенням. На даний момент ПДФО існує, як ефектив-
ний інструмент впливу на реальні доходи громадян. Поруч із фіскальною 
складовою податок на доходи фізичних осіб також виступає, як елемент пе-
рерозподілу доходів і досягнення соціальної справедливості у суспільстві. В 
певній державі існують податки, вони повинні виконувати функції найкра-
щим чином, призначенні для задоволення потреб інституту держави та сус-
пільства у цілому та створювати рівномірний податковий тиск за рахунок 
прямого визначення бази оподаткування. 

Питанням оподаткування доходів фізичних осіб займалися такі віт-
чизняні науковці: Ю. Б. Іванов, К. І. Швабій, В. В. Черкашин, Л. В. Юрчи- 
шена, Н. М. Костіна, О. В. Любінець та інші. 

Метою даної роботи є проблеми та шляхи удосконалення оподатку-
вання доходів фізичних осіб. 

Україні потрібна така система оподаткування доходів фізичних осіб, 
елементи б якої, були відповідні до сучасних принципів оподаткування, 
відповідали б визначеним цілям економічної політики, тенденціям світо-
вим, а також будувалися із урахуванням існуючих соціально-економічних 
умов. [1, c.112].  

Окреслимо основні проблеми що стосуються сплати податку на дохо-
ди фізичних осіб в Україні: 

1) Негнучкість національної системи оподаткування податком на до-
ходи фізичних осіб і її низька ефективність. 

2) Система оподаткування не враховує досвід країн Європейського
Союзу. 

3) Низький рівень податкової культури.
4) Відсутність прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб.
5) Високий рівень корупції у сфері оподаткування.
6) Загальноприйнята практика ухилення від сплати податку на доходи

фізичних осіб. 
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7) Практично відсутня практика впровадження заходів що стосуються
легалізації доходів громадян в тіньовому секторі економіки.[2, 97 с.] 

Щоб унеможливити подальший розвиток вище перелічених проблем 
пропонуємо такі шляхи удосконалення оподаткування з податку на доходи 
фізичних осіб: 

1) потрібно засобами державного регулювання всіляко сприяти збіль-
шенню обсягів доходів громадян, що дасть змогу отримувати податкову 
соціальну пільгу. Такий захід стане зручним для зменшення кількості “за-
робітних плат у конвертах”, тому, що розмір оплачуваного працюючим 
громадянином ПДФО, буде компенсуватись, за рахунок отримання подат-
кової соціальної пільги; 

2) замість податкової соціальної пільги для фізичних осіб впровадити
прогресивні ставки податку, це дасть спроможність допомагати не тільки ма-
лозабезпеченим верствам населення, але ще й дасть поштовх до формування 
середнього класу в Україні. За будь-якого доходу, у вигляді податку, вилуча-
тись може лише частина доходу, та яка йде на накопичення, та в жодному 
разі не торкатися коштів, що витрачаються на споживання. Такий захід зняв 
би в суспільстві, соціальне напруження і також рівень податкового наванта-
ження на малозабезпечені в Україні верстви населення; [1, c. 217]; 

3) потрібно посилити рівень податкової культури і дисципліни плат-
ників податків, тобто кожен громадянин України має збагнути, що сплата 
податку це не стягнення коштів з громадян, а вона поєднує в собі лише 
наш обов’язок перед країною, яка потім поверне нам ці кошти у вигляді 
соціальної допомоги і наданні різноманітних послуг; 

4) родинам, які виховують навіть одну дитину до 18 років, надавати
пільги в оподаткуванні, тому, що допомога на дитину, яку надає держава є 
незначною. Але, отримані кошти повинні мати цільове призначення, в ін-
шому випадку ефективність даної пільги знижується; 

5) потрібно підвищити розмір мінімальної заробітної плати до такого
рівня, який би дав змогу громадянам в повній мірі задовольняти власні по-
треби. 

Дотримуватися принципу соціальної справедливості і збільшити над-
ходження до бюджету, дадуть змогу, усі вищезазначені шляхи. 

Вирішення поданих проблем побудови і також механізму адміністру-
вання ПДФО, є  підвищення рівня довіри до податкової системи,  населен-
ням України  та зменшення конфліктності між платниками податків і конт-
ролюючими органами. Потрібно відзначити, що всі вищевказані заходи 
впливатимуть також  на підвищення рівня життя громадян та покращення 
їхнього добробуту. 
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ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ 
ДО МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ М. ЛЬВІВ 

Лисак К. С. 

Підвищення ефективності фінансової діяльності держави передбачає 
докорінну перебудову податкової системи та вдосконалення важливого 
його інструменту, такого як місцеві податки та збори. В місцевому оподат-
куванні існує ряд невирішених проблем. Насамперед практика справляння 
місцевих податків та зборів в Україні за останні роки виявила багато 
недоліків, які зумовлені саме невирішеністю як теоретичних проблем, так і 
невизначеністю багатьох технічних процедур, тобто механізму обчислен-
ня, планування місцевих податків та зборів, а також пріоритетів у наданні 
пільг. 

Вивченням питань стосовно функціонування місцевих податків і 
зборів, займались чимало вітчизняних науковців: О. І. Барановський, 
О. Ю. Дубовик, О. Д. Василик, В. І. Кравченко, Ю. В. Пасічник, 
В. М. Опарін та інші. 

Місцевий бюджет є основним фінансовим планом розвитку районів та 
областей України.  Дохідна частина кожного місцевого бюджету відобра-
жає результати роботи організацій, підприємств та інших суб’єктів госпо-
дарювання, які діють на певній території [1]. Частина доходів від їхньої 
діяльності мобілізується в доходах місцевих бюджетів за рахунок податків 
та інших платежів. Рівень підприємницької активності та рівень доходів 
населення, що проявляється при сплаті прибуткового податку з громадян 
має значний вплив на формування місцевих бюджетів [2]. 

З року в рік місцеві бюджети набувають більшої ваги як за обсягом 
фінансових ресурсів держави, так і щодо розв’язання соціально-
економічних проблем регіонів, де проживає переважна частина населення 
України. 

Саме за допомогою місцевих бюджетів проводяться додаткові випла-
ти населенню  на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, 
допомог і пільг ветеранам війни і праці, сім’ям з дітьми. Місцеві бюджети 
сприяють досягненню пропорційності у розвитку територій, фінансування 
більшості державних видатків, насамперед соціального спрямування, 
здійснюється з місцевих бюджетів [2]. 

Місцеві бюджети відіграють велику роль у забезпеченні в державі 
фінансової стабільності, яка значною мірою залежить від організації 
міжбюджетних відносин [3]. Відносини між бюджетами різних рівнів та 
видів повинні бути орієнтовані на економічну ефективність, соціальну 
справедливість та політичну стабільність. 

Здійснимо прогноз надходжень місцевих податків і зборів до бюдже-
ту, оцінку та аналіз надходжень місцевих і зборів до бюджету міста Льво-
ва, а також пошуки альтернативних шляхів вдосконалення механізму 
справляння місцевих податків і зборів, враховуючи світовий досвід. 
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Обсяг податкових надходжень місцевих бюджетів є основним кри-
терієм та фінансовою, що визначає масштаби бюджетного регулювання, 
характеризує стан місцевих бюджетів. Якщо в 2012 році податкові над-
ходження становили 57,54 % доходів місцевих бюджетів, то у 2014 році 
частка податкових надходжень бюджету м. Львова зросла до майже до 
60 %,а у 2016 році зменшилася до 48,45 %, у 2017 році - до 43,7 % (табл. 1). 

Таблиця 1 

Податкові надходження в доходах міського бюджету м. Львова, 
(млн грн). 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Доходи міського  
бюджету, млн грн 1810,90 2390,66 2424,46 2555,31 3056,13 4938,16 

Податкові  
надходження, млн грн 1042,06 1285,75 1444,17 1436,86 1480,70 2158,79 

Частка податкових 
надходжень, % 57,54 53,78 59,57 56,23 48,45 43,7 

Джерело: складено на основі [4]. 

Зростання частки податкових надходжень перш за все було зумов-
лене змінами у Податковому кодексі України і включенням єдиного подат-
ку до місцевих податків і зборів. Крім того, покладаємо надії на нещодавно 
введений податок на нерухомість, відмінний від земельної ділянки, оскіль-
ки цей податок відіграє неабияку роль у формуванні доходів місцевих 
бюджетів багатьох країн світу. 

Як видно з рис. 1, станом на 1 січня 2018 року сукупні надходження 
місцевих податків і зборів до місцевого бюджету м. Львова складали у 
2017 році 2158,79 млн грн, у 2016 році – 1480,70 млн грн, в 2015 році – 
1436,86 млн грн. 

Рис. 1. Надходження місцевих податків і зборів до бюджету м. Львова 
за 2013–2017 роки, (млн грн). 

Джерело: складено на основі [4]. 
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Отже, аналіз практики місцевого оподаткування після прийняття ПКУ 
та розгляд перспектив збільшення надходжень від таких місцевих податків 
та зборів, як єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних 
засобів та туристичний збір, можна зазначити, що вони не здатні повною 
мірою поповнювати місцевий бюджет, але, порівнюючи надходження від 
зборів, які були до прийняття ПКУ, і надходження, які поповнюють місце-
вий бюджет м. Львова зараз, можна зробити висновок, що зміни у ПКУ да-
ли неабиякий результат.  

Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється саме у фор-
муванні грошових фондів. Вони є фінансовим забезпеченням  діяльності 
місцевих органів влади.  

З точки зору фіскальної ефективності треба віднести деякі види по-
датків на майно підприємств, податок на спадщину, дарування до переліку 
місцевих податків та зборів. Таким чином ці податки дозволять пере-
розподіляти кошти, встановлюючи залежність між обсягами місцевих 
бюджетів, ефективного використання суб’єктами господарювання майна, 
оскільки це стимулюватиме створювати сприятливі умови для розвитку 
підприємства органами місцевої влади, бо саме це впливатиме на розміри 
доходів місцевих бюджетів. 

Також, дослідження цієї теми дало змогу виявити багато недоліків у 
системі місцевих податків і зборів, одними із головних є незначна фіскаль-
на та регулююча роль місцевих податків та зборів, обмежено коло повно-
важень місцевого самоврядування у сфері встановлення місцевого оподат-
кування та незацікавленість місцевих органів влади у додатковому залу-
ченні коштів від справляння місцевих податків і зборів. Напрямами вдос-
коналення системи місцевих податків та зборів можуть слугувати запози-
чення досвіду зарубіжних країн. 

Дійшовши висновку слідує, що вплив місцевих податків і зборів на 
формування місцевих бюджетів є досить важливим питанням, та набуває 
ще більшої актуальності.  
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ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ 

Тропіна В. Б. 

Тенденції посилення майнової нерівності і нерівності доходів як все-
редині країн, так і між ними, привертають увагу не тільки фахівців, але й 
більш широких груп суспільства. Якщо раніше стурбованість викликали 
головним чином морально-етичні аспекти нерівності, то зараз складається 
консенсус щодо того, що існуючі рівні нерівності можуть також бути руй-
нівними як в економічному, так і в політичному плані. Ряд недавніх дослі-
джень розкривають зв’язок між нерівністю доходів і низкою соціально-
економічних проблем. Зокрема, дослідження, проведене І. Ортіз і 
М. Каммінсом для ЮНІСЕФ показало, що за тими 141 країнам, де воно 
проводилося, в період 1990–2008 рр. була виявлена сильна негативна коре-
ляція між нерівністю та високим соціально-економічним розвитком [1].  

Вивченню даної теми присвячені праці багатьох вчених. Водночас, про-
цес посилення соціально-економічної нерівності у світі, який все більше на-
буває рис глобальної кризи, підсилює існуючі та породжує нові проблеми.  

У доповіді аналітичного центру “Oxfam”, опублікованому в січні 
2017 р., було відзначено, що розрив між багатими і бідними значно більше, 
ніж вважалося раніше. На сьогоднішній день лише 8 супербагатіїв володі-
ють такими статками, які мають в своєму розпорядженні 3,5 млрд чоловік, 
тобто нижня по доходах половина жителів нашої планети. Згідно з допо-
віддю, перший трильйонер з’явиться протягом 25 років, в той час як кожна 
десята людина живе на менше ніж $ 2 в день. Для порівняння, ще в 2015 
році багатство, яким сумарно володіла нижня за доходами половина людс-
тва, концентрувалося в руках 62 осіб, а в 2010 році − таким же багатством 
володіло 388 осіб [2]. 

Дослідження дестабілізуючого впливу соціально-економічної нерів-
ності на світову економіку виявляють такі її негативні наслідки, які і ста-
ють каталізатором економічних криз: надмірне споживання, підсилення 
економічних криз, зниження економічного зростання.  

Зниження надмірного рівня майнового розшарування передбачає усу-
нення причин, що породжують нерівність. Виявити роль одного-єдиного 
чинника в даному випадку – завдання неймовірно важке. На думку 
Дж. Стігліца – одного з найавторитетніших дослідників нерівності, найва-
жливіша з них – це фінансові ринки, що збільшують нерівність у всьому 
світі. Крім цього, відсутність належної уваги з боку МБР, МВФ, Світового 
банку та  G-20 до офшорного сектору, де приховано не менше 21 трлн дол. – 
сума, еквівалентна розміру економік США и Японії разом взяті, – теж сут-
тєво посилює нерівність. До чинників зростання соціально-економічної 
нерівності слід віднести також зниження прогресивності податків, монопо-
лізація, глобалізація та інші причини.  

Стає очевидним, що майнове розшарування, яке досягла на сьогодні-
шній день максимальних розмірів, без сумніву, стало ключовим бар’єром 
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для подальшого стабільного соціально-економічного розвитку. Саме тому 
важливим на сьогодні повинно стати питання пошуку методів зниження не-
рівності з метою створення умов для сталого розвитку суспільства як у наці-
ональному, так і в глобальному вимірі. Йдеться про необхідність визначення 
та забезпечення оптимальної межі соціально-економічної нерівності, яка пе-
редбачає необхідність досягнення рівноваги між соціальною справедливістю 
та економічною ефективністю, сприяє розвитку позитивної соціальної на-
пруженості та не дозволяє надмірно розвиватися негативній. Визначення цієї 
межі досить умовне і залежить як від рівня життя найбідніших верств насе-
лення, так і від уявлень про справедливість нерівності, легітимність тієї чи 
іншої форми розподілу матеріальних благ чи суспільного доходу.  

Реалізація ринкових уявлень про справедливість розподілу зводиться 
до вирівнювання можливостей вихідців з різних соціальних прошарків. 
Але простого законодавчого закріплення рівності можливостей усіх у пра-
цевлаштуванні, здобутті освіти тощо недостатньо, оскільки реально існую-
ча стартова нерівність заважає досягти такої справедливості. Необхідні за-
соби для боротьби з бідністю, що мають на меті скорочення суспільної ди-
станції між бідними та багатими. Вони досить відомі. Це прогресивне опо-
даткування, програми перерозподілу суспільного доходу на користь бід-
них, програми забезпечення роботою. 

Питання щодо ролі прогресивного оподаткування у вирішенні про-
блем подолання надмірного майнового розшарування залишається на сьо-
годні дискусійним. Водночас доведено, що вплив прогресивного оподатку-
вання на реальну нерівність менший у країнах зі слабо розвиненими демо-
кратичними інституціями та недотриманням громадських прав та свобод. 
Для країн, де ухилення від сплати податків є поширеним, ефект прогреси-
вного оподаткування на майнову нерівність є статистично незначущим  

Виходячи з українських реалій, в нашій країні прогресивне оподатку-
вання як інструмент оптимізації соціально-економічної нерівності матиме 
бажаний ефект лише якщо уряд зможе досягти реальної сплати податків та 
ефективно боротися з тінізацією економіки. Крім того, прогресивності 
оподаткування можна досягати не лише за рахунок вищого податку на до-
хід, а й за рахунок інших податків, від яких важче ухилятись. Саме по собі 
збільшення прогресивності оподаткування не зменшить соціально-
економічну нерівність для таких країн, як Україна. Тому впровадження 
прогресивного оподаткування, має бути поєднано перш за все, із систем-
ними змінами у фіскальній політиці та детінізацією економіки.  
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ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

Подмарьов О. Ю. 

В умовах стрімкого розвитку інтернаціоналізації та глобалізації еко-
номічних процесів міжнародні проблеми сучасного податкового стимулю-
вання економічної діяльності, як методу впливу на інвестиційний клімат 
держави, займають провідне місце у економічному житті усіх країн світу. 
Таким чином, застосування податкового стимулювання економічної діяль-
ності як методу впливу на інвестиційну діяльність держави має особливу 
актуальність в умовах волатильності світової фінансової кон’юнктури та 
політичної нестабільності. 

Отже, розглянемо досвід у сегменті податкового стимулювання еко-
номічної діяльності певних країн світу.  

Так, зокрема, японським фірмам надається податковий кредити у роз-
мірі 20 % приросту витрат на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР). Податковий кредит може складати мак-
симально 10 % зобов’язання по податку на прибуток. Додатково існує по-
даткове кредитування в розмірі 6 % від інвестицій у НДДКР у секторі ба-
зових технологій (розробка нових матеріалів, біотехнології та ін.). 

Податкове стимулювання у вигляді зменшення податку на прибуток 
корпорацій та податку на приріст капіталу сприяло у 80-х роках 20 ст. при-
росту інвестицій у Південній Кореї. У цій країні виділено ряд передових 
технологій, у розвиток яких вкладаються інвестиції на умовах максималь-
ного сприяння (комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, напів- 
провідники, лазерна техніка та передові технології). При цьому система 
податкових пільг передбачає звільнення від податків на доходи на 5 років, 
зниження податкового тягаря на наступні три роки, зниження податку на 
дивіденди та ще ряд податкових пільг. 

Крім того, особливої уваги у сфері податкового стимулювання заслу-
говує досвід Сполучних Штатів Америки. Зокрема, законодавство цієї 
країни передбачає для малих підприємств дві пільгові ставки податку на 
прибуток: 15 % та 28 %, а для проведення НДДКР у приватному секторі 
існує приховане стимулювання у формі надання права вибору між відне-
сенням витрат на НДДКР як витрат із їхнім записом у актив. 

У фінансовій діяльності компанії Європейського Союзу в більшості 
випадків отримують фінансові позики і стимули – податкові важелі, що 
зменшують податковий тягар, широко використовуючи функцію податко-
вих пільг. Так, у більшості країн ЄС з 2001 року запроваджено податкові 
пільги для підприємств малого та середнього бізнесу. Базисні функції по-
даткових стимулів – зниження основних податкових ставок. Так, у Бельгії 
починаючи з 2003 року знизилися корпоративні податки з 39 % до 30 %, а 
для малого та середнього бізнесу – від 28,84 % до 24,25 %. У Нідерландах, 
функції регулювання здійснюється шляхом диференціювання податкових 
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ставок на прибуток з 25 % до 52 %. Наприклад, компанія з доходом до 
22700 євро обкладається податком у 29 %, зі збільшенням доходів – збіль-
шується і податкові ставки.  

В Іспанії з 2002 року для підприємств малого та середнього бізнесу, 
прибутки яких не перевищують п’яти мільйонів євро, ставка податку на 
прибуток знижена з 35 % до 30 %. В Італії функція використовується у ви-
гляді податкових пільг для новостворених підприємств протягом десяти 
років. У Німеччині пільгами користуються компанії, чий річний дохід не 
перевищує два мільйони євро – оподатковуються за пільговою ставкою, 
яка зменшується на 50 % порівняно з більш прибутковими підприємства-
ми. У Франції нові підприємства стимулюються повним звільненням від 
податку на прибуток протягом перших двох років, 75 % – у третій рік, 
50 % – четвертий, 25 % – п’ятий. 

У Литві компанії, які отримують більше 50 % валового доходу від 
сільськогосподарської діяльності або ті, які надають їм послуги звільню-
ються від корпоративного податку. У Латвії стимулювалося поступове 
зниження ставки корпоративного податку з 25 % у 2001 році до 15 % у 
2014 році.  

Існує світова практика використання податкових пільг для залучення 
іноземних інвестицій, зокрема створення так званих податкових притулків. 
Наприклад, в таких містах, як Лондон, Нью-Йорк або штат Каліфорнія 
(США) запроваджено податкові пільги як для національних, так і для за-
рубіжних компаній. А в офшорних зонах створено систему пільгового 
оподаткування лише для іноземних компаній. Таких податкових притулків 
та офшорних центрів у світі наразі існує близько ста.  
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Секція 7. Формування соціально-трудових відносин нового типу 
як запорука сталого розвитку економіки 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 
Кодацька Н. О., Книш А. І. 

На сучасному етапі розвитку соціально-трудових відносин все біль-
шого значення набувають мотиваційні аспекти організації праці персоналу, 
які виступають ефективним засобом забезпечення мобілізації кадрового 
потенціалу, а також оптимального використання ресурсів. Мотивація є од-
нією з головних функцій управління, оскільки досягнення основної мети 
залежить від злагодженості роботи людей. Кожен ефективний керівник 
намагається спонукати працівників працювати краще, створити у них вну-
трішні бажання до активної трудової діяльності, ініціювати переживання 
задоволення від отриманих результатів, підтримувати зацікавленість у 
праці. Підприємство може реалізувати свій потенціал економічного зрос-
тання лише за умов ефективної мотивації, саме тому питання вдоскона-
лення мотивації праці персоналу на підприємстві є досить актуальним. 

Проблематику мотивації персоналу вважають надзвичайно важливою, 
тому її систематично вивчають та досліджують. Проте у практичній діяль-
ності підприємств України недостатньо звертають увагу на формування 
ефективної системи мотивації працівників. В той час, як в більшості країн 
Західної Європи, США та Японії мотиваційні системи управління персона-
лом набули великого значення, і вони можуть успішно застосовуватися 
українськими підприємствами. 

Аналіз основних теоретичних поглядів на сутність мотивації показав, 
що у більшості літературних джерел немає загальноприйнятого визначення 
поняття “мотивація” як економічної категорії. Згідно визначенню Р. Дафта, 
мотивація – це сили, які є всередині кожного працівника підприємства або 
за його межами, та ті, що подразнюють у нього натхнення та можливість 
до здійснення зазначених дій, роботи. Наприклад, з досвіду Японії можна 
зробити висновок, що колективізм сприяє не тільки загальній успішній ро-
боті, а також  вдосконаленню навичок спільної роботи і, як наслідок, вияв-
ляє неформальних лідерів, які в подальшому отримують шанси на просу-
вання по кар’єрних сходах, тобто своїм прикладом показують можливість 
підвищення свого робочого статусу. В Японії панує групова психологія, 
згідно з якою індивідуальне та групове нероздільні. “Успіхи твоєї групи-
твої успіхи”, – ця думка знаходиться в підсвідомості у кожного японця з 
народження. На японських підприємствах працюють групи від 4–6 чоловік 
і більше, а найбільш оптимальною вважається група в 10–20 осіб. 

Особливістю мотивації праці у Великобританії є широке поширення 
партнерських відносин між підприємцями і робітниками. Це виявляється в 
активній участі персоналу у прибутку, власності і прийнятті рішень на 
підприємствах. В даний час у Великобританії існує дві модифікації систе-
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ми оплати праці, що залежать від прибутку: грошова і акціонерна, що при-
пускає часткову оплату у вигляді акцій. Крім того, передбачається мож-
ливість застосування системи зарплати, що повністю залежить від прибут-
ку фірми. Біля 61 % компаній США використовують грошові виплати за 
виконання поставлених завдань або премії за системою “PayforPerformance”. 
При використанні цієї гнучкої форми оплати винагорода працівника зале-
жить від індивідуальних та групових результатів - подібна система моти-
вації є досить ефективною. У компаніях, які застосовують цю систему 
оплати праці продуктивність збільшилася на 5–49 %, а доходи працівників – 
на 3–29 %, тобто працівники працюють більш ефективно для того, щоб от-
римати більш високий дохід.  

Крім того, серед мотивів трудової діяльності починають переважати 
ціннісні орієнтації та короткострокові цілі. Працівникі часто прагнуть от-
римати матеріальні блага негайно, пріоритетними стають особистий та 
груповий егоїзм. Мотиви суспільного визнання праці та участі в процесі 
управління, на які завжди традиційно спирались дослідники, займають 
останні місця серед спонукальних чинників трудової діяльності, незалежно 
від форм власності підприємств. 

Таким чином, при формуванні систем мотивації праці необхідно ви-
користовувати вже накопичений світовою практикою досвід. Основою ви-
ступає позитивний досвід європейських країн, а також можливості його 
застосування на вітчизняних підприємствах. З поступовим подоланням пе-
решкод при побудові системи управління персоналом, враховуючи особ-
ливості національного менталітету, можливе створення сприятливих умов 
на сучасних підприємствах для успішного впровадження інновацій у сфері 
мотивації персоналу. Отже, перехід до відтворення конкретних дій означає 
застосування певних методів та заходів нематеріальної мотивації персона-
лу, що дозволить розширити можливості вітчизняних підприємств у засто-
суванні методів стимулювання персоналу. 
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ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ У ПРОЦЕСАХ ВІДТВОРЕННЯ 
Власюк В. Є. 

Процеси відтворення, як економічна проблема на сьогодні пережива-
ють фундаментальні зміни в світовому просторі. Майбутне розвитку циві-
лізації напряму залежать від мегатенденцій економічного розвитку, які ви-
значають особливості відтворення у новому столітті. Постіндустріалізм, 
глобалізація, інформаційно-технологічний прорив, розповсюдження так 
званих “ринкових відносин”, панування технократичних тенденцій вима-
гають осмислення причинно-наслідкових зв’язків між проблемами суспі-
льного відтворення, демографічними процесами та принципами побудови 
світової економічної системи. 

Сукупність проблем у світовому відтворенні, як одної з фаз відтворю-
вального циклу розвитку економіки, значною мірою стосується, в першу 
чергу, країн з перехідним станом, якою є і Україна. 

Масштабний від’їзд продуктивного населення з України, демографічна 
прірва, в якій знаходиться наша держава, глобальні соціально-економічні те-
нденції наклали свого відбитку на різке падіння виробництва, скорочення по-
казників зростання економіки, а саме головне на те, що відбулось поглиблене 
соціальне розшарування та зубожіння більш ніж чверті населення держави, 
що спонукала зміна суспільно-економічної формації країни. 

Як зазначила агенція Bloomberg, ще 16.02.2018 р. Україна займала 
п’яту позицію у так званому рейтингу “індексу нещасних” економік з шес-
тидесятишести країн, де проводилося дослідження. Такий “індекс нещас-
тя” країн грунтується на споконвічному уявленні про те, що низька інфля-
ція та безробіття є показниками того, наскільки добре живеться резидентам 
економіки. Ця агенція відзначила, що постійно низькі ціни можуть бути 
ознакою поганого попиту, а занадто низьке безробіття шкодить працівни-
кам, які хочуть краще працевлаштуватися. 

А в Україні, за даними Державної служби статистики, на перше січня 
2019 р. проживає 42 млн 153,2 тис. людей. Тобто за 2018 р. населення на-
шої держави зменшилося на 233,2 тис. осіб. До того ж, за цей же період 
залишається суттєве перевищення померлих над новонародженими (на 100 
померлих – 57 новонароджених). 

Державна політика повинна бути спрямованою на відстоюванні наці-
ональних інтересів, знати, контролювати та регулювати ситуацію щодо 
вбудовування в процеси глобалізації через, наприклад, зміну господарсь-
ких функцій, необхідність формування державного впливу на економічні 
процеси і механізми функціонування ринку праці. 

Наукові концепції щодо обмеження споживання та зниження росту 
населення, які набули свого значення завдяки теорії Т. Мальтуса, розроб-
ках науковців Римського клубу та ін., обґрунтовували теоретичні підходи і 
практичні рекомендації із застосування ефективних технологій, відновлен-
ня рівноваги природних циклів, гарантування існування людини в умовах 
техногенної кризи. 



286 

Покладання на постіндустріальну модель соціально-економічного ро-
звитку, яка є на сьогодні пануючою мегатенденцією відтворювального 
процесу, не у повній мірі являє собою основу принципів побудови госпо-
дарських відносин сталого розвитку. Використання інформації і знань як 
найважливіших факторів відтворення, не у повній мірі охоплюють усі ас-
пекти існуючих реалій, адже у новому столітті інтереси особистості прева-
люють над утилітарною спрямованістю людства, а держави не в змозі реа-
гувати на нові виклики. 

Сам по собі інформаційно-технологічний прорив та знання, як значимі 
фактори майбутніх процесів відтворення, набувають свого значення і 
впливу лише на основі національних інтересів держави, на відміну від за-
позичення чужого досвіду та копіювання інтересів інших країн, адже вони 
є специфічним, унікальним ресурсом, мають свою рідкість та неповтор-
ність, які не можна замінити ніякими надбаннями або благами. Їх цінність 
визначається можливістю впровадження поступального шляху розвитку та 
обумовлює їх винятковий стан в суспільстві. 

Державна служба статистики, навіть без урахування тимчасово окупо-
ваних територій Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки 
Крим, опублікувало дані щодо, наприклад, скорочення населення за мину-
лий 2018 р. на - 251791 людей, а міграційний приріст склав лише 18589 
осіб. Також та ж агенція Bloomberg сповіщає, що до 2050 року населення 
України зменшиться на 36 %. 

ООН відзначила, що до 2100 р. населення України скоротиться з 
44,22 млн до 28,19 млн людей. 

З цього природу в квітні 2018 р. Кабінет Міністрів України створив 
Міжвідомчу комісію з питань перепису населення, яка запланована на 
2020 р. Нагадаємо, що після останнього перепису в 2001 р. населення на-
шої держави складало 48,457 млн людей. Також додамо, що інтенсивність 
демографічних процесів, як відомо, формується насамперед під впливом 
загального соціально-економічного стану суспільства. 

Також в Державній службі зайнятості, за даними Держстату, станом 
на 01.03.2019 р. було зареєстровано 367 тис. безробітних. Кількість існую-
чих вакансій у лютому складала 84,5 тис., тобто чотири людини претенду-
вали на одну вакансію. В цілому по країні за грудень офіційний рівень без-
робіття підвищився на 0,1 %, до рівня 1,3 %. 

Країна, в якій проходить етап трансформаційної перебудови економі-
чної і політичної систем, створюються нові господарські відносини, не 
зважаючи на всі негаразди, прорахунки, помилки, політичні залежності, 
стан воєнного протистояння, соціальне зубожіння та загрозу економічній 
безпеки держави, повинна сформувати свою національну модель економі-
чної політики, де найважливішим фактором стануть процеси відтворення, 
збереження генофонду та принципів інтенсифікації демографічних проце-
сів, що в змозі забезпечити відтворювальні процеси та управління соціаль-
но-економічним розвитком. 
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ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Рудь Н. Т. 

Сучасну конкуренцію на ринку можна уявити як конкуренцію ідей, 
створених працівниками конкретних підприємств. Для того, щоб підпри-
ємство швидко розвивалося, було конкурентоздатним, виходило на нові 
ринки збуту, краще задовольняло потреби споживачів і нарощувало прибу-
ток необхідно постійно вносити зміни у свою діяльність. Проте це не є 
можливим без освоєння інновацій. Як відомо, інноваційний розвиток може 
забезпечити лише висококваліфікований персонал підприємства. Врахо-
вуючи сказане, дане питання є актуальним і потребує ретельного вивчення. 

Інноваційний потенціал персоналу (ІПП) як об’єкт дослідження розг-
лядається в науці з таких позицій [1, c. 230]: 

1) як комплекс особливих характеристик людини, необхідних для ін-
новаційної діяльності; 

2) як сукупність установок і моделей поведінки, що приводять до до-
сягнення інноваційних цілей організації; 

3) як динамічний процес саморозвитку людини, що приводить до фо-
рмування інноваційних здібностей. 

Інноваційні здібності персоналу – це задатки, знання та вміння пра-
цівників вирішувати завдання ефективного використання наявних ресурсів 
для інноваційного розвитку підприємства, а інноваційні можливості – умо-
ви реалізації інноваційних здібностей персоналу, що визначаються наявні-
стю у підприємства відповідних ресурсів.  

При розгляді сутності інноваційних здібностей персоналу особливу ува-
гу необхідно приділяти задаткам, адже це їх біологічна основа. Прояв інно-
ваційних задатків відображається у схильностях особистості (працівника) до 
інноваційної діяльності, ініціативності, підвищеній допитливості, бажанні 
креативно мислити, накопичувати інноваційні знання, вміння, навички. За 
умови наявності інноваційних задатків та впливу на працівників зовнішніх 
факторів може відбутися розвиток інноваційних здібностей персоналу.  

Формування ІПП залежить від можливостей, які мають окремі пра-
цівники, трудові колективи, сформовані команди та підприємство загалом. 
Сутність поняття “інноваційні можливості персоналу” розглядається як 
сукупність певних умов, сприятливих обставин, ресурсів, джерел тощо, що 
забезпечують формування, розвиток і використання ІПП підприємства. На 
відміну від інноваційних задатків, які для формування ІПП підприємства 
можна вважати внутрішнім джерелом, інноваційні можливості персоналу 
є, як правило, зовнішніми параметрами. Вони проявляються в підтримці 
інноваційної поведінки працівника зі сторони керівництва підприємства. 
Реалізація даних властивостей вимагає створення організаційного середо-
вища, яке активізує внутрішній потенціал працівників і забезпечує залу-
чення потенціалу в активну фазу діяльності. 
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Інноваційні здібності персоналу, формування, розвиток і використан-
ня яких базуються на задатках, можливостях та бажанні, здатні забезпечи-
ти ефективне формування ІПП підприємства. Однак, це можливе лише за 
умов сприятливого впливу соціально-економічного, політичного, ринково-
го середовища, активного впливу науково-технологічного прогресу тощо. 
За умов негативного впливу факторів середовища можна спостерігати як 
не використання ІПП підприємства, так і його деградацію, “затухання” ін-
новаційних здібностей.  

Отже, інноваційний потенціал персоналу визначає здібність праців-
ників використовувати сукупність власних задатків, можливостей і ба-
жання для інноваційного розвитку підприємства.  

Для оцінки ІПП підприємства рекомендується використовувати мето-
дику, в основу якої покладена оцінка чотирьох факторів активності персо-
налу: інтелектуальний ресурс, інноваційна сприйнятливість, організаційно-
управлінський ресурс і соціально-психологічний клімат [2, c. 204–206]. 
Аналогічно можна оцінити складові ІПП: психофізіологічну, соціально-
демографічну, кваліфікаційну і особистісну [3, c. 220], або комунікативну, 
природну, інтелектуальну, підприємницьку, мотиваційну складові, запро-
поновані нами.  

Необхідно адаптувати розроблену методику до особливостей конкре-
тного підприємства – уточнення складових ІПП і показників оцінки. Для 
кожного показника розробляється шкала (може бути п’ятибальна, десяти-
бальна), в якій визначаються кількісні показники для його точної оцінки. 
Експрес-оцінка інноваційної активності персоналу – для кожного з показ-
ників можливі три значення: “0” – ні; “0,5” – частково і “1” – так.  

На основі одержаної інформації розраховується інтегральний показ-
ник, як середньозважена величина вибраних факторів з урахуванням ваги 
кожного.  

Дослідження ІПП дозволяє одержати інформацію про його стан, ви-
явити проблемні області в розвитку інноваційних компетенцій працівни-
ків, розробити програми навчання і розвитку персоналу і тим самим кон-
центрувати зусилля та ресурси організації (в тому числі і фінансові) на фор-
муванні механізмів підвищення ефективності ІПП. Значення ІПП можливо 
включити в систему оцінки інноваційного потенціалу підприємства. 
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ЕМІГРАЦІЯ: ПРИЧИНИ, СТАН, НАСЛІДКИ 
Бикова А. Л., Лобза А. В. 

В умовах глобалізації світовий ринок праці динамічно, характеризу-
ється активізацією міграційних процесів, які пов’язані із появою нових 
форм зайнятості, розширенням мобільності робочої сили. Стрімка активі-
зація мобільності населення України потребує регулювання міграційних 
процесів: створення умов для сталого демографічного та соціально-
економічного розвитку, приведення законодавства у сфері міграції у відпо-
відність до міжнародних стандартів, створення умов захисту наших грома-
дян, які працюють за кордоном. 

Дослідження показують, що основними причинами, що мотивують 
українців до трудової еміграції залишаються: низький рівень зарплатні, 
високий рівень безробіття, поширення бідності, розшарування населення 
на багатих та бідних, збройний конфлікт на Донбасі. Обсяги трудової міг-
рації, за даними Міністерства соціальної політики, станом на 01.01.2019 р.: 
на постійній основі за межами України працює 3,2 млн осіб; на тимчасовій – 
від 7 до 9 млн осіб. Кількість українців, які бажають переїхати за кордон на 
постійне місце проживання тільки у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшила-
ся з 30 до 35 %. Найбільша кількість бажаючих змінити постійне місце 
проживання – жителі заходу України – 41 %, інші регіони до 31 %. За про-
гнозами вчених Інституту демографії та соціальних досліджень 
ім. М. В. Птухи НАН України, в Україні спостерігатиметься постійний де-
мографічний спад: з 43164 тис. осіб у 2015–2020 рр. до 33658 тис. осіб у 
2045–2050 рр. До 2050 р. очікується скорочення населення України майже 
на 10 млн. Станом на 01.01.2019 р. високими темпами падіння чисельності 
населення характеризуються: Чернівецька, Кіровоградська, Чернігівська та 
Сумська області. Динаміка прогнозованих змін у працездатному віці 
(15–64 роки) населення (на 1000 осіб) в Україні свідчить про стабільне 
зменшення: з 2401 у 2015–2020 рр. до 1719 у 2045–2050 рр. 

У 2017 р. змінився напрямок руху працівників-мігрантів. Основною кра-
їною нині є Польща – 38,9 %, раніше була Росія, у 2017 р. – 26,3 %. Далі краї-
ни призначення розташувалися таким чином: Італія – 11,3 %, Чехія – 9,4 %, 
Португалія – 1,6 %, Угорщина – 1,3 %. Сфери зайнятості для україн-ців: буді-
вництво – 37 %, промисловість –12 %, сільське господарство – 11 %, готелі, 
ресторани, туризм – 5 %, транспорт – 5%, торгівля – 3% та інші. 

Інфляційні процеси в Україні за останні 5 років: 2014 р. – 24,9 %, 
2015 р. – 43,3 %, 2016 р. – 12,4 %, 2017 р. – 13,7 %, 2018 р. – 9,8 % негатив-
но впливають на купівельну спроможність населення та відбиваються на 
зменшенні реальних доходів громадян. За звітними даними МВФ, у жовтні 
2018 р. Україна визнана найбіднішою країною Європи – 134 позиція, 133 
позиція – Молдова. Показник ВВП на душу населення в Україні – 2656,01 
доларів, офіційна середня заробітна плата у 2 кварталі 2018 р. – 
325,53 долари (8528 грн), у сусідній Молдові (133 місце) 375,82 долари 



290 

(6369,8 леїв). Зазначене посилює мотивацію українських громадян до міг-
рації, адже зарплата українського громадянина в Польщі коливається в 
межах 12–20 тис. грн. При цьому середня зарплата в цілому складає близь-
ко 1 тис. євро. Оплата праці низькокваліфікованих працівників у Польщі 
встановлена на рівні мінімальної заробітної плати, і складає 460 євро. За 
таку ж роботу робітникам без спеціальності у Іспанії пропонують до 
900 євро. Але і у Польщі і у Іспанії робочий день може тривати до 12 го-
дин. Освітній рівень мігранта забезпечує й вищий рівень доходів. Дослід-
ження свідчать, що українські мігранти мають найвищий рівень освіченос-
ті. У 2017 р. рівень освіти трудових мігрантів в основному середній – 64 %, 
однак, частина осіб із повною та неповною вищою освітою – 33,5 % проти 
30,5 % у 2012 р. Однак частка фахівців, яка працює за кордоном, виконує 
роботу, що не відповідає рівню їх підготовки. Лише третина мігрантів пра-
цює за професією. У 2016 р. понад 1,5 тис. громадян України мали дозволи 
на проживання у ЄС (блакитні карти), що видаються висококваліфікова-
ним працівникам, які запрошуються на роботу із заробітною платою, що 
значно перевищує середню у країні перебування мігранта. 

Іншим фактором, що мотивує українців до еміграції, є ситуація на 
власному ринку праці. Середньомісячна кількість економічно-активного 
населення від 15–70 р. у 2018 р. порівняно з 2014 р. зменшилась на 10 %, 
або – 17,9 млн осіб, з них – 17,3 млн осіб (72,7 %) працездатного віку. За-
йнятих економічною діяльністю з цієї кількості громадян 16,36 млн осіб 
(91,5 %), інші 1,58 млн осіб, 8,8 % до економічно-активного населення від-
повідної групи – безробітні. Рівень безробіття у 2014–1018 рр. коливався у 
межах від 9,3 % до 8,8 %. Найвищий показник безробіття за досліджуваний 
період в Україні зафіксовано у 2017 р. – 9,5 %. Отже, збільшується кіль-
кість бажаючих виїхати у країни Європи. Змінилася тенденція щодо Поль-
щі, протягом семи місяців 2017 р. скорочення відбулося з 36 до 22 %. Збі-
льшується кількість бажаючих працевлаштуватися у Фінляндію, Норвегію, 
Швецію. 

Позитивними наслідками трудової міграції для України є: надходжен-
ня іноземної валюти, що є джерелом розвитку економіки, запобігання бід-
ності, підвищення споживчого попиту, зменшення навантаження на ринку 
праці, можливість для економічно-активного населення реалізувати свої 
здібності, повернутися з новими знаннями та досвідом роботи. Висновком 
дослідження є аналіз негативних та позитивних сторін, стрімке зростання 
міжнародної мобільності, що потребує вирішення зазначених актуальних 
проблем. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ 

Лосовська Н. В. 

Сучасне суспільство розвивається в нестабільних та швидкозмінних 
умовах. Оскільки бізнес як частина суспільства має суттєвий вплив на його 
розвиток, все більшого значення набуває питання його соціальної відпові-
дальності. 

Соціальна відповідальність бізнесу є добровільною діяльністю підп-
риємств приватного і державного секторів, спрямованою на дотримання 
високих стандартів господарської діяльності, соціальних стандартів та яко-
сті роботи з персоналом, мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє 
природне середовище з метою вирівнювання наявних економічних і соціа-
льних диспропорцій; створення партнерських взаємовідносин між бізне-
сом, суспільством і державою; покращення результативності бізнесу в дов-
гостроковому періоді. 

Організаційно-економічний механізм формування соціальної від- 
повідальності бізнесу – це багаторівнева система, що формується під впли-
вом зовнішніх та внутрішніх факторів, регульованих і нерегульованих 
чинників, що включає мету, предмет, об’єкт, функції, принципи, методи та 
форми реалізації проектів соціальної відповідальності бізнесу з метою за-
безпечення узгодження інтересів груп його учасників. 

Оптимальне поєднання елементів організаційно-економічного механі-
зму управління соціальною відповідальністю бізнесу дозволяє реалізувати 
стратегію розвитку бізнес-структур, сприяє ефективним комунікаціям із 
зацікавленими особами, а також протидіє впливу негативних факторів та 
оптимізації ризиків у сфері функціонування бізнесу.   

Організаційно-економічний механізм управління соціальною відпові-
дальністю бізнесу включає в себе елементи, не лише предметні, але й фун-
кціональні.  

До складу предметної складової в практиці менеджменту прийнято ві-
дносити суб’єкти управління, зацікавлені особи, рівні відповідальності.  

До функціональної основи механізму, як правило, відносять функції, 
принципи, ціннісні орієнтири та інструменти управління.  
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На формування механізму управління соціальною відповідальністю 
бізнесу впливають внутрішні та зовнішні фактори, які носять як економіч-
ний, так і інституціональний характер та мають прямий або опосередкова-
ний вплив. 

Структура системи управління соціальною відповідальністю бізнесу 
залежить від масштабу бізнесу, його спеціалізації, видів економічної дія-
льності та інституційного забезпечення. Система управління орієнтується 
на чітко визначене коло зацікавлених осіб підприємства, що дає змогу ви-
значити стратегічні цілі у сфері соціальної відповідальності бізнесу, ризи-
ки та можливі шляхи комунікацій та соціального діалогу.  

Організаційна складова макрорівня організаційно-економічного меха-
нізму формування соціальної відповідальності бізнесу представлена дію-
чими в країні законодавчо-нормативною базою у сфері функціонування 
бізнес-структур та регуляторним органом, до функцій якого входять пи-
тання розробки та прийняття політичних та нормативно-правових актів, 
спрямованих на створення інституційних та соціальних основ для залучен-
ня, просування та підтримки ефективних та сталих масштабних інвестицій 
в галузі інфраструктури.  

Економічна складова організаційно-економічного механізму, що фор-
мується на макрорівні, включає чинники соціально-економічного розвитку 
країни, зокрема: інвестиційний клімат в країні, рівень інфляції, темпи зрос-
тання ВВП, рівень податкового навантаження на суб’єктів господарювання 
та населення, забезпеченість країни трудовими, паливно-енергетичними та 
сировинними ресурсами, рівень платоспроможності населення.  

Організаційна складова організаційно-економічного механізму фор-
мування соціальної відповідальності бізнесу, що формується на мезорівні 
включає діючу галузеву законодавчо-нормативну базу та регуляторні ор-
гани у галузі. До складу регуляторних органів галузі належать галузеві мі-
ністерства та відомства, до компетенції яких входить розробка галузевої 
політики та формування галузевих тарифів.  

Економічна складова організаційно-економічного механізму, що фор-
мується на мезорівні включає чинники розвитку галузі, зокрема: інвести-
ційну привабливість галузі, рівень конкуренції у галузі, тарифну політику, 
темпи зростання виробництва у галузі, забезпеченість трудовими, паливно-
енергетичними ресурсами.  

Організаційну складову організаційно-економічного механізму на мі-
крорівні проекту визначають підприємства та їх співучасники, з урахуван-
ням вимог фінансово-кредитних установ, що забезпечують фінансування 
реалізації проекту (за потреби), страхових компаній, що приймають на се-
бе ризики проектів на різних стадіях їх реалізації. 

Економічну складову організаційно-економічного механізму на мак-
рорівні визначають чинники ефективності реалізації проектів, зокрема: те-
хніко-економічна обґрунтованість, забезпеченість матеріальними, фінансо-
вими і трудовими ресурсами, розподіл ризиків між партнерами, рівень 
платоспроможності, фінансової стійкості, ліквідності та рентабельності 
бізнес-структури. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ДЕКРЕТНИХ ТА ДОПОМОГА 
ПО ТИМЧАСОВІЙ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІКИ 
Новицька Н. О., Соболева І. В. 

Заробітна плата є основним джерелом грошових доходів населення, 
але вона є також суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засо-
бом мотивації працівників. Наймані працівники, власники, податкові орга-
ни, профспілки, пенсійний фонд та державні структури – найбільш заціка-
влені сторони щодо нарахування заробітної плати. Вона є об’єктом науко-
вих економічних досліджень протягом багатьох сторіч. 

Відповідно до наказу МОЗ України № 532 [3] листок непрацездат-
ності – це багатофункціональний документ, який є підставою для звіль-
нення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпе-
ченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності 
та пологів. Страховий стаж – це період (строк), протягом якого особа під-
лягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та  за 
який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в 
сумі не меншій, аніж мінімальний страховий внесок  (ч. 1 ст. 21 Закону 
України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 
23.09.1999 р. № 1105, далі – Закон про соцстрах) [2]. 

Також до страхового стажу для оплати лікарняних і декретних вклю-
чаються як періоди, за які сплачено страхові внески в розмірі мінімального 
страхового внеску:  

– період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
3-річного віку; 

– період отримання виплат за окремими видами соціального страху-
вання:  допомоги по тимчасовій непрацездатності; 

– допомоги по вагітності та пологах; допомоги по безробіттю;
– допомоги внаслідок нещасного випадку на виробництві; пенсії

по інвалідності. 
Розміри допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності: 
а) 50 % – страховий стаж до трьох років; 
б) 60 % – страховий стаж від трьох до п’яти років; 
в) 70 % – страховий стаж від п’яти до восьми років; 
г) 100 % – страховий стаж понад вісім років. 
На весь період тимчасової непрацездатності до відновлення хворого 

або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною 
комісією видається лікарняний, що обраховується в календарних днях.
Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захво-
рювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, 
здійснюється за рахунок коштів роботодавця у порядку, встановленому 
Кабміном. Починаючи з шостого дня допомога по тимчасовій непрацезда-
тності виплачується Фондом. 
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Формула розрахунку лікарняних: 

Л = Зср. × Д × С, 

де    З ср. – середньоденна (середньогодинна) заробітна плата; 
Д – кількість робочих днів (годин) по графіку роботи підприємства; 

які припадають на дні непрацездатності і підлягають оплаті; 
С – відсоток оплати лікарняного (залежить від кількості років страхо-

вого стажу працівника). 

Відповідно до українського законодавства, зокрема до ст. 7 Закону 
України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [1] право на отримання 
грошової виплати по вагітності та пологах у 2019 році має кожна вагітна 
жінка (в тому числі неповнолітня), але розмір допомоги та порядок її 
отримання безпосередньо залежить від статусу одержувача (працює, на-
вчається та інше). Формула розрахунку декретних: 

Середньоденна заробітна плата = (Зaробітна плата, з якої сплачували-
ся cтрахові внески, нарахована зa розрахунковий період) / (Кількість 
кaлендарних днів розрахункового періоду) 

Декретні = (середньоденна заробітна плата) × (кількість календарних 
днів у декретній відпустці) 

Згідно із рішенням, яке у травні ухвалив Кабінет Міністрів, держава не 
позбавляє права громадян на декретну відпустку, а лише хоче стимулювати 
більш ранній вихід матерів на роботу. Тому й обіцяє із 1 січня 
2019 року компенсувати родинам витрати на оплату няні у розмірі одного 
прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (нині це – приблизно 
1500 гривень). Відшкодування здійснюватимуть на умовах співфінансування: 
з державного (25 %), обласного (15 %) та місцевого (60 %) бюджетів. 

Список використаних джерел: 
1. Про державну допомогу сім'ям з дітьми : Закон України від

21.11.1992 №2811 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – 1992. – 
Режим доступу до ресурсу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 

2. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон
України від 23.09.1999 р. № 1105 [Електронний ресурс] // Законодавство 
України. – 1999. – Режим доступу до ресурсу : https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/1105-14 

3. Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності від
03.11.2004 № 532 [Електронний ресурс] // Законодавство України. – 2004. – 
Режим доступу до ресурсу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-04 
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ЯПОНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ “KAIZEN” В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ, 
ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Котко О. К. 

Однією із найбільш ефективних філософій японського менеджменту 
називають “kaizen”. З плином часу японська концепція “kaizen” отримала 
популярність майже у всіх видах діяльності: бізнесу, освіти, влади тощо.  

Авторами стратегії постійних поліпшень  є Імаі М., Синго С., Коленсо 
М., Лайкер Дж., Веллінгтон П. тощо. Успіх організаційних змін в японсь-
ких і західних компаніях обумовлюють підвищену зацікавленість не лише 
учених, а впершу чергу бізнесу. Роботи економістів присвячені переважно 
проблематиці управління витратами підприємств з використанням інстру-
ментарію концепції “kaizen”, а також вдосконалення соціально-трудових 
відносин. 

Згідно японської концепції “kaizen” є комбінацією двох слів: “kai” – 
змінити, “zen”стати краще, тобто в перекладі з японської, “kaizen” – кон-
цепція забезпечення постійних поліпшень у всіх аспектах діяльності орга-
нізації або її окремих підрозділів за допомогою внутрішніх резервів, без 
залучення великих інвестицій ззовні. Філософію “kaizen” підтримує багато 
японських и західних корпорацій серед найвідоміших є Toyota, Mitsubishi, 
Nissan, Philips, Nestlé S.A. 

Основними складовими  концепції “kaizen”є: скорочення витрат (ви-
трати скорочуються за рахунок безперервного підвищення ефективності 
роботи, скорочення витрат на виробництво і управління); організація ро-
боти (основна мета – досягнення максимально можливого порядку на ро-
бочому місті, що дозволяє забезпечити оптимальну продуктивність і ефек-
тивність кожного співробітника); контроль якості (контроль дозволяє за-
безпечити високу якість продукції і найбільш оптимальну продуктивність 
праці в рамках компанії); стандартизація (дисципліна і безперервне на-
вчання співробітників дозволяє підтримувати високий рівень ефективності 
виробничих і організаційних процесів, а також високу якість виробничих 
товарів і послуг). 

Основними перевагами філософії “kaizen” з урахуванням формування 
соціально-трудових відносин є: 

 раціональне використання ресурсів та обладнання;
 якісна продукція при зниженні витрат;
 задоволення потреб клієнтів;
 взаємодопомога і продуктивна співпраця серед працівників;
 вмотивованість співробітників.
Основними недоліками в процесах впровадження концепції є: 
 довгострокові інвестиції;
 необхідно багато часу, щоб побачити ефект – 3–5 років;
 кайдзен не підходить для стрімко розвиваючої економіки;
 дуже важко залучити співробітників всіх рівнів;
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 великий вплив мають людські фактори – лінь, несумлінність;
 в західних компаніях відсутні практики довічного найму, горизон-

тальної ротації, суміщення декількох функцій. 

Таблиця 1 

Основні відмінності філософії “kaizen” від традиційного менеджменту 
в західних компаніях 

Ознака Західний стиль 
менеджменту “kaizen” 

Розвиток Стрибкоподібний  
за рахунок впровадження 
інновацій 

Поступовий, проявляється 
з часом 

Фокус Результат Процес 
Ресурси Нераціональне  

використання ресурсів 
Бережливі витрати 
ресурсів 

Взаємовідносини 
в колективі 

Індивідуалізм, між особова 
конкуренція 

Взаємодопомога, 
підтримка  

Керівництво Керівник наділений 
владою 

Лідер, наділений  
авторитетом і досвідом 

Перспективи Короткострокова Довгострокова 

Основним стримуючим фактором, який заважає впровадженню мето-
дики “kaizen” є зміна в першу чергу мислення працівників компанії на всіх 
рівнях, а не лише процесів виробництва. 

Таким чином, впровадження  японської методики дає можливість по-
при незначні недоліки без вагомих капітальних витрат налагодити вироб-
ництво, знизити нераціональні витрати, підвищити продуктивність праці, 
в  створення та розвитку довгострокового конкурентного потенціалу.  

Список використаних джерел: 
1. Имаи М. Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний : Пер. с англ. -

2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 274 с. 
2. Коленсо М. Стратегия кайзен для успешных организационных пе-

ремен : Пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 175 с. 
3. Бондаренко С. С. Інструментарій реалізації концепції постійного

вдосконалення на вітчизняних підприємствах // Вісник Хмельницького на-
ціонального університету. – 2008. – № 4, Т. 1 (114). – С. 150 – 153. 

4. Синго С. Изучение производственной системы Тойоты с точки зре-
ния организации производства : Пер. с англ. – М. : Институт комплексных 
стратегических исследований, 2006. – 312 с. 

5. Управління затратами підприємства : монографія / Козаченко Г. В.,
Погорелов Ю. С., Хлапьонов Л. Ю., Макухін Г. А. – К. : Лібра, 2007. – 320 с. 
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ПОЛІТИКА СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНІЙ ЗАЙНЯТОСТІ 
Семенова Л. Ю. 

В сучасних умовах розвитку соціально-економічних відносин все бі-
льшої актуальності набуває проблема забезпечення зайнятості молоді на 
ринку праці. 

Молодь має великий трудовий потенціал і є значною перспективною 
частиною економічно активного населення. Молоді люди відчувають себе 
незахищеними у сучасних реаліях економіки країни, їм важко адаптувати-
ся до нових умов суспільного життя. Пошуки першого місця роботи, не-
відповідність кваліфікації, відсутність досвіду роботи призводять до зни-
ження рівня економічної активності молоді. 

Вихід молоді на ринок праці, відбувається, переважно, після закінчен-
ня навчання. Саме на цьому етапі виникає багато проблем щодо реалізації 
їх трудового потенціалу. Окремі проблеми тим чи іншим шляхом долають-
ся самою молоддю, але деякі проблеми можуть бути вирішені лише за 
умови державного сприяння. Існують наявні недоліки в сучасному механі-
змі державного впливу на процеси працевлаштування молоді, які призво-
дять до високого рівня безробіття серед молодого населення. Маючи дип-
лом або атестат на руках, випускники вузів, професійно-технічних навча-
льних закладів, випускники шкіл постають перед проблемою працевлаш-
тування, а останні – перед проблемою вибору професії. За словами голови 
ЮНІСЕФ Генрієтти Фор “Молоді люди також турбуються про працевлаш-
тування, про те, що не зможуть знайти роботу. Знову ж таки, це правда. 
Щомісяця 10 млн осіб досягають трудового віку. Тоді як в світі не 
з’являється стільки ж робочих місць за той же період. За відкриті вакансії 
ведеться справжній бій. Бути молодим сьогодні – це потребувати роботи, 
шукати засоби до існування, тоді як можливості обмежені”. 

Серед основних проблем, що існують на молодіжному ринку праці, 
можна виділити наступні: 

1) загальний стан економіки, через що кількість робочих місць змен-
шується; 

2) податковий тиск на крупні підприємства, малий та середній бізнес з
боку держави; 

3) відсутність системи розподілу молоді під час навчання (стажування
або практика) та на роботу після закінчення навчання; 

4) недосконалість розробки та непрофесійне впровадження програм
зайнятості, перекваліфікації молодих працівників на загальнодержавному, 
міському рівнях тощо. нації . 

За даними експертно-аналітичного центру HeadHunter України зміни-
лася вікова характеристика пошукачів у період з 2007–2017 р. Так, 
з’явився новий пошуковий сегмент віку 22–35 років, що пов’язано із пос-
тійними змінами на ринку праці. Дедалі активніше до пошуку роботи до-
лучається молодь віком до 22 років, але основна частка економічно актив-
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ного населення сьогодні, як і у 2007 році, складається із українців віком від 
26 до 45 років. 

Головними напрямами сприяння зайнятості та працевлаштування мо-
лоді в сучасних умовах є активізація процесів підтримки ініціатив молоді 
щодо професійної підготовки і працевлаштування, заохочення її до актив-
ного пошуку роботи; сприяння відродженню ціннісних орієнтацій до пра-
ці; стимулювання особистої ініціативи, розвиток підприємництва, малого 
та середнього бізнесу, що забезпечує створення нових робочих місць. 

Список використаних джерел: 
1. Про зайнятість населення : Закон України [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/T125067.html 
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ture/Henrietta Fore [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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ld_a_better_future 

3. Брицька. І. Як шукач вибирає роботу – 2017 р. [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : https://biz.nv.ua/ukr/experts/jak-poshukach-vibiraje-
robotu-2161011.html 

МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРАЦІВНИКІВ 

Гірман А. П., Лісницька Е. С. 

Наявність ефективної системи мотивації трудової діяльності персона-
лу підвищує продуктивність праці, зменшує плинність кадрів, веде до ус-
піху і процвітання організації. 

Щоб побудувати ефективну систему мотивації персоналу, необхідно в 
першу чергу виявити реальні потреби співробітників, потім сформувати 
диференційовану систему винагороди (комплекс матеріальних і нематеріа-
льних заохочень для різних категорій працівників). 

Відомо, що мотивація - це специфічний стан, орієнтований на задово-
лення потреб. Разом з тим, мотивація може розглядатися як усвідомлене 
створення специфічних мотиваційних станів у інших людей [1]. У подіб-
ному розрізі мотивація тісно пов’язана з механізмами управління, при 
цьому названі процеси базуються на наявності комплексу потреб і необ-
хідності їх повноцінного і своєчасного задоволення. Оскільки немає жод-
ної людини, яка була б повністю задоволена, тому для кожного існує моти-
вація. Таким чином, будь-яка людина в своєму повсякденному житті, в то-
му числі і трудовій діяльності мотивована; при цьому мають місце відмін-
ності в рівні і ступені мотивування, а також в її спрямованості на обраний 
спектр цільових установок. 

Фактично в своїй щоденній діяльності – прийняття стратегічних, так-
тичних, оперативних рішень, стимулювання працівників, створення ком-

https://biz.nv.ua/ukr/experts/jak-poshukach-vibiraje-robotu-2161011.html
https://biz.nv.ua/ukr/experts/jak-poshukach-vibiraje-robotu-2161011.html
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плексу умов для творчої високопродуктивної праці – керівник мотивова-
ний необхідністю досягнення і підтримки деякого рівня матеріального 
добробуту. З одного боку виключно важлива матеріальна сторона питання – 
діяльність повинна приносити постійний і послідовно зростаючий дохід; з 
іншого боку мають місце мотиватори такого собі “духовного спектра”, ко-
ли люди розуміють свій бізнес як справу всього життя, і, як наслідок від-
даються їй без залишку, повністю і цілком.  

Подібний підхід справедливо розглядати в рамках теорії мотивації, 
сформульованої А. Маслоу. Його активно використовують в практиці мо-
тивації в США в якості деякого базису. Підтвердженням цього може слу-
жити той факт, що теоретико-методологічні постулати, висунуті Маслоу, в 
тій чи іншій мірі послужили основою подальшого прогресу в розрізі пси-
холого-мотиваційних досліджень.  

Мотивація персоналу – область, яка не має деякого єдиного механіз-
му, реалізація якого на практиці гарантувала б ефективність і успіх. Є 
справедливим, що система мотивації в практиці діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання повинна бути ієрархічним чином організована, 
структурована [2]. 

 Значною є роль мотивації в побудові корпоративної культури, фор-
муванні системи цінностей всередині компанії. Методи управління моти-
вацією визначають характер взаємовідносин керівництва і персоналу, 
ймовірність виникнення конфліктів, ступінь довіри між працівниками. 

Насамкінець підкреслимо – поняття “мотивація” це з одного боку, як 
процес поєднання цілей підприємства і цілей працівника для найбільш 
досконалого задоволення потреб обох суб’єктів (управлінський аспект), з 
іншого боку – це система різноманітних способів впливу на персонал для 
досягнення запланованих цілей і працівника, і організації (економічний 
аспект) [3]. Отож використовуючи наявні інструменти впливу, керівник 
має змогу ефективної мотивації праці, що в умовах сьогодення є основним 
засобом забезпечення оптимального використання трудових ресурсів, 
мобілізації наявного кадрового потенціалу. Саме орієнтація на людський 
фактор дозволяє активізувати зростання продуктивності та ефективності 
праці, сприяє підвищенню рівня капіталізації організації. 

Список використаних джерел: 
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НАН України М. А. Козоріза]. – Львів : ІРД НАН України, 2003. – 216 с.  



300 

Секція 8. Інноваційні технології в економіці, управлінні та фінансах 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ  
ВАНТАЖНОГО МИТНОГО КОМПЛЕКСУ 

Лужанська Н. О. 

Для нових завдань, що виникають в умовах ринку, об'єктивно прита-
манні багатокритеріальність, нечіткість, невизначеність вихідної інформа-
ції і наявність фактора ризику. Можна сказати, що ситуація на транспорті 
складається таким чином, що більшість теоретичних розробок, пов’язані із 
застосуванням складного математичного апарату, можуть виявитися затре-
буваними саме сьогодні. 

Ухвалення якісних управлінських рішень, що визначають стратегію і 
тактику розвитку вантажного митного комплексу і його підсистем – митної і 
логістичної складової, можливо лише при наявності гнучкої оптимізаційної 
системи, що враховує багатопараметрічность, багатокритеріальність, неви-
значеність і нечіткість вихідної інформації, а також забезпечує автоматиза-
цію процесу пошуку найкращих параметрів даного об'єкту інфраструктури. 

Необхідно враховувати нестаціонарність протікання митних та логіс-
тичних процесів, обумовлену факторами зовнішнього середовища, а також 
їх вірогідну природу. Серед цих чинників можна виділити нерівномірність 
надходження транспортних засобів та вантажів, зміна вимог вантажовлас-
ників з приводу складу транспортних послуг, відмови в роботі навантажу-
вально-розвантажувальних механізмів, змінний рівень експлуатаційної на-
дійності та ін. Крім того, вантажний митний комплекс необхідно віднести 
до системи, що розвивається і має дві підсистеми: експлуатаційну і модер-
нізаційну. Рішення даної проблеми має різноманітний характер, що зале-
жить від багатьох умов і обмежень. У зв'язку з цим при проектуванні, пла-
нуванні та управлінні діяльністю вантажних митних комплексів необхідно 
розглядати ряд взаємопов’язаних оптимізаційних задач. 

Їх рішення – це багатоетапний, ітераційний процес, що включає два 
обов'язкових взаємодіючих етапи: планування і регулювання. Планування 
здійснюється на рівні стратегічного, а регулювання - на рівні тактичного 
(оперативного) управління. Оптимальну стратегію розвитку митної і логіс-
тичної складових визначають параметри, що відображають їх найважливі-
ші взаємозв’язки, а також зв’язки з іншими підсистемами (місткість зони 
зберігання, число навантажувально-розвантажувальних механізмів, час ро-
боти вантажного фронту протягом доби і ін.). 

В результаті первинної оптимізації визначають оптимальний режим, 
що характеризується найкращим поєднанням критеріїв оптимальності, 
який зазвичай не може бути реалізований через існуючі обмеження, а та-
кож змін, що відбулися в період впровадження отриманих проектних тех-
нологічних рішень. Ідеальне рішення піддають регулюванню (уточнення і 
коригування) на стадії управління в результаті вторинної оптимізації. 

Процес вторинної оптимізації здійснюється в рамках системи підтри-
мки рішень на базі функціонування автоматизованої системи управління 
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підсистемами вантажного митного комплексу. В ході регулювання визна-
чають дії спрямовані на усунення дестабілізуючих факторів, що негативно 
впливають на реалізацію стратегії розвитку вантажного митного комплек-
су. Слід зазначити, що розглянуті принципи моделювання можуть бути 
використані для вирішення оптимізаційних задач, які виникають в техно-
логічних зонах митної і транспортної інфраструктури. 

Принципи декомпозиції та узгодження в обох випадках на кожному 
циклі багатоетапного процесу пошуку оптимального рішення засновані 
відповідно на: 1) вертикальній координації (взаємодія верхнього рівня з 
нижніми); 2) горизонтальної, послідовної, циклічної, стимулюючої, коор-
динації з покроковою оптимізацією (взаємодія нижніх рівнів). 

Параметри, що характеризують оптимальний режим функціонування 
митної і логістичної складових, є вихідними для вирішення задачі оптимі-
зації функціонування логістичного ланцюга. В якості єдиного принципу 
оптимальності може бути прийнятий принцип гарантованого результату. У 
цьому випадку ми маємо справу з завданнями, в ході вирішення яких 
з’являється можливість обліку як критеріїв оптимальності, які характери-
зують якість роботи окремих ланок логістичного ланцюга, так і критерію, 
що описує транспортну складову ланцюга в цілому. 

Розробка і впровадження методів, що забезпечують отримання істот-
ного прибутку, а також контроль за раціональним розподілом і викорис-
танням вимагають застосування системного аналізу та економіко-
математичних методів. Ефективність застосування сучасних методів теорії 
прийняття оптимальних рішень зростає в умовах появи фактора ризику, що 
є невід’ємною частиною підприємницької діяльності в умовах ринку. 

Крім того, новим завданням притаманні багатокритеріальність, нечіт-
кість і невизначеність вихідної інформації, проблематичність отримання 
своєчасного і достовірного прогнозу. Для їх вирішення необхідні системи, 
що забезпечують знаходження оптимальних (або близьких до нього) 
управлінських впливів на основі комбінованого використання сучасних 
математичних і евристичних методів. 

З усього комплексу стратегічних, тактичних і оперативно-технологічних 
задач і відповідних їм моделей доцільно виділити два класи: структурні (сис-
темні) і приватні (параметричні) завдання. Структурні завдання включають 
моделі, які описують сукупність технологічних зон митної і логістичної скла-
дових як ланок логістичного ланцюга, а також моделі, що характеризують 
процес взаємодії суміжних технологічних зон і ланок.  

Список використаних джерел: 
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УПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ПУБЛІЧНОМУ 
УПРАВЛІННІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ   

Дрешпак В. М., Титаренко О. М. 

Сучасні напрями трансформації системи публічного управління як в 
Україні, так і в цілому у світі, пов’язані серед іншого з упровадженням но-
вих технологічних рішень, завдяки яким уможливлюються зміни власне 
змісту управлінської діяльності, її форм і структури. Однією з таких рево-
люційних технологій. що вже впроваджуються в публічному секторі, є 
блокчейн.  

Блокчейн – це технологія цифрової системи для запису транзакцій, в 
якій транзакції та їх деталі записуються в декількох місцях одночасно. Це – 
комп’ютерний протокол, що зумовлює формування своєрідної децентралі-
зованої системи інформаційних обмінів, заснованої на довірі між зацікав-
леними сторонами [1].  Його часто порівнюють з “відкритою для всіх кни-
гою”, відкритою в доступному місці, де кожен зможе відкрито зареєстру-
вати дію (транзакцію, контракт, тощо), але далі без згоди більшості ніхто 
не зможе виправити вже написану навіть ним самим сторінку. 

Ця технологія з кожним роком більш широко застосовується в публі-
чному секторі, особливо після численних вдалих експериментів, таких, на-
приклад, як в Естонії. Навчившись багато чому з кібернетичної атаки 2007 
року, Естонія перевела значну частину даних системи публічного управ-
ління на блокчейн, який з часом багато в чому довів свою цінність і дозво-
ляє запобігти майже всіх проблем, що виникають у сфері публічних відно-
син (шахрайство, втрата, помилка, тощо) [4]. І якщо донедавна блокчейн 
асоціювався лише з функціонуванням криптовалют, то нині типовими сфе-
рами упровадження проектів, базованих на блокчейн, у публічному секторі 
є: державні послуги, публічні реєстри (зокрема, земельний кадастр, реєстр 
майнових прав тощо), охорона здоров’я, енергетика, транспорт, освіта. 
Найголовнішим наслідком надійності блокчейн-платформ є можливість 
використовувати дані реєстрів як повноцінних юридично значущих доку-
ментів, адже запис у блокчейн-реєстрі стає більш надійним, ніж будь-який 
паперовий документ з підписом і печаткою та, до того ж, доступний зав-
жди і всюди.  

Інтенсивне використання блокчейн уже найближчим часом зможе ви-
вести саму ідею електронного урядування на новий рівень. Мова йтиме 
вже не просто про надання зручних електронних сервісів громадянам і біз-
несу, а про принципове переформатування самого публічного управління, 
окремі складники якого (насамперед ті, що виконують рутинні, бюрокра-
тичні функції) будуть переведені на блокчейн.  

Разом з тим, зазначені та інші можливості цієї технології складно реа-
лізувати з огляду на низку обмежень різного характеру. Блокчейн ще не 
став повністю розвиненою технологією і важливо розуміти, що існують 
перш за все технологічні обмеження щодо його використання в публічно-
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му управлінні. Ці проблеми, зокрема, стосуються необхідного рівня захис-
ту інформації, способу управління, забезпечення конфіденційності інфор-
мації. Додають складності обмеження, пов’язані з кодуванням і управлін-
ськими (регуляторними) рішеннями щодо діяльності суб’єктів, які ство-
рюють такі платформи та використовують їх. Мова йде серед іншого про 
гарантування цілісності програми; запровадження механізму консенсусу за 
участю всіх учасників мережі, що потребуватиме зміни та перегляду само-
го блокчейн-алгоритму; включення до програми алгоритму гомоморфного 
шифрування, який може обробляти таємну та конфіденційну інформацію. 

На цей час існує й низка суто технічних обмежень. Так, формати де-
яких блокчейнів, прийнятих сьогодні, мають надзвичайно високий рівень 
споживання енергії, необхідної для забезпечення їх функціонування, а та-
кож повільний темп процесів транзакцій. Також не всі блокчейн-рішення 
здатні масштабуватися і справлятися з необхідним навантаженням.  

Також можна виокремити низку обмежень організаційного характеру. 
Як уже було зазначено, однією з найважливіших характеристик та переваг 
блокчейн-технології є незмінність інформації, але це також є і найбільшим 
обмеженням з точки зору практичного застосування. Блокчейн по суті яв-
ляє собою список, до якого інформація може бути лише додана. На відміну 
від традиційних реєстрів, що використовуються сьогодні в публічному се-
кторі, немає способу видалення даних, які були введені в блокчейн. У ви-
падках, коли оновлення та/або видалення даних є звичайною практикою, 
використання технології блокчейн може бути не найкращим варіантом.  

Існує і проблема записів “незмінних” книг з правами суб’єкта даних на 
виправлення та стирання. Особа може вимагати видалення інформації про 
себе, включаючи деякі державні записи. Та якщо інформація про особу збе-
рігається у блокчейн, “право на забуття” по суті неможливо забезпечити.  

Пов’язані з цим обмеження правового характеру. Блокчейн дозволяє 
забезпечити ідеальну прозорість, тому налаштування конфіденційності 
майже неможливе. Але для збереження персональних даних конфіденцій-
ність і конфіденційній механізм мають першорядне значення. Законодав-
ство наполягає на абсолютному захисті такої інформації. Відтак, необхідно 
досягти компромісу між децентралізованими рівнями прийняття рішень та 
налаштуваннями конфіденційності, зробити можливим розміщення персо-
нальних даних у прозорих для всіх загальних блочних ланцюжках з одно-
часним використанням таких технологій як доказ нульового знання. Пуб-
лічним службовцям потрібно буде враховувати вимогу щодо конфіденцій-
ності на технічному рівні як частину процесу проектування технологій 
блокчейн для органів публічної влади. 

З попередньою тезою також пов’язане обмеження щодо рівня готов-
ності публічних службовців використовувати такі технології. Питання, 
пов’язані з технічною складністю блокчейн, ризиками, безпекою та відпо-
відальністю часто є перешкодою для публічних службовців ефективно 
впроваджувати й використовувати цю технологію. Їх слід навчити основам 
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цієї нової архітектури. Ознайомчі курси повинні бути розроблені спеціаль-
но для публічних службовців – з ключовими знаннями про блокчейн і про-
стими рамками для розуміння того, яке значення блокчейн може мати для 
суспільства. Мета такого курсу – допомогти службовцям зрозуміти техно-
логію блокчейн і пов’язані з нею можливості та виклики.  

Досвід передових країн підтверджує, що умовами подолання існую-
чих обмежень і ефективного впровадження блокчейн-технології у систему 
публічного управління є такі як: комплексний консалтинг органів публіч-
ної влади з використання блокчейн-технологій з метою зробити поточні 
процеси більш наочними, керованими і прогнозованими; спільна розробка 
приватними організаціями та державними структурами логічних і зрозумі-
лих правил регулювання індустрії блокчейн; створення нової галузі циві-
льних відносин і сфери правозастосування – блокчейн-нотаріат, кадастр, 
банкінг, авторське право, медицина тощо; налагодження регулярного діа-
логу представників органів публічного управління та фахівців з блокчейн, 
лідерів громадської думки в робочих групах громадських, комерційних і 
державних структур; наявність політичної волі і необхідної сміливості для 
прийняття рішень. 
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AN EDUCATION AND INFORMATION CAMPAIGNS  
FOR THE DISSEMINATION OF BENEFITS THE USE OF DIGITAL 

TECHNOLOGIES – POLISH EXPERIENCE 
Mariusz Zemło 

The 20th and 21st centuries are a special period in history in which there 
were many social, political and economic changes, and technical progress was 
also continually taking place, in particular the development of information 
technologies. However, without a doubt today, the development of the Internet is 
a huge phenomenon and a puzzle not only for scientists, but for every 
“conscious” web user. The Internet has also become the main reason for the 
dynamic development of digital technologies. At the turn according to T. Zalega, 
the availability of Internet in households has a significant impact on many areas 
of life of individuals / families: a) first of all, it enables communication not only 
bidirectional but also multidirectional in real time, b) it is a very cheap channel 
of information, c) its the range is global, d) it gives the possibility to adjust the 

https://jopeninnovation.springeropen.com/
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content of the information to the individual expectations of the recipient and to 
observe its reaction, e) facilitates the acquisition and selection of relevant 
information 1. 

This is just a small list of benefits that today provides its users with the 
Internet. Currently, more and more research and scientific centers are asking 
themselves the question of how much new technologies and technological 
innovations that are emerging, affect changes in the area of  everyday 
functioning of society 2. The use of mobile technologies is already our everyday 
life, and online life is an inseparable element of functioning in today's world 3. 
Nowadays, nobody will be surprised at the fact that the use of Internet resources 
is the domain of teenagers and young people. M. Prensky called the people born 
after 1980 digital natives, because in particular, young people are able to 
understand and visualize digital reality 4. J. Pyżalski believes that “... there are 
more and more studies that make positive use of the Internet, but those that deal 
with the dark side prevail, however” 5. The author further writes that in the 
context of the use of the Internet by the youth, two paradigms can be 
distinguished: risk and opportunities 6. The benefits that show the potential of 
the Internet can be included in four areas: a) socialization benefits, b) personal / 
intellectual benefits, c) educational benefits , d) social benefits. 

Digital technologies have also settled in many areas of the economy. They 
resulted in significant changes in management systems, business models as well 
as in the labor market. It is worrying that the development of digital 
technologies is increasingly contributing to the replacement of human work with 
software or the work of machines. In addition to technological geniuses and 
people quickly acquiring innovations from the world of digitization, there is still 
a large population of people who lack digital knowledge and competences. 
Deficits of knowledge in this area limit these people to the possibility of 
participating in social and professional life, additionally they generate the effect 
of social exclusion. It is impossible to remain indifferent and not ask yourself: 
“What digital competence of citizens should be expanded? And what actions 
should be taken to increase the social competences of people particularly at risk 
of social exclusion?” 7 

1 T. Zalega, Cywilizacja informatyczna jako nowy megatrend konsumpcyjny, red. S. 
Partycki, [w:] Perspektywy rozwoju społeczeństwa sieciowego w Europie środkowej i wschodniej, 
wyd. KUL, Lublin 2014. 

2 I. Hejduk, Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus, ZNUV 
2016;46(1);wyd. SGH, Warszawa 2016, s. 64-78. 

3 Ł. Lysik, P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu 
człowieka XXI wieku, Media i Społeczeństwo, Wrocław 2014. 

4 W. Kaminiecki, M. Bochenek , Świat współczesnych nastolatków, (w) pod red. M. Tanaś, 
Nastolatki wobec Internetu, NASK, Warszawa 2016, s. 11-1 

5 J. Pyżalski, Od paradygmatu ryzyka do paradygmatu szans: prorozwojowe i prospołeczne 
używanie Internetu przez dzieci i młodzież, NASK, Warszawa 2016, s. 55-62. 

6 S. Livingston, L. Haddon, EU Online: Final report, LSE, EU Kids Online, London 2009. 
7 I. Hejduk, Rozwój technologii cyfrowych a wykluczenie społeczne osób 65 plus, 

ZNUV 2016;46(1);wyd. SGH, Warszawa 2016, s. 64-78. 
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Currently, there are many campaigns in Poland to disseminate the benefits 
and conveniences of a good Internet resource. Almost all basic activities of 
human life can be transferred to the online world: shopping, finance, 
entertainment, education, sport, bureaucracy and official seams. Everything can 
be “settled” without having to leave the house. The digital amenities are used by 
as many citizens as possible because it saves energy, time and money. The use of 
mobile technologies is already our everyday life, and online life is an 
inseparable element of functioning in today’s world 8. Currently, the Ministry of 
Digitalization in partnership with the Scientyfic and Academic Computer 
Network – the National Research Institute is implementing the project 
“Education and information campaigns for the dissemination of benefits from 
the use of digital technologies”. The subject of this project is the implementation 
of four nationwide campaigns aimed at increasing the awareness of Polish 
citizens about the use of ICT in the area of: 

1) QUALITY OF LIFE: the aim is to encourage Poles to use modern
technologies and convince skeptics that technologies can significantly improve 
the quality of life. 

2) E-SERVICES PUBLIC: the aim is to show Poles that instead of standing
in a long queue at the office, many things can be done without leaving home. 

3) SECURITY ON THE NETWORK: the goal is to raise the awareness of
Poles in the safe use of the Internet. Showing existing threats and, if necessary, 
teaching how to deal with them. 

4) PROGRAMMING: the goal is to show Poles that programming is
simple and very interesting. 

Today, Poles can electronically handle over 580 services offered to them by 
the administration. In the near future, it is also planned to expand the 
possibilities of e-services. The main problem the project draws attention to is the 
insufficient awareness and skills of Poles in the area of the use of information 
and communication technologies. The project aims to show that the use of the 
Internet has many advantages 9. In the context of these issues, a question arises 
as to whether people want to learn it. 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ  

Івашина О. Ф., Івашина С. Ю. 

Перехід до цифрового суспільства відбувається на основі запрова-
дження цифрових технологій та організаційно-управлінських інновацій і 
означає безперервний процес поглиблення суспільного поділу праці, змін у 
відносинах власності, появу нових господарських форм, економічних і со-
ціальних зв’язків.  

8Ł. Lysik, P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu 
człowieka XXI wieku, Media i Społeczeństwo, Wrocław 2014. 

9 https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2018/992,34-start.html 
(dostęp 02.02.2019) 
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Можна виділити дві тенденції в розвитку продуктивних сил, які обу-
мовлюють особливості суспільного відтворення в цифровому суспільстві. 
Перша тенденція пов’язана з мініатюризацією засобів виробництва та при-
скорення виробничих процесів на основі використання цифрових техноло-
гій, що спричинює зменшення розмірів організаційно-виробничих струк-
тур. Друга – відображає витискування предметної форми виробництва, що 
зумовлює модифікацію організаційних структур управління, форм і мето-
дів координації господарських зв’язків. Відбувається формування та відт-
ворення тих якостей людини, які відповідають природі цифрової економі-
ки, забезпечують її адаптацію до технологічних і соціальних змін.  

Ми бачимо, що в Україні становлення цифрової економіки відбува-
ється в умовах переважання в економіці індустріальної праці та відповід-
них, часто відсталих, форм її організації. Існування таких форм обмежує 
попит на сучасні засоби виробництва та гальмує поширення технологій, 
які забезпечують розвиток цифрового суспільства. 

Особливостями такого розвитку є таке [1, с. 29–31]: 
1. Поява нових організаційних форм нагромадження капіталу та фор-

мування тенденції, протилежної процесу концентрації капіталу й виробни-
цтва.  

2. Зміни у відносинах власності, що виявляються, зокрема, в створенні
нових видів предметної монополії, а саме, організаційної монополії, моно-
полії на інформацію, монополії на знання тощо [2, с. 295]. 

3. Формування нової економічної парадигми соціальних змін, яка ви-
ходить із здатності людини до швидких креативних дій на основі ефектив-
ного використання цифрових технологій у виробництві, науці, управлінні, 
а загальною оцінкою результатів суспільного відтворення вважається фор-
мування гармонійно розвинутої людини.  

4. Цифрові технології дозволяють прискорити перехід від “економіки
ресурсної та індустріальної” до “економіки знань”, до “креативної еконо-
міки”, яка забезпечує “щоденну технологічну революцію”. 

У цифровому суспільстві реалізація економічних функцій все більше 
пов’язана не з власністю на засоби виробництва, речовими та фінансовими 
активами, а з володінням креативними, кваліфікаційними та організацій-
ними ресурсами, з розвитком неекономічної людини, людини-креатора, 
рольова функція якої зводиться до створення знань і модернізації економі-
ки. На нашу думку, зміни в системі цінностей людей відображають 
об’єктивний результат усе більшого їх включення в процес створення ци-
фрового  суспільства. 

Більш чітко виявляються залежність соціальних структур сучасного 
господарства від техніко-організаційної будови виробництва та активний 
вплив соціальних структур на технічний базис і економічні відносини. 
Власне про те писали ще в 60–70-ті рр. американські соціологи  Е. Тофф-
лер, П. Лінднер, Р. Флорида [1–3]. 
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Сучасні інституціональні дослідження дозволяють змістили аналіз 
цифрового суспільства в соціальну площину та розглядати його в контексті 
процесу суспільного відтворення, як таке, що забезпечує:  

– відтворення знань, навичок, мотивації, енергії та інших соціальних
якостей людини, яких вона безпосередньо набуває та використовує в про-
цесі суспільного виробництва; 

– творчий характер праці та такі соціокультурні умови людської дія-
льності, які формують соціально-психологічні особливості робочої сили 
економіки знань;  

– забезпечує структуризацію всіх трьох рівнів функціонування моти-
ваційної сфери особистості, які залежать від ступеня узагальнення та фор-
мування людиною своїх спонукань, а саме: рівня ситуаційної мотивації, 
рівня узагальненого мотиву, рівня загальної життєвої стратегії поведінки;  

– відтворення соціальних структур та соціально-економічних форм, у
яких персоніфікуються економічні суб’єкти цифрового суспільства; 

– відтворення економічних і соціальних інститутів.
Як бачимо, в сучасному світі суспільне відтворення означає, насампе-

ред, відтворення працівника нового типу, який відповідає вимогам еконо-
міки цифрового суспільства та відтворюється разом із матеріальними та 
інституціональними факторами. Процес становлення цифрового суспільст-
ва набуває характеру “проліфікації”, тобто неперервного “вдосконалення” 
взаємодії економічних суб’єктів на основі все більш розвинених техніко-
економічних, соціально-економічних та інституціональних форм. В Украї-
ні цей процес гальмується не стільки наявністю відсталих технологій та 
видів праці, скільки інституціональними чинниками розвитку. Вони посла-
блюють властиву капіталу здатність до нагромадження, гальмують струк-
турні зміни в економіці, руйнують конкуренцію, стимулюють збереження 
неефективних організаційних форм виробництва та створення далеко не 
кращих зразків суспільної свідомості. Напрям подальшої трансформацій 
українського суспільства визначається не тільки поширенням цифрових 
технологій, але й безпосереднім змістом інституціональних перетворень. 
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ДО ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЛОГІСТИЧНИХ 
ТРАНСПОРТНО-МИТНИХ КОМПЛЕКСІВ 

НА ОСНОВІ ФАКТОРНО-РЕЙТИНГОВОГО АНАЛІЗУ 
Кутирєв В. В. 

Ефективність застосування логістичних методів доставки та переробки 
вантажопотоків споживчих товарів зумовлює необхідність створення достат-
ньо розвиненої мережі логістичних транспортно-митних комплексів (ЛТМК). 
Організація роботи ЛТМК здійснюється на основі реалізації оптимальних 
логістичних ланцюгів доставки вантажів до місць споживання [1]. У зв’язку з 
цим задача подальшого розвитку методології визначення оптимальної кіль-
кості та місць розміщення таких комплексів є достатньо актуальною. 

Для побудови ефективного розв’язку задачі оптимального розміщення 
декількох логістичних транспортно-митних комплексів пропонується на 
першому етапі визначити оптимальні місця для розміщення від 1 до n ком-
плексів на території України за критерієм мінімізації транспортної роботи 
з доставки визначених обсягів товарів та з урахуванням раціональних 
місць їх розміщення за критерієм факторно-рейтингового потенціалу при-
вабливості кожного міста для розміщення в його зоні ЛТМК. Факторно-
рейтинговий потенціал привабливості кожного міста розраховується на 
основі транспортних, економічних та адміністративних факторів.  

Для побудови опорного розв’язку проведено оцінку транспортної ро-
боти для 165 населених пунктів України, які включають міста з населенням 
більше 30 000 осіб а також населені пункти, в яких створено митні пости, 
або вантажні пункти пропуску через митний кордон України. На основі да-
них GPS-навігації визначено відстані між обраними містами по автошляхах 
державного та міжнародного значення. Для кожного міста враховано відно-
сне споживання імпортного вантажопотоку продовольчих товарів. 

Факторно-рейтинговий потенціал кожного міста запропоновано роз-
раховувати за формулою: 

mqkqkqkqkK mimijiiiiiii j /)......( 2211 +++++=  ,         (1) 

де Ki – значення факторно-рейтингового потенціалу для i-ого населеного 
пункту; 

qij – значення фактору для i-ого населеного пункту; j – кількість факто-
рів, що розглядаються;  j = 1, 2, …, m;   qij = 1 при наявності відпо-
відного фактору; qij = 0 при відсутності фактору; 

kij – ваговий коефіцієнт впливу j-ого фактора на рейтинговий потенціал 
населеного пункту; 0 < kij ≤ 1; для розглянутого випадку прийма-
ється рівним 1; в реальних прикладних задачах дозволяє більш то-
чно врахувати експертну оцінку впливу фактора на значення ком-
плексного коефіцієнта.  
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Для розрахунку факторно-рейтингового потенціалу міст із розміщен-
ня логістичних транспортно-митних комплексів за формулою (1) пропону-
ється враховувати такі групи факторів:  

1 група – транспортні фактори: доступність автошляхів міжнародно-
го або європейського значення, залізничного сполучення, морського порту; 
наявність вантажного пункту пропуску через митний кордон України. 

2 група – економічні фактори: середня вартість одного квадратного 
метра землі в населеному пункті; доступність будівельних матеріалів в ре-
гіоні; заробітна плата в регіоні; безробіття населення в транспортній сфері; 
інвестиційна привабливість регіону. 

3 група – адміністративні фактори: екологічна ситуація в населено-
му пункті; рівень організованої злочинності в регіоні; доступність митних 
постів за даними ДФСУ. 

За наведеним алгоритмом проведено розрахунки для варіантів, що пе-
редбачають функціонування від одного до десяти логістичних транспорт-
но-митних комплексів на всій території України. Аналіз результатів прове-
дених розрахунків показує, що обсяг транспортної роботи ефективно зме-
ншується у випадку створення від 1 до 5 транспортно-митних логістичних 
комплексів. Подальше збільшення кількості ЛТМК, а відповідно і капіта-
льних вкладень, не призводить до суттєвого зменшення сукупної транспо-
ртної роботи. Відповідно факторно-рейтинговий потенціал 5 міст, в зоні 
яких створення ЛТМК є найбільш раціональним, має такі значення:  Дніп-
ро − 0,46; Київ − 0,46; Львів − 0,54; Одеса − 0,69; Харків − 0,62. 

Аналіз результатів проведених розрахунків визначення оптимальних 
місць розміщення логістичних транспортно-митних комплексів та необ-
хідної їх кількості на основі факторно-рейтингового аналізу показує, що 
застосування запропонованого підходу дозволяє: 

1. Визначити оптимальне місце розташування декількох ЛТМК та
встановити їх оптимальну кількість з урахуванням обсягу вантажопотоку. 

2. Окреслити зони обслуговування кожного з ЛТМК та відповідно ро-
зрахувати необхідну місткість кожного комплексу. 

3. Врахувати при вирішенні задач в рівній мірі як транспортні так і
економічні та адміністративні фактори, які впливають на розміщення еле-
ментів  логістичної транспортно-митної інфраструктури, та допускає уза-
гальнення для врахування більшої кількості факторів. 

Таким чином, результати дослідження показують ефективність застосу-
вання факторно-рейтингового аналізу для вирішення задач оптимізації роз-
міщення об’єктів логістичної транспортно-митної інфраструктури та можли-
вість використання отриманих результатів для встановлення достатньої кіль-
кості таких об’єктів в процесі створення української мережі логістичних тра-
нспортно-митних комплексів, а також вирішення більш широкого спектру 
задач пов’язаних з розвитком логістичної та транспортної інфраструктури. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ, ПОВ’ЯЗАНОГО  
З ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ СФЕРІ 

Огліх В. В., Шаповалов О. В., Білова Н. А. 

Економічні відносини пов’язані з організацією роботи суспільних зон, 
готельного  та ресторанного бізнесу піддаються невідворотним трансфор-
маціям під впливом інновацій, інформатизації та процесів розвитку.  

Розвиток цифрових технологій та можливість оцифрування широкого 
кола процесів перетворив сучасне суспільство в інформаційне, що відкри-
ває нові можливості для бізнесу та одночасно ставить перед підприємцями 
сучасні задачі, окреслює нові горизонти та межи, пропонує нові важелі та 
механізми.  

Інформаційне забезпечення малого бізнесу у готельно-ресторанній 
сфері пов'язане з Інтернет-технологіями та новими методами здійснення 
бізнесу. Для підприємств готельного та ресторанного бізнесу, які кожної 
миті стикаються з проблемами формування позитивного середовища, фор-
муванням нових більш життєвих і конкурентоспроможних бізнес-моделей, 
з пошуком різноманіття економних способів просування своїх послуг на ри-
нку, реалізація роботи через Інтернет с використанням його технологічних 
можливостей є конче необхідною, джерелом розвитку, засадою виживання. 
Тобто, використання інформаційних технологій і ресурсів перестало бути 
тактичними рішеннями підчас реалізації підприємцями e-Business-ініціатив, 
воно перетворюється у стратегічний вектор та служить фундаментом для 
благополучного розвитку бізнесу та збільшення його ефективності. 

Формуючі корпоративну e-Business стратегію недоцільно обмежувати 
цілі та задачі, пов'язані з удосконаленням бізнес-процесів традиційними 
вимірами – вартістю, ефективністю. Слід зробити вкрай важливий 
обов’язковий крок – змінити позиції у сприйнятті електронного бізнесу, 
трансформувати фірму на підґрунті глобальних можливостей Інтернету.  

Водночас, маємо констатувати, що значна кількість фірм, розуміючі, 
що конкуренти активно використовують переваги e-Business та Internet, не 
чітко окреслюють свої цілі та очікування від впровадження Інтернет-
проектів. Невдале перетворення компанії на основі глобальних можливос-
тей Інтернету виникає тому, що нерозуміння властивостей e-Business та 
його ознак породжує такі наслідки (рис.). 

Акцентуємо, що сьогодення є таким, що формування конкурентосп-
роможної бізнес-моделі можливо лише на засадах поєднання традиційного 
маркетингу зі специфічними прийомами і засобами роботи в цифровому 
навколишньому середовищі  на засадах цифрової концепції.  
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Жодне джерело інформації, крім Інтернет, не може полегшити юри-
дичній особі або приватному клієнту прийняти рішення щодо взаємодії 
між надавачем послуги і клієнтом, запропонувавши споживачу практично 
миттєво інформацію широкого спектра про компанію, продукцію, конку-
рентів, партнерів тощо.  

Наголошуємо, що для підприємств пов’язаних із роботою суспільних 
зон та ресторанної сфери впровадження ефективної системи інтернет-
маркетингу та інтернет-реклами — це не тільки потенціал майбутньої фі-
нансової стабільності та стійкого розвитку, це важіль виживання на ринку 
послуг. 

Рис. 1. Наслідки нерозуміння властивостей e-Business 

Звертаємо увагу, що Інтернет є не лише знаряддям незалежного, ні від 
чиїхось впливів, ні від власної зацікавленості тією чи іншою подією, моні-
торингу та аналізу. Він є інструментом формування суспільної думки. За-
значимо що сучасні технології, наприклад Google Analitic, відкривають пе-
ред підприємцями значні можливості, даючи можливість оперативно, з не-
значними витратами та відносно анонімно отримати інформацію щодо ці-
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льового сегменту ринку та попиту, пріоритетів конкретного споживача, 
аналізувати навігацію на веб-сайті, цілеспрямовано проводити активні 
опитування тощо.  

Цифрова концепція створила новий інструмент просування продукції 
та послуг. Динаміка розвитку інструменту просування, який відсутній у 
традиційному маркетингу, і притаманний винятково Інтернету, як SEO 
(Search Engine Optimization) є високою тому, що оптимізуючи сайт один 
раз, розробники можуть бачити результат протягом тривалого часу. Саме 
SEO може покрити значний відсоток рівня конверсії та охоплення цільової 
аудиторії.  

Пошукова оптимізація забезпечує функціонування ланцюга: за-
пит → зміст і наповнення сайту → присутність у ТОП-видачі → відві- 
дування сайту → послуга. 

ЩОДО  ЕФЕКТУ ДЕКАПЛІНГУ ЯК ОДНОГО 
З ГОЛОВНИХ ЗА-ВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Свистун К. О. 

Побутує думка, що зростання економіки вимагає залучення ще біль-
шого обсягу ресурсів і завдає ще сильнішого негативного впливу на до-
вкілля. Однак ресурси планети Земля є обмеженими, що суперечить необ-
меженим потребам суспільства. Саме тому, до найважчих проблем людст-
ва і усіх цивілізованих, розвинених країн належить досягнення ефекту де-
каплінгу (англ. “decoupling” – розв’язка, розмежування, порушення 
зв’язку) між економічним зростанням, ресурсоспоживанням та впливом на 
довкілля як в окремих країнах, так і на світовому рівні.  

Відповідно до формулювання Організації Економічного Співробітни-
цтва та Розвитку (ОЕСР), ефект декаплінгу відображає здатність економіки 
зростати без збільшення навантаження на довкілля. За визначенням авст-
рійської вченої Марини Фішер-Ковальські, явище декаплінгу досягається 
тоді, коли відбувається використання меншої кількості ресурсів на одини-
цю виробництва продукції та зменшення екологічного впливу будь-яких 
ресурсів, що використовуються, або від економічної діяльності, що здійс-
нюється. 

Це означає, що передові країни світу, впроваджуючи ресурсоощадні, 
безвідходні та “зелені” технології і технологічні процеси, досягають ефек-
ту декаплінгу, знижуючи темпи зростання споживання ресурсів і системно 
скорочуючи усі види забруднення екологічної системи та середовища 
людського існування. 

Однак, існуючі дослідження свідчать про неможливість досягнення 
ефекту декаплінгу на глобальному рівні станом на сьогодні, бо наявних у 
світі технологічних можливостей, нерівномірно розподілених в різних кра-
їнах, є недостатньо. Якщо у звіті Міжнародної групи наукових експертів з 
природних ресурсів (International Resource Panel) за 2011 р. ресурсний де-
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каплінг на світовому рівні спростовувався на підставі доведеної тісної ко-
реляції між економічним процвітанням та споживанням ресурсів, то у звіті 
за 2016 р. було відзначено зростання, порівняно з початком 2000-х років, 
глобальних матеріальних потоків зі зниженням їх продуктивності у світі. 
Ситуацію, коли зростання матеріальних потоків відбувається швидше, ніж 
зростання ВВП, запропоновано називати “оверкаплінг” (англ. 
“overcoupling” – перерозподіл зв’язку), у протилежність до декаплінгу. 

Джордж Монбіот у статті, опублікованій в британській газеті “The 
Guardian” у 2015 р., дослідивши Наукові записки Національної академії 
наук Великобританії, назвав відносний декаплінг “артефактом хибного ро-
зрахунку”, який зумовлений специфікою розрахунків внутрішнього спо-
живання ресурсів в деяких багатих країнах. Придбання з-за кордону гото-
вих виробів, наприклад, з металу, дозволяє враховувати до внутрішнього 
споживання ресурсів тільки вагу цих виробів, а не сировину, машини та 
інфраструктуру, які були задіяні при їх виробництві. За рахунок перемі-
щення видобутку, переробки і виробництва ресурсів з територій заможних 
країн, як-от Великобританія і США, на території Індії або Китаю, багаті 
країни можуть занижувати власне внутрішнє споживання природних ресу-
рсів і швидше досягати ефекту декаплінгу. 

За результатами декаплінг-аналізу споживання внутрішніх природних 
матеріальних ресурсів (СВПМР) економікою України, здійсненого вчени-
ми Віденського університету економіки та бізнесу в 2017 р., виявлено, що 
у 1992–1998 рр. ресурсний декаплінг за СВПМР був рецесивним – внаслі-
док зниження обсягів ВВП і економічної рецесії в Україні. Відносний де-
каплінг за СВПМР в економіці країни був наявний у 1999–2006 рр., коли 
темпи зростання ВВП були більшими, ніж темпи СВПМР. У 2007–2013 рр. 
в економіці країни був наявний оверкаплінг за СВПМР, тобто їх обсяги 
споживання були більшими, ніж приріст ВВП в Україні. 

Необхідність забезпечення сталого розвитку в Україні обумовлює ва-
жливість досягнення ефекту декаплінгу і аналіз його показників в динаміці 
за останні роки. Однак низькі технології та застарілі способи господарю-
вання є головними перепонами для успішної реалізації цілей сталого роз-
витку, серед яких ефект декаплінгу повинний бути першочерговим. 
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ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 
ІННОВАЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ 

Прокопович-Ткаченко Д. І., Стелюк Б. Б. 

Внесення цілеспрямованих й ефективних змін у діяльність організації 
є актуальним завданням керівництва інноваційної виробничої організації, 
оскільки потребують адаптації до змінних умов її діяльності. Ці зміни не-
обхідні для зростання, забезпечення максимальної ефективності стратегіч-
ної та поточної діяльності організації. 

Створення системи управління змінами – це комплексне завдання. 
Воно не може бути вирішене лише на рівні вдосконалення форм і методів 
пізнання зовнішнього оточення підприємства і відповідного відображення 
у заходах стратегічного планування та управління.  

Останнім часом зміни пов’язуються із розширенням інноваційного 
менеджменту та завданням вдосконалення бізнес-процесів, що розширює 
сферу маневрування в управлінні змінами. 

Відправною точкою вирішення завдання є застосування системного 
підходу, згідно з яким будь-яка організація являє собою виробничу систему, 
що обслуговує навколишнє середовище шляхом перетворення “входів” у 
“виходи” (рис. 1). Такий погляд дозволяє зробити два принципові висновки: 

1. Будь-яка організація повинна у будь-який момент часу максимально
відповідати вимогам навколишнього середовища. 

2. Головні фактори успіху організації знаходяться у навколишньому
середовищі і застосованих інформаційних змінах. 
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Центральним питанням забезпечення ефективності управління інно-
ваційними організаційними змінами має бути розуміння того, що відбува-
ється у точках зв’язку організації із навколишнім середовищем і  всередині 
самого підприємства. 

Область (1) вимагає ефективного стику “входи – організація” шляхом 
глибокого пророблення стратегії інноваційного розвитку з оптимізацією 
“входів”, що містять потрібні ресурси та нововведення. 

Область (2) забезпечує перетворення “входів” у “виходи”. Це перед-
бачає пізнання організації та управління підприємства з метою мінімізації 
витрат і максимізації результатів. Виконання цієї умови залежить від раці-
онального використання і перетворення ресурсів. При цьому в ході управ-
ління інноваційними організаційними змінами слід врахувати, що для опе-
ративного контуру управління характерними є регламентовані запити, а 
для стратегічного контуру – нерегламентовані.  

Область (3) забезпечує стик “організація – виходи – навколишнє сере-
довище”. Це передбачає глибоке пізнання ринку та забезпечення результа-
тивності підприємства. Щоб максимізувати результат діяльності підприєм-
ства в елементи “виходу”, крім основної продукції, повинні бути виділенні 
нововведення, які підприємство пропонує для продажу. 

Рис. 1. Схема системного підходу до діяльності організації 
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Застосування інформаційних технологій з урахуванням комплексного 
підходу до діяльності організації розроблено методологію аналізу органі-
зації як основу вдосконалення системи управління організаційними зміна-
ми, переважно інноваційними. 

Визначено, що необхідність усвідомленого впливу на хід процесів 
змін повинна мати конкретні показники. Показники контролю процесів 
оптимізації пропонується отримати на основі явища “розриву”. “Розрив” 
( R ), за визначенням автора [1,2], – це розбіжність між дійсним ( дC ) і необ-
хідним ( нC ) станом організації: 

дн CСR −= . 
(

(1) 

При цьому, говорячи про “розрив”, слід розраховувати три різновиди 
цього показника: елементний, локальний та інтегральний. Елементний “ро-
зрив” визначається як різниця між поточними необхідним і дійсним станом 
окремого елементу підприємства. Локальний “розрив” обчислюється як 
різниця між необхідним і дійсним станом будь-якої і-ї функціональної об-
ласті діяльності підприємства. Інтегральний “розрив” – це “розрив” між 
необхідним і фактичним станом підприємства з урахуванням стану j-го 
елементу в і-й області. Розрахунок цих показників дає можливість застосо-
вувати структурну модель комплексного розвитку підприємства на основі 
постійного моніторингу і ліквідації “розриву” (рис. 2).  

Структура і логіка моделі узгоджена з ідеєю “розриву”. Модель цього 
підходу має працювати на основі трьох блоків. Перший блок (1) – блок 
моніторингу середовища – є базовим для комплексу робіт у межах всього 
методу. Мета його – забезпечити менеджмент підприємства повними, дос-
товірними, надійними і своєчасними даними для аналізу поточного стану 
підприємства. Блок (2) аналізу є другим кроком, але головним за значен-
ням в даному методі. Його мета – визначити сутність і ступінь позначених 
вище розузгоджень, напрями змін і створити дійсну основу для подальшо-
го формулювання проектів змін. 

Блок (3) пов’язаний зі створенням організаційних змін. Основними 
питаннями його комплектування є кількість, типи й види організаційних 
змін. Розроблений методичний підхід розкриває додаткові резерви широти, 
повноти, глибини, гнучкості і своєчасності організаційних змін та є техно-
логією переходу від реактивного до попереджуючого управління “розри-
вами”.  

Згідно запропонованої методики, оцінки результативності управління 
організаційними змінами визначаються шляхом порівняння фактичного 
рівня інтегрального показника з його граничною величиною. Підсумкова 
оцінка складає загальне уявлення про виконання основних складових фун-
кцій управління. 
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ППС – проекти стратегічного характеру; ППТ – проекти тактичного характеру;  
ППО – проекти оперативного характеру; ПС1 – проекти соціально-економічні першої групи; 

ПС2 – проекти соціально-економічні другої групи. 

Рис. 2. Структурна модель комплексного розвитку організації на ос-
нові постійного моніторингу і ліквідації “розриву” 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ  

НА ОСНОВІ БАГАТОФАКТОРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
Халіпова Н. В., Босов А. А. 

Інтеграція транспортної системи України в європейські структури на-
буває особливої актуальності та передбачає подальше удосконалення тран-
спортних технологій та узгодження з виробничими, торгівельними, склад-
ськими і митними технологіями. Потребує удосконалення система викори-
стання митної статистики для моніторингу та прогнозування вантажопото-
ків та ін. [1].  

Широкий спектр досліджень нині присвячено проблемам розвитку су-
часних логістичних концепцій управління перевезеннями в транспортно-
логістичних системах. Відбувається розвиток наукових підходів до моде-
лювання процесів управління транспортно-логістичними системами на ос-
нові багатофакторного аналізу технічних, технологічних та логістичних 
показників, шляхом застосування системного аналізу в теорії прийняття 
рішень для розв’язку багатофакторних задач [2–5].  

Це свідчить про інтерес вчених до проблем транспортно-логістичних си-
стем та про складність завдань. Для ефективного вирішення актуальних за-
вдань транспортної галузі необхідно застосовувати комплексні методи бага-
тофакторного аналізу проблем транспортно-логістичних систем на основі 
системного підходу та математичного моделювання. Треба поєднувати ста-
тистичний аналіз даних щодо транспортних та вантажних потоків, виявляти 
факторний вплив, застосовувати сучасні методи логістичного аналізу та ін.  

Запропоновано метод класифікації множини об’єктів та/або процесів в 
транспортно-логістичних системах на основі багатофакторного аналізу. 
Поєднання методів статистичного та регресійного аналізу, системного ме-
тоду аналізу ієрархій та сучасних методів логістичного аналізу дозволило 
сформувати комплексну модель для класифікації [6]. Для вирішення бага-
тофакторних задач класифікації в сфері транспортної логістики та теорії 
організації транспортування вантажів запропоновано трьохетапний алго-
ритм. На першому етапі регресійним методом досліджується факторний 
вплив на основі обраної системи критеріїв. На другому етапі формується 
аналітичний показник, що характеризує силу впливу факторів на дослі-
джувані об’єкти та спирається на системний метод аналізу ієрархій (МАІ). 
Застосування МАІ дає можливість використовувати як фактичні дані на 
основі ґрунтовного статистичного аналізу, так і залучати експертів до ви-
рішення багатокритеріальних задач прийняття рішення. Використання су-
часних логістичних методів аналізу на третьому етапі дозволяє обґрунто-
вано формувати  динамічні класи об’єктів транспортно-логістичних сис-
тем. На цьому етапі також можливе залучення експертів при формуванні 
меж класів. Модель реалізована за допомогою пакету символьних обчис-
лень в середовищі Maple-7 та в середовищі Microsoft EXCEL. 
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Проведено класифікацію країн-торгівельних партнерів України за по-
казниками міжнародного товарообігу окремих груп товарів згідно з Украї-
нською класифікацією зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що 
можуть перевозитися в універсальних контейнерах. Шляхом моделювання 
множину країн-партнерів в зовнішній торгівлі поділено на три класи. Ре-
зультати класифікації добре кореспондуються із класичним АВС-аналізом. 
Класифікація країн за критерієм питомої цінності товаропотоків дозволила 
поділити множину досліджуваних країн на два класи. Це пояснюється тим, 
що в першому прикладі класифікація проводилася на множині всіх країн-
партнерів, а другому попередньо були відібрані двадцятка країн із найбі-
льшим товарообігом. 

Удосконалення методів вирішення задач класифікації дозволить 
отримувати більш точні розв’язки багатофакторних задач та в діяльності 
транспортних-логістичних компаній формувати відповідні стратегії під час 
планування та контролю поставок товарів.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Костенко В. В. 

Моделювання бізнес-процесів в умовах розвитку економіки та управ-
ління є досить актуальним напрямом. Сучасні підприємства перебувають в 
умовах безпосередньої конкурентної боротьби, адже постійне ускладнення 
виробничо-технічних і економічних систем примушує покращувати всі 
стадії введення бізнесу. Виходячи з цього, маємо постійну розробку та мо-
дернізацію технологій та прийомів економічних відносин, підвищення ре-
зультатів діяльності і, звичайно, впровадження нових методів управління 
та діяльності підприємства. Моделювання бізнес-процесів дозволяє про-
аналізувати не тільки як працює підприємство в цілому, але і як організо-
вана діяльність на кожному окремому етапі чи робочому місці.  

Бізнес-процес – це організований комплекс взаємопов'язаних дій, які в 
сумі дають цілий для клієнта результат. При цьому на виході клієнт 
обов’язково отримує якийсь результат. Переорієнтування компаній на біз-
нес-процеси ( т. зв. бізнес-реінжиніринг) означає перебудову її внутріш-
ньої роботи і систем управління. 

На даному етапі – це досить болюча процедура, адже вона супрово-
джується руйнуванням звичних для працівників компанії графіків, тому що 
починається перегляд їх обов’язків, зменшення або збільшення заробітної 
плати. Інколи все завершується звільненням. Коли розпочався цей етап, 
його тяжко зупинити оскільки на ньому велика кількість різної роботи, і 
серед всього іншого – проектування нових систем бізнесу, і значить, нових 
бізнес-процесів. 

Формування бізнес-процесів: 
1. Дозволяє зробити думки предметом широкого обговорення.
2. Надає можливість донести нові правила роботи до тих робітників,

які будуть їх виконувати. 
3. Приведені до загальної форми бізнес-процеси легше редагувати та

модернізувати. 
4. Формалізація бізнес-процесів є хорошою основою для майбутньої

автоматизації бізнеса в компанії: створення або надбудови різних інфор-
маційних систем і стандартних пакетів автоматизації.  

Досить легко здогадатися, що в якості засобів формалізації рекомен-
дують використовувати візуальні моделі. Перевага даного способу перед 
звичайними текстовими: людям тяжко читати великі за обсягом тексти, але 
вони краще обговорюють діаграми. В цей час діаграми є досить формаль-
ним описом, вони дозволяють крок за кроком визначити види дій, учасни-
ків та отримані результати. 

Саме для цього використовують діаграми активності (activity 
diagrams) – які повинні автоматизувати програмне забезпечення (ПЗ) яке 
перебуває у розробці, а також для задання об’ємних та важких алгоритмів. 



322 

Отже саме тому така націленість на результат для клієнта і створює 
суть підходу. Адже в іншому випадку замовлення і сервіси виявляються 
“розмазаними” по функціональним відділам компанії/підприємства, у кож-
ного з яких немає конкретної зацікавленості в кінцевому результаті. Інак-
ше – у висновку знижується якість сервісів, замовлення обробляються не 
оптимально, з великими затримками. 

Для моделювання бізнес-процесів використовується декілька різних 
методів, в основі яких лежить як структурний, так і об’єктивно-
орієнтований підходи до моделювання. Проте, класифікація самих методів 
на структурні та об’єктні є досить умовною, оскільки найбільш розвинуті 
методи використовують елементи обох підходів. Для моделювання бізнес-
процесів використовують такі методи:  

• Метод функціонального моделювання SADT (IDEF0);
• Метод ARIS;
• Метод Ericsson-Penker;
• Метод технології Rational Unified Process.
На сьогодні найвідомішими мовами графічного моделювання бізнес-

процесів є UML, ARIS, IDEF (IDEF0, IDEF3), BPMN. Частіше використо-
вують методологію опису бізнес-процесів – стандарт США IDEF. 

В даний час ринку комп’ютерних технологій для моделювання бізнес-
процесів існує достатня кількість спеціальних програм, що дозволяють до-
слідити діяльність підприємства або компанії та будувати бізнес-моделі їх 
діяльності. До складу таких програмних засобів входять: Ramus, Business 
Studio, Fox Manager, AllFusion Process Modeler та ін. 

Використання універсальних методів дозволить вирішити ряд про-
блем. По-перше, моделювання бізнес-процесів – це відповідь практично на 
всі питання, що відносяться до вдосконалення діяльності підприємства або 
компанії, і підвищення його конкурентоспроможності. По-друге, керівниц-
тво підприємства або компанії, що впровадило у себе конкретну методоло-
гію, буде мати інформацію, яка дозволить самостійно вдосконалювати своє 
підприємство і прогнозувати майбутній розвиток. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 
Костенко Д. Є. 

У сучасному світі багато електромеханічних та електричних систем 
управління, які повинні мати здатність до роботи в режимі реального часу. 
Це поняття взагалі має багато визначень, але щоб об’єктивно охарактери-
зувати системи реального часу (СРЧ), треба розглянути комбінацію насту-
пних двох визначень: 

1. Система називається системою реального часу, якщо правильність
її функціонування залежить не тільки від логічної конкретності обчислень, 
але і від часу, за який ці обчислення робляться. Тобто, час за який в такій 
системі події відбуваються, не менш важливий, ніж логічна конкретність 
самих подій. 

2. Реальний час (програмне забезпечення) – відноситься до таких сис-
тем або режиму роботи, у якому обчислення проводяться протягом часу, 
обумовленого зовнішнім процесом, задля моніторингу та керування зовні-
шнього процесу за результатами цих обчислень. 

Ці два вирази обгрунтовують головну вимогу до СРЧ – такі системи 
повинні виконувати свої функції вчасно.  

Отже, можна сформувати ще одне визначення, з якого можна спосте-
рігати шляхи виконання цієї вимоги. Системи реального часу – це системи, 
що передбачувано (у сенсі часу) реагують на непередбачувані (за часом 
події) зовнішні події. 

Як бачимо з цього визначення, головна властивість систем реального 
часу: передбачуваність або детермінованість. Тільки ця властивість є гара-
нтом функціональності і конкретності спроектованої системи реального 
часу. Також, при цьому швидкість реакції системи залежить тільки від 
швидкості протікання зовнішніх процесів, задля спостереження чи керу-
вання яких вона розроблялася.  

Отже, з наведених вище визначень випливає, що СРЧ створені для ви-
рішування задач, де головним є не тільки правильність рішення, а й термі-
ни, за які ці рішення приймаються. У багатьох закордонних джерелах тер-
мін, за який повинно бути прийняте рішення, називається deadline, що пе-
реводиться як критичний строк обслуговування. Задачі (за строком обслу-
говування) можна поділити на дві категорії: 

1. Задача жорсткого реального часу – у тому випадку, коли невико-
нання задачі в критичний строк обслуговування означає, що вона не була 
виконана взагалі. Зазвичай такі задачі використовуються у випадках, коли 
порушення строків критичного обслуговування може нанести значний ма-
теріальний або фізичний збиток. 

2. Задачі м’якого реального часу – включають в себе випадки, коли
порушення критичного часу обслуговування не призведе до серйозних 
проблем, хоча будуть неприємні, але припустимі наслідки (як приклад, ви-
моги додаткової обробки). 



324 

Як показує практика, СРЧ у більшості своїх випадків вирішують ком-
бінації задач жорсткого і м’якого реального часу, а також не виключені 
задачі, для яких немає критичного строку обслуговування. Іноді статус ре-
ального часу задачі може змінюватись з м’якого на жорсткий через приз-
начення критичного строку обслуговування. 

При побудові СРЧ як апаратно-програмного комплексу у загальному ви-
гляді вона може бути представлена як комбінація наступних компонентів: 

1. Прикладне програмне забезпечення;
2. Операційна система реального часу (ОСРЧ);
3. Апаратне забезпечення.
Перед розробкою СРЧ необхідно ретельно проаналізувати відповід-

ність характеристик цих трьох компонентів вимогам зовнішнього об’єкта, 
для моніторингу чи керування якого СРЧ розробляється. Головна задача 
проведення такого аналізу – встановити, що числові характеристики всіх 
компонентів системи будуть добре прогнозованими. 

Програмні комплекси у цілому ряді задач автоматизації, мають функ-
ціонувати як складова частина ще більш великих автоматичних систем без 
особистого втручання людини.  

При таких випадках систему реального часу називають вбудованою. 
Одне з визначень говорить, що вбудовані системи можна визначити як 
програмне й апаратне забезпечення, що являється компонентом іншої, бі-
льшої системи та функціонує без втручання людини. Апаратну частину 
системи реального часу, на якій виконується ОСРЧ і прикладне програмне 
забезпечення, називають цільовою платформою.  

Треба зауважити, що не виключена і можливість отримання специфі-
чної цільової платформи, особливо у випадку вбудованих систем, тому ро-
зробка прикладних програм може проводитися на іншій апаратурі і навіть, 
у деяких випадках, на іншій операційній системі.  

При цьому налагодження кінцевого програмного продукту прово-
диться або віддалено за допомогою спеціальних інструментальних засобів, 
або за допомогою емуляції роботи цільової операційної системи. 

Проблема полягає у тому, що на етапі проектування складних СРЧ не 
завжди відразу розділяють програмну та апаратну частини. Спершу, як 
правило, створюється єдина модель системи. Декомпозицію програмно-
апаратних систем зручно проводити за допомогою модельних абстракцій, 
які підходять як для ПО, так і для апаратної частини. Необхідним є вико-
ристання композитних компонентів UML. Вони є невід’ємною частиною 
при розробці складних СРЧ (наприклад, таких як телекомунікаційні систе-
ми). Але також зустрічається і багато структурно простих СРЧ, які можуть 
виконувати досить складні математичні алгоритми.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У СФЕРІ ТОВАРОЗНАВСТВА НА ПРИКЛАДІ  

ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ТЕЛЕФОНІВ 
Булейко А. А.   

Оригінальність будь-якого товару характеризується певною сукупніс-
тю специфічних властивостей, завдяки яким один товар відрізняється від 
іншого. При цьому цілком зрозуміло, що всі однорідні товари завжди ма-
ють базовий зразок, на основі якого готується і затверджується проектно-
технічна документація, а потім цей зразок тиражується. Таким чином, ори-
гінальний зразок — це стандарт для усіх інших товарів цього виду, які ви-
робляються. 

Процес, за яким встановлюються характерні специфічні властивості 
того чи іншого товару, називається експертизою оригінальності товару 
Основна мета цього процесу: на основі характерних показників відрізнити 
оригінальний товар від його підробки. 

Фальсифікація (від лат. falsifico – підробляю) – дія, спрямована на об-
ман покупця чи споживача шляхом підробки об'єкта купівлі-продажу з ко-
рисливою метою. 

Соціальний захід “Я купую справжнє! Я не купую підробок!” є черго-
вим етапом просвітницької кампанії “Дні боротьби з підробками та піратс-
твом в Україні”, розпочатої в нашій державі навесні 2012 року УАПП ра-
зом з Державною службою, Державною митною службою України, Мініс-
терством внутрішніх справ України та ICC Ukraine. 

Перед покупкою чергового смартфона важливо не тільки ретельно ви-
бирати виробника і потрібну по функціональності модель, потрібно ще й 
пильнувати, щоб замість відомого бренду не купити  підробку. 

Зараз близько п’ятої частини всіх телефонів – це підробка. Справа в 
тому, що випускати підробки – це дуже прибутковий бізнес: оригінальні 
гаджети потужно рекламуються, попит на них буде гарантовано великий, а 
якщо викинути на ринок щось схоже, та ще з трохи меншою ціною, то 
прибуток буде обчислюватися сотнями відсотків. Ці всі аспекти впливають 
на фінансово-економічну  безпеку держави, так як країна втрачає великий 
відсоток коштів 

Перший і найпростіший спосіб запідозрити підробку - ціна. Якщо вам 
продають новий смартфон, ціна якого рази в два і більше дешевше станда-
ртної, то це підробка. Часто підробки продають за тією ж ціною, що і ори-
гінал, а шлях їх появи може виглядати наступним чином. У Європі та Аме-
риці використані і трохи застарілі смартфони здають назад у магазини, мі-
няючи їх на нові моделі, при цьому трохи доплачуючи. А от старі телефо-
ни відправляються в Китай, де потертий корпус змінюється на новий, а на-
чинка трохи вдосконалюється або ж залишається без змін, а “новий” смар-
тфон надходить у наші магазини під виглядом оригіналу. Природно, є і 
моделі, які цілком і повністю виробляються в Китаї. 
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По упаковці також не можна визначити, оригінал перед вами або під-
робка. Але в деяких випадках фейк точно відрізнити можна. Фірмова упа-
ковка завжди відрізняється якістю і унікальним дизайном, сам телефон 
займає строго певне положення, а в наявність часто присутні приємні бо-
нуси: навушники, захисна плівка, змінні панелі.  

Справжній виробник дбає про свою репутацію, і всі смартфони зав-
жди поставляються з гарантією, до якої додається ще й гарантія від про-
давця. Це важливі умови того, що ви дійсно купуєте справжній брендовий 
телефон. 

Хоч майстри, що підроблюють і досягли небувалого успіху в копіюванні 
брендових моделей, але іноді дисплей видає своє походження, оскільки в фа-
льсифікованій версії він менш якісний, і це добре помітно. Так, наприклад, у 
iPhone екран чорний в неактивному стані, а ось підробка, швидше за все, ма-
тиме сірий екран, це стосується і багатьох інших смартфонів. Часто екран в 
копій не такий яскравий, видно пікселі, відрізняється передача кольору, ікон-
ки в меню зернисті, та й кут огляду не дуже широкий. 

Що стосується якості збірки, деякі копії iPhone зроблені так, що в те-
мряві можна побачити свічення зсередини корпусу. 

У iPhone 5 використовується матова алюмінієва кришка, а ось в під-
робках вона часто пластикова і блискуча. При роботі з оригінальною iOS 
не повинно виникати гальмувань. 

Всі підробки на відомі смартфони працюють на Android, саме тому 
iPhone, який працює на iOS, відрізнити більш-менш нескладно. Часто ви-
користовуються  різні налаштування і теми, щоб наблизити Android до 
iOS, іноді навіть використовують і Java. Хороший спосіб виявити підроб-
лений iPhone на Андроїд — просто знайти в меню ярлик AppStore і якщо 
ви опинитеся на сторінці GooglePlay, причому китайської, тоді про похо-
дження все ясно. 

У підробленого iPhone, може зніматися задня панель, і відкриватися 
доступ до акумулятора, може бути слот для карти пам’яті. Варто перевіря-
ти на відповідність оригіналу  обсяг оперативної і основної пам’яті. 

Навіть підроблені смартфони, мають серійний номер і номер IMEI. Їх 
можна знайти в супутньої документації до гаджету, та просто набравши * # 
06 #. Загалом, в будь-якому випадку при покупці нового популярного сма-
ртфона потрібно якнайкраще ознайомитися з тим, як повинен виглядати 
оригінал: починаючи від виду кришки або батареї, до іконок та шрифту.  

Список використаних джерел: 
1. http://sips.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=

2631&s=print 
2. http://soveti.com.ua/yak-vidrizniti-pidrobku-telefonu/
3. Митний кодекс України. – Харків: “Одісей”. – 2008. – 215 с.
4. http://index.minfin.com.ua
5. http://www.trademap.org
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ІННОВАЦІЙНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ –  
ШЛЯХ ДО СТВОРЕННЯ ТРАСПОРТНИХ СИСТЕМ 

НА НОВИХ  ФІЗИЧНИХ ПРИНЦИПАХ 
Сохацький А. В., Маленко Є. В., Осіпенко К. А 

Історія розвитку транспорту показує, що підвищення його ефективності 
відбувалося двома напрямками: шляхом збільшення вантажопід’ємності 
транспортних засобів та підвищенням швидкостей руху. Останні досягнення 
в області класичних видів транспорту (авіаційний, автомобільний, залізнич-
ний, водний) показує, що на сьогодні досягнуто критичні швидкості їх руху, 
які обмежуються рядом причин. На залізничному та автомобільному транс-
порті перешкодою для збільшення швидкостей стоїть проблема зв’язку ко-
лесо - шляхова структура, яка не може забезпечити необхідні параметри ру-
ху. Авіаційний транспорт зіткнувся з проблемою пропускної здатності аеро-
портів, збільшенням їх віддаленості від мегаполісів, що робить перевезення 
на невеликі відстані не ефективними .  

Потрібні нові, якісно нові технології в тому числі і на транспорті для 
вирішення однією з найбільш актуальних проблем  технічного прогресу - 
це створення високошвидкісного масового наземного транспорту. Розроб-
ка такого транспорту ведеться двома шляхами: перший – створення нового 
виду транспорту з використанням традиційних технічних розробок рухо-
мого залізничного складу та шляхової структури; другий – створення но-
вих видів транспорту, починаючи з нових принципів руху, підвісу, стабілі-
зації і закінчуючи автоматизованою системою управління.  

Ключовим питанням створення нових транспортних систем є перш за 
все розробка транспортних засобів. Функціонально – структурна схема пе-
рспективного гіпотетичного транспортного апарату в комплексі такої ви-
сокошвидкісної  транспортної системи є надзвичайно складною. Така спе-
цифіка транспортного засобу диктує необхідність застосування системного 
підходу до його проектування.  Задачею проектування є розробка структу-
ри та конструкції майбутньої транспортної системи, а також його складо-
вих. Її розв’язування повинно забезпечити найбільш ефективне виконання 
поставленої мети майбутньою транспортною системою.  

На кінець 20 століття у найрозвинутіших країнах світу розроблялося 
більше 200 проектів транспортних систем різноманітних конструкцій. На 
сьогодні в світі побудовано більше 20 полігонів для випробування та нау-
кових досліджень нових транспортних систем. Багатьма країнами фінан-
суються розробки направлені на створення екологічно чистих  з низьким 
рівнем шуму транспортних засобів.  

Одним із напрямів розвитку транспорту є створення магнітолевітуючих 
транспортних систем. Принцип дії магнітної левітації (Transrapid, Maglev) 
полягає у тому, що потяг летить над естакадою, використовуючи магнітне 
поле. Існує два основних принципи магнітної підвіски. Перший тип елект-
ромагнітний , або принцип притягання. 



328 

Одним з найперспективніших типів магнітної підвіски є електродинамі-
чний, або принцип відштовхування. Цей, більш складний принцип був роз-
роблений компанією ”Японські залізниці” для системи „Maglev”. Для роботи 
системи шляхова структура представляє собою хороший провідник струму, 
наприклад, суцільний алюмінієвий лист. Електромагніт розміщують на тран-
спортному засобі. При його русі над струмопровідним полотном в остан-
ньому індукується електричний вихоровий струм, що спричиняє виникнення 
магнітної левітаційної сили. Для підсилення електромагнітного поля викори-
стовується ефект низькотемпературної надпровідності. Такі електромагніти 
називають надпровідними. 

В електродинамічній системі підвісу величина зазору між надпровід-
ними електромагнітами та шляховою структурую на порядок більша, ніж в 
електромагнітній. Магнітний транспорт з електродинамічною левітацією є 
принципово новим видом транспорту − новизною в області транспортних 
технологій. Вона полягає перш за все в тому, що рух транспортного засобу 
здійснюється безконтактним способом, тобто взаємодія рухомого складу 
та шляхової структури  виконується за допомогою електромагнітного поля. 
Але з ростом швидкостей виникають значні аеродинамічні сили, які впли-
вають на динамічні характеристики транспортного засобу. 

Експериментальні дослідження таких систем є надзвичайно складни-
ми. Використання математичного моделювання та інноваційних комп’ю- 
терних технологій дозволяє прискорити розробки. 

Класична система створення нових транспортних апаратів побудована 
на принципі біологічної еволюції. Цей підхід створення транспортних апа-
ратів, що працюють на нових фізичних принципах є нереалістичним, непі-
дходящим, довготерміновим за часом та матеріальними витратами. Окрім 
цього при дослідженні систематичних серій завжди залишаються сумніви: 
по-перше, чи правильно знайдені серії; по-друге, чи дійсно охоплено  сис-
тематично всі підходящі параметри, і чи взагалі вони існують. Немає гара-
нтії, що по закінченню роботи не буде одержано ціла серія безкорисних 
результатів, а не єдиний розв’язок. Природа може діяти так, тому що її ре-
сурси та час необмежені. Теоретичною базою для створення нових транс-
портних систем повинен бути системний підхід, метою якого є створення 
найбільш раціональних методів опису законів функціонування великих си-
стем. Після формалізації на основі математичного моделювання задача 
проектування системи зводиться до знаходження глобального екстремуму 
функції багатьох змінних при обмеженнях на ці параметри у вигляді функ-
ціональних рівностей та нерівностей.  

Використання комп’ютерних технологій дозволяє підвищити ефекти-
вність розв’язування задачі вибору параметрів математичної моделі інно-
ваційної транспортної системи для одержання найкращого варіанту у від-
повідності з заданими критеріями. Для цього необхідні розробки матема-
тичних моделей транспортних систем з різним рівним складності. Такий 
підхід підвищить ефективність розв’язування поставлених задач з транс-
портних технологій.  



329 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ  
І МОНІТОРИНГУ ХАРАКТЕРИСТИК ГАРАНТОЗДАТНОЇ ХМАРНОЇ 

ІНФРАСТРУКТУРИ КРИТИЧНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ 
Іванченко О. В.  

Сталий розвиток сучасної економіки в значній мірі залежить від ефек-
тивного застосування за призначенням та функціональної готовності кри-
тичних енергетичних систем, які водночас представляють собою одну з 
найважливіших складових національної безпеки будь-якої країни. Але на-
жаль, відомі приклади аварій та інцидентів у сфері енергетики [1] підтвер-
джують існування стійкого протиріччя між експоненціальним зростанням 
обсягів виробляємої електроенергії та низьким рівнем функціональної го-
товності критичних енергетичних систем, їхніх фізичних та кібернетичних 
активів, з однієї сторони; бажанням обслуговуючого персоналу енергетич-
них систем застосовувати найсучасніші засоби оцінювання, контролю та 
моніторингу технічних параметрів на основі використання як новітніх ши-
рокосмугових GPS синхронізуємих пристроїв векторних вимірювань, так і 
додаткових хмарних активів, що призводить до збільшення поверхні злов-
мисних втручань і впливів, таких як хакерські атаки, цільовий фішинг, 
DDoS атаки і тому інше, з іншої сторони. Крім того, відомі приклади сис-
темних відмов та збоїв самої хмарної інфраструктури [2] підтверджують 
низький рівень її функціональної готовності, доступності відповідних сер-
вісів і ресурсів.   

Виходячи з зазначеного, актуальною науково-прикладною проблемою 
є створення гарантоздатної хмарної інфраструктури (ХМІ) критичних ене-
ргетичних систем (КЕС) на основі розширення функціональності ХМІ 
шляхом динамічного моніторингу, реконфігурування сервіс-орієнтованих 
ресурсів (додатків) та забезпечення вимог функціональної і інформаційної 
безпеки. Усунення цієї проблеми дозволить розв’язати вказане протиріччя.  

За станом на сьогоднішній день виконано дослідження в рамках єди-
ної концепції, яка розвиває парадигму фон Неймана і полягає у створенні 
гарантоздатної (надійної та безпечної) хмарної інфраструктури критичних 
енергетичних систем з недостатньо гарантоздатних компонентів. Фактично 
для вирішення вказаної науково-прикладної проблеми було запропоновано 
застосування сервіс-орієнтованих ресурсів та додатків, які представляють 
собою функціонально незалежні та водночас залежні з точки зору їхньої 
надійності, доступності, безпеки компоненти хмарної інфраструктури. У 
якості хмарних активів, які доповнювали кібернетичні і фізичні активи 
КЕС, використовувалися гнучкі, масштабовані та незалежні від обсягів об-
числювальних ресурсів сервіси компанії Amazon.    

На основі сформульованої концепції були розроблені методологічні 
основи у вигляді відповідних принципів, моделей, методів оцінювання та 
моніторингу характеристик гарантоздатної хмарної інфраструктури крити-
чних енергетичних систем. Елементи методології з урахуванням фізичних, 
кібернетичних та хмарних активів КЕС у вигляді наочного структуровано-
го представлення результатів дослідження зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Структуроване представлення результатів дослідження 

Таким чином, у відповідності з основними положеннями запропоно-
ваної методології (рис. 1) було отримано результати математичного моде-
лювання, розроблено додаткові засоби імітаційного моделювання та інфо-
рмаційні технології, які можуть бути застосовані для забезпечення функці-
ональної безпеки критичних енергетичних систем і тестування сервісів пе-
рспективних хмарних провайдерів.    

Список використаних джерел: 
1. Campbell, R. Weather-related power outages and electric system

resiliency [Електронний ресурс] / R. Campbell // Congressional Research 
Service. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://fas.org/sgp/ 
crs/misc/R42696.pdf. 

2. Summary of the Amazon S3 Service Disruption in the Northern Virginia
(US-EAST-1) Region – Режим доступу до ресурсу:  https://aws.amazon.com/ 
ru/message/41926/. 
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СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
 ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ 

Петрова Я. І. 

Міністерство освіти і науки України розробило проект Стратегії інно-
ваційного розвитку України: на період до 2030 року. Якісно нове законо-
давче поле для регулювання інноваційної діяльності в Україні надзвичайно 
важливе. Має значення також розробка нових підходів у розвитку іннова-
цій, трансферу технологій та підтримки стартапів. Безперешкодний доступ 
до знань, навичок, необхідної інфраструктури – важливі умови для розвит-
ку інновацій. Ці фактори необхідні для того, щоб винахідники, підприємці, 
стартапери успішно втілювали свої розробки в життя, займалися виробни-
цтвом та реалізацією своїх наукових та творчих задумів, розвивали бізнес, 
а не емігрували. 

Україна має хороший потенціал та здатна продукувати знань та ство-
рювати інтелектуальні продукти. Можливим є перехід до зростання через 
інновації, і саме цей шлях є найперспективнішим як драйвер зростання.  

Інакше кажучи, розробники переконують, що в результаті реалізації 
Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року будуть 
створені сприятливі умови для виведення інновації на ринок та утримання 
інноваторів в Україні. Адже нині Україна посідає непочесне 58 місці у сві-
ті серед 119 країн за вмінням утримувати таланти. Тобто у нас є талановиті 
і кваліфіковані кадри, інноватори, які, на жаль, виїжджають з країни та ча-
сто створюють компанії за кордоном, сприяючи тим самим економічному 
зростанню інших країн, а не України. Натомість в нашій державі інновації 
мають обмежені можливості для реалізації та майже не виводяться на ри-
нок. Стратегічний документ, на думку розробників, має сприяти виведен-
ню інновацій на ринок та утриманню інноваторів в Україні.  

З точки зору фінансово-економічного обгрунтування, проект не пот-
ребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів. З ін-
шого боку, з точки зору перспектив розвитку економіки документ покли-
каний позитивно вплинути на неї.  

Результатом реалізації Стратегії стане збільшення надходжень від 
продажу та використання об’єктів інтелектуальної власності, наукоємної 
продукції (результатів досліджень та розробок, програмного забезпечення, 
ноу-хау, інших інтелектуальних послуг), збільшення обсягів позабюджет-
ного фінансування НДДКР за рахунок коштів вітчизняних та іноземних 
інвесторів. Крім того, за прогнозами, Стратегія допоможе зростанню част-
ки інвестицій у нематеріальні активи від усього обсягу капітальних інвес-
тицій та збільшенню наукоємності ВВП. Очікується також зростання кіль-
кості патентів (насамперед –закордонних) на винаходи та корисні моделі. 

Економічними індикаторами ефективності реалізації Стратегії можуть 
бути: 

– частка витрат підприємств на науково-дослідницьку діяльність у ві-
дсотках ВВП – не менше 0,45 %; 
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– частка інноваційних підприємств, у загальній кількості підприємств
– не менше 30 %;

– питома вага високотехнологічної продукції та послуг у структурі ек-
спорту товарів і послуг – не менше 15 %; 

– матеріалоємність ВВП (коефіцієнт) – не більше 0,8;
– енергоємність ВВП – не більше 0,12 кг у нафтовому еквіваленті / $1

ВВП (за паритетом купівельної спроможності); 
– частка середньо- та високотехнологічної продукції в структурі дода-

ної вартості промислового виробництва – не менше 19 %; 
– частка середньо- та високотехнологічної продукції у загальній стру-

ктурі товарного експорту – не менше 34 %. 
Стратегія в цілому покликана розбудовувати інноваційну екосистему 

України для забезпечення швидкого та якісного перетворення креативних 
ідей в інноваційні продукти й послуги. Звісно, на шляху втілення Стратегії 
зустрінуться перешкоди у вигляді обмеженого державного фінансування, 
недосконалих комунікацій між представниками науки, держави та бізнесу, 
проблематичність реалізації стартапів та мотивації талантів лишатися в 
Україні, недовіра авторів ідей щодо можливостей захисту авторських прав. 
Очікуваними перешкодами інноваційного процесу автори називають: 

– нерозвиненість інфраструктури, що забезпечує вирішення окремих
питань комерціалізації наукових розробок на різних етапах їх готовності; 

– брак інформації про наявні вітчизняні розробки та технології і попит
на них з боку суб’єктів господарювання; 

– брак коштів та стимулів у вітчизняних підприємств для впрова-
дження нових технологій. 

Звісно, не можливо вирішити питання утримання талантів лише за до-
помогою Стратегії інноваційного розвитку. У даному питанні необхідна сис-
тематична співпраця представників усіх сфер економіки. Не останню роль 
відіграє виховання інноваціно-орієнтованого суспільства. МОН акцентує ува-
гу на важливості запровадження навчальних дисциплін з підприємництва, 
фінансової грамотності та охорони інтелектуальної власності у вищій школі, 
створення навчальних матеріалів із підприємництва та інновацій, які б допо-
магали засвоювати базові знання зі створення власної справи зі школи. 

Отже, Стратегія інноваційного розвитку України: на період до 2030 ро-
ку сприятиме росту надходжень від продажу та використання інтелектуаль-
ної власності, наукоємної продукції, програмного забезпечення, ноу-хау, 
збільшить потенціал позабюджетного фінансування НДДКР інвесторами та 
збільшенню наукоємності ВВП. Про економічну складову успішного вті-
лення Стратегії у життя говорять економічні індикатори ефективності. 

Список використаних джерел: 
1. Проект Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030

року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-
obgovorennya-proekt-strategiyi-innovacijnogo-rozvitku-ukrayini 
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НАПРЯМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ НА ЄВРОНОМЕРАХ 

Пасічник А. М., Мірошніченко С. В., Гаврилюк Д. В. 

Для врегулювання проблеми реєстрації автомобілів на євро-номерах в 
матеріалах конференції “Актуальні проблеми митного контролю та митно-
го оформлення транспортних засобів при переміщенні через митний кор-
дон України”, м. Ірпінь – м. Хмельницький, 28.05.18 –11.06.18 р. було на-
працьовано заходи які знайшли відображення в законах 8487/8488 “Опода-
ткування акцизним податком легкових транспортних засобів” від 08.11.18 
р. Враховуючи, що більшість автомобілів ввезених в Україну з іноземною 
реєстрацією відповідають вимогам екологічних стандартів Євро 3, Євро 4, 
а в державі з 1 січня 2016 року діє Євро 5, а з 1 січня 2020 Євро 6, тому для 
проведення перереєстрації таких автомобілів було запропоновано [1]: 

1) Автомобілі з іноземною реєстрацією, що не відповідають вимогам
екологічних стандартів діючих в Україні, протягом трьох місяців підляга-
ють вивезенню за межі митної території України; 

2) Автомобілі на іноземній реєстрації, що відповідають вимогам еко-
логічних стандартів діючих в Україні, дозволити громадянам України 
протягом шести місяців розмитнити з можливістю застосування, економі-
чно обґрунтованої, пільгової ставки акцизного податку, за умови  надання 
громадянами довідки про отримання на території України доходу, з якого 
мають бути сплачені нараховані митні платежі; 

3) Право користування транспортним засобом, може передаватись
лише працівникам компанії на яку зареєстровано автомобіль, і з якими ук-
ладено трудовий договір, який офіційно зареєстровано з обов’язковим 
внесенням даної інформації до баз даних ДФС і МВС України.   

На протязі запровадженого пільгового періоду розмитнення автомобі-
лів  з 25.11.18 р. по  22.02.19 р., було розмитнено понад двісті тисяч авто-
мобілів на 12 мільярдів гривень, що поповнили державний бюджет країни. 
У ДФСУ офіційно повідомили, що станом на листопад 2018 року в Україні 
автомобілів на іноземній реєстрації – було близько 640 тисяч. Станом же 
на 20.02.19 р. було розмитнено 204 тисячі автомобілів на іноземній реєст-
рації, а до бюджету сплатили 12,8 мільярдів гривень. Проте є один важли-
вий нюанс – з цієї кількості розмитнених авто тільки 130 тисяч перебували 
в Україні на момент схвалення закону, який запустив процес їх розмитнен-
ня і реєстрації. Інші – це автомобілі, які були додатково ввезені в останні 
кілька місяців з розрахунку на пільгове розмитнення. Тож виходить, що із 
640 тисяч автомобілів на іноземній реєстрації , що були в Україні до того, 
розмитнили всього 130 тисяч – близько 20%. Найбільше автомобілів роз-
митнили на Київській митниці – понад 20 тисяч, Волинській – 15 тисяч, 
Закарпатській, Львівській та Чернівецькій – приблизно по 10 тисяч авто.  

Для подальшого оформлення встановлені нові знижені ставки акциз-
ного податку. Порівняльний аналіз значень яких для найбільш популярних 
автомобілів різного віку наведено в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Порівняння ставок акцизного податку для автомобілів 
різного віку з різним об’ємом двигуна ( бензин ) 

Показники порівняння нового акцизного податку з попереднім на прикладі авто 
різного віку з різним об’ємом двигуна ( бензин ) 

Об’єм 
двигуна 

Попередній акциз (євро) Новий акциз (євро) 
Нові 
авто 

5 
років 

Більше 
15 років 

Нові 
авто 

5 
років 

Більше 
15 років 

900 92 985 1294 45 225 675 
1000 102 1094 1438 50 250 750 
1200 76 1640 2113 60 300 900 
1500 95 2051 2642 75 375 1125 
1600 427 2629 3906 80 400 1200 
1800 481 2957 4394 90 450 1350 
2000 534 3286 4882 100 500 1500 
2100 561 3450 5126 105 525 1575 
2200 587 3615 5370 110 550 1650 
2500 690 5533 12463 125 625 1850 
2800 773 6196 13958 140 700 2100 
3000 828 6639 14955 150 750 2250 

Після завершення термінів пільгового оформлення власники автомо-
білів з іноземною реєстрацією  мають час до 24.05.19 р. на їх розмитнення, 
після чого за їх використання вводяться нові міри покарання. Так, машина 
в режимі транзит може перебувати в Україні від 5 до 10 днів. За затримку 
автомобіля в Україні в режимі транзиту на день встановлюється штраф в 
розмірі 170 грн.; при простроченні виїзду в режимі тимчасового ввезення, 
штраф становитиме 850 грн.; при затримці від 20 до 30 днів – 85 тис. грн; 
більше 30 днів – 170 тис. грн. і конфіскація автомобіля. В режимі тимчасо-
вого ввезення на термін від 30 днів до року іноземці мають провести тим-
часову державну реєстрацію автомобіля. Громадяни України, які прожи-
вають за кордоном, також мають право ввезти автомобіль на іноземних 
номерах, але тільки один. За кожний наступний треба заплатити заставу в 
розмірі вартості його розмитнення. 

Поліція тепер буде мати доступ до єдиної бази даних митниці про всі 
автомобілі на іноземних номерах і відповідно перевіряти терміни їх пере-
бування в Україні, що дозволить привести їх використання у відповідність 
до діючих законодавчих актів.  

Список використаних джерел: 
1. Пасічник А. М. Автомобілі на євро-номерах: проблеми митного офор-

млення та напрямки їх вирішення /А. М. Пасічник, С. В. Мірошніченко, 
Д. В. Гаврилюк //Тези наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми митного офо-
рмлення транспортних засобів при переміщенні через митний кордон Украї-
ни”. 28.05–11.06.2018 УДФСУ м. Ірпінь-Хмельниц. 2018. С. 55–57. 
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РІВНЯ 
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Майорова І. М. 

Інноваційна діяльність для вітчизняних промислових підприємств ви-
ступає одним із головних факторів їх існування. При цьому слід підкрес-
лити, що проблеми  пошуку фінансових коштів для проведення самостій-
них наукових досліджень, або придбання вже існуючих перспективних на-
укових розробок, впровадження їх у виробничий процес, пошук ринків 
збуту інноваційного продукту, його просування на них  вирішується влас-
ними силами і коштами виробника.  

Інноваційний рівень виробництва, за висновками досліджень Савчу-
ка О. В., характеризує не інноваційну діяльність підприємства, а відобра-
жає рівень реалізації інноваційно-виробничої складової. До елементів  ін-
новаційно-виробничої складової слід віднести такі компоненти: роботи  по 
налагодженню технологічного процесу, що відповідає даного типу  новаціям; 
організація інформаційно-пошукових робіт; налагодження співробітництва; 
спільна діяльність  з відповідними науково-дослідницькими і дослідно-
конструкторськими організаціями, які здійснюють розробку інновацій. 

Під інноваційним рівнем виробництва на конкретному промисловому 
підприємстві у монографії О. В. Савчука пропонується вважати характери-
стику, яка відбиває відповідність даної діяльності найвищим науково-
технічним і технологічним досягненням в технологічних прийомах і мето-
дах виробництва продукції та технічних параметрах її споживчих якостей. 
Інноваційний рівень виробництва оцінюють на основі результатів іннова-
ційної діяльності виробника. За основу яких беруть вже досягнутий інно-
ваційний рівень продукції, що випускається. За математичну інтерпрета-
цію цієї характеристики  прийнято обирати середній інноваційний рівень 
всієї промислової продукції підприємства.  

Показники інноваційної діяльності, які використовуються в системі 
офіціальної статистики України, а саме: кількість створених зразків і осво-
єних у виробництві нових типів техніки і продукції (за видами машин, об-
ладнання, апаратів, приборів і засобів автоматизації), обсяги виробництва 
найновіших видів прогресивної високоефективної промислової продукції, 
загальна кількість поставлених на виробничий потік нових видів продукції, 
та інше, не дозволяють визначити наскільки нові, або удосконалені види 
продукції, їх споживчі якості затребувані у заказника, або покупця. В дійс-
ності для об’єктивної оцінки фактичних результатів інноваційної діяльнос-
ті промислового підприємства необхідно враховувати фактори екзогенної 
групи: результативність інноваційної   діяльності інших виробників анало-
гічних видів продукції, існуюча суспільна потреба  у нових або удоскона-
лених видах продукції. Тобто показники повинні відповідати вимогам, які 
указані вище та давати загальне уявлення рівня новизни, технічного удо-
сконалення випускаємої нової продукції. 
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Практичний досвід показав, що не дивлячись на провідну роль проду-
ктових інновацій, підприємства найчастіше змінюють організаційно-
управлінську сферу, маркетингову і збутову. Це пояснюється тим, що на 
результати функціонування підприємства впливають процеси з різною 
швидкістю розвитку. На перших етапах інновацій відчути покращення 
економічного стану виробника неможливо. Це можна проаналізувати через 
довготривалий проміжок часу. Значно з більш швидкими темпами себе 
проявляють зміни в організаційно-управлінській, маркетинговій і збутових 
сферах діяльності підприємства. Досвід показав, що саме на організаційно-
управлінській сферах більшість підприємств проводить інновації. 

Однією з головних задач підприємства постає створення максимально 
ефективних умов для відтворення його виробничої діяльності і формуван-
ня її високого інноваційного рівня. Вирішити таку задачу і забезпечити гі-
дний інноваційний рівень виробництва неможливо без відповідних ресур-
сів: матеріально-технічної бази і висококваліфікованих кадрів, які спромо-
жні виконувати необхідний рівень і обсяг НДДК робіт.  

Ситуація, коли підприємство випускає продукцію високого інновацій-
ного рівня, і при цьому не виконує НДДК роботи для промислових підпри-
ємств країн з розвинутою економікою постає досить простою і реалістич-
ною. Для реалізації інноваційних проектів крупні промислові концерни 
економічно доцільно використовують можливості невеликих венчурних 
підприємств і впроваджують у виробництво перспективні результати їх 
наукових і конструкторських розробок.  

У якості висновку до вище наведеного слід сказати, що комплексний 
аналіз стану і можливостей інноваційної діяльності виробника доцільно 
аналізувати в двох напрямках. Перший – інноваційні якості головних еле-
ментів виробництва: сам процес виробництва, процес розробки і випуск 
інноваційної продукції і якості самої продукції.  Другий –– особливості 
реалізації в процесі виробничої діяльності  підприємства виробника основ-
них фаз життєвого циклу інновацій, найважливіші з яких – це дослідниць-
ка і виробнича.  

Таким чином, об’єктом комплексного оцінювання виробника з позиції 
його здібностей до відтворення і стану інноваційної діяльності постає: 
продукція, яку він виробляє, процеси її розробки і виготовлення; власне 
сам виробник, а щодо якості предмета дослідження потрібно розглядати 
інноваційні характеристики  елементів загальної системи виробника і осо-
бливості реалізації в процесі його функціонування основних фаз життєвого 
циклу інновацій. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ  
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ – РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Білова Н. А., Сухацька І. Ю. 

Для підтримання життєдіяльності організму людина повинна отриму-
вати речовини, які являються складними органічними речовинами,  а та-
кож, разом з ними і неорганічні – солі, вода. Все це допомагає відновленню 
пошкоджених клітин та будівлі нових. З цього можна зробити висновок, 
що склад їжі повинен бути відповідним, а їжа повинна складатися з корис-
них для людини речовин.  

Сучасний рівень міжнародного бізнесу та туризму потребує від закла-
дів громадського  харчування  нового  рівня  сервісу  та  приготування 
страв. Головними вимогами стають:  

• комфортність приміщень,
• швидкість приготування,
• різноманітність страв (від кухні народів миру до молекулярної кухні)
• інші.
З метою  подальшого використання в практичній діяльності, нами бу-

ли розглянуті  сучасні види  обладнання рекомендовані для закладів ресто-
ранного бізнесу – автоматизовані кулінарні центри, що  замінюють до 50 % 
традиційного кухонного устаткування - такого, як котли, перекидні сково-
роди, фритюрниці, пароварки, і навіть більшу частину всіх каструль та 
сковорідок. 

Вони здатні: варити, смажити, готувати на грилі, у фритюрі чи під ти-
ском найрізноманітніші страви, окремо чи у паралельному режимі. 

Вони роблять можливими: 
• найкоротші строки прогріву, приготування та охолодження;
• паралельне приготування різних страв;
• відсутність пригорання;
• очистку, яка здійснюється протягом декількох секунд;
• швидку підготовка центру до подальшої роботи.
Вбудований штучний інтелект  самостійно розпізнає вимоги, обумовлені 

даним продуктом, його розмір та об’єм завантаження. Час приготування, а 
також момент необхідного втручання розраховуються індивідуально і коре-
гуються в процесі роботи автоматично. Такі прилади надають сигнали, коли 
кухарю необхідно втрутитися у процес, наприклад, перегорнути .  

Жарильні поверхні можуть автоматично врахувати площу, яка зайнята 
напівфабрикатами та контролює кількість енергії, що подається. 

Таким чином, використання техніки  нового  покоління  дозволяє  до-
сягти: 

• прискорення теплової обробки на 50 %;
• економії енергоресурсів на 30–40 %;
• зменшення втрат маси продуктів;
• високої якості кулінарної продукції.
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Сучасним винаходом харчових технологій є термоміксінг. Технологія 
Thermomix — це змішання і подрібнення компонентів того чи іншого блю-
да при постійному нагріванні. Неймовірна універсальність устаткування 
Термомікс стосується його розумного інноваційного дизайну і скрупульоз-
ної уваги до деталей. Тобто фактично таке обладнання як термоміксер є 
мінікотел для приготування їжі з функцією перемішування. Унікальність 
сучасних приладів полягає в тому, що конструкція ножів термоміксера до-
зволяє обробляти, як заморожені продукти, так й продукти з ніжною текс-
турою, такі як червоні породи риб або відварені спагеті. Термоміксера ма-
ють температуру нагрівання чаші до 120 градусів, що дозволяє розтоплю-
вати масло, жир, шоколад, карамель, а також готувати соуси, муси, пасти, 
помадки. При переробці продуктів з овочів та фруктів надзвичайно важли-
ва швидкість обробки продукту. 

Вплив високими температурами необхідно для: 
• мінімізації мікробіологічного фону;
• розчинення цукрів у масі;
• гомогенізації маси.
При цьому, чим менше час впливу високих температур на овочі чи 

фрукти, тим менша втрата вітамінної гами продукту. Важлива особливість 
термоміксера — автоматичне зважування продукту в чаші можна додавати 
продукт прямо в чашу відповідно до рецептури. Це дуже зручно при при-
готуванні концентратів кремів-супів, багатокомпонентних соусів, мусів. 

Апарат може здійснювати наступні операції: 
– варити;
– емульгувати;
– гомогенізувати;
– пасерувати;
– бланшувати;
– подрібнювати;
– карамелізувати;
– розтоплювати,
– охолоджувати і т. д.
Термомікс незамінний для приготування пюре, суфле, сирів, м'ясних, 

рибних фаршів і начинок. Термоміксера знайшли широке застосування в 
авангардній кухні в провідних ресторанах світу, завдяки своїй універсаль-
ності, високій швидкості приготування страв і можливості працювати з 
твердою фракцією. 

У кожному способі теплової кулінарної обробки продуктів є недоліки, 
що знижують якість готової продукції і підвищують витрати на приготу-
вання їжі. У зв'язку із цим одержують поширення комбіновані способи те-
плової обробки, у яких поверхневе нагрівання поєднується з об'ємним, 
НВЧ-нагрівання з ІЧ- нагріванням. Так, останнім часом НВЧ-апарати ви-
пускають у комбінації з інфрачервоним нагріванням, що робить їх досить 
ефективними для приготування страв різноманітного асортименту. 
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У жарових і пекарських шафах, що застосовують на підприємствах 
ресторанного господарства, разом з поверхневим нагріванням використо-
вують й інфрачервоне, хоча частка його у загальних витратах на приготу-
вання їжі невелика. Інфрачервоне випромінювання на поверхню виробів, 
що випікають, надходить від нагрівальних елементів і розігрітих стійок 
шафи. Також застосовують жарові шафи зі спеціально вбудованими труб-
ками інфрачервоного випромінювання. 

Ми зробили перші кроки в світ інноваційних технологій в закладах 
громадського харчування. Подальше вивчення цього питання зробить рес-
торани  більш  комфортними та доступними. 

ПОБУДОВА КОГНІТИВНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ  
АКАДЕМІЧНОЮ ГРУПОЮ ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Лебідь О. Ю. 

Головний пріоритет розвитку вищої освіти України спрямований на 
входження в загальноєвропейський і світовий освітній простір, гармоніза-
цію національних та міжнародних вимог щодо підготовки фахівців та під-
вищення якості освіти, оскільки розвиток суспільства значною мірою ви-
значається станом освіти й науки. У процесі реалізації зазначеного наміру 
необхідно модернізувати українську модель вищої освіти з урахуванням 
загальносвітових і європейських тенденцій, однак, водночас, не слід забу-
вати про власний історичний розвиток, внутрішню ситуацію в державі та 
соціальні установки, що притаманні членам даного суспільства. 

Згідно до Закону України “Про вищу освіту” від 28 вересня 2017 р. 
№ 1556-18, вища освіта визначається не тільки сукупністю систематизова-
них знань, умінь і практичних навичок, а ще й способів мислення, профе-
сійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
здобутих у закладі вищої освіти. Тим самим на вищий навчальний заклад 
покладено відповідальність за формування особистості, яка стає членом су-
спільства. Однією з головних ланок такого формування стає академічна 
група, як частина факультету та вищого навчального закладу в цілому.

Складнощі аналізу процесів управління академічною групою обумов-
лені рядом особливостей: 

– наявністю великої кількості аспектів у процесах, що відбуваються в
групі та їх взаємозв’язок; 

– відсутністю достатньої інформації про динаміку процесів;
– мінливістю характеру процесів у часі і таке інше.
Для аналізу і управління такого роду системами останнім часом ши-

роко застосовується когнітивне моделювання, як сукупність методів отри-
мання аналізу суб’єктивного розуміння експерта процесів функціонування 
слабко сконструйованих унікальних ситуацій і методів розробки стратегій 
щодо управління такими ситуаціями, що дозволяє побачити і усвідомити 
логіку розвитку подій при великій кількості взаємозалежних факторів, що 
впливають на відносини в групі та якість отриманих знань. 
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Дане дослідження спрямоване на висвітлення особливостей управлін-
ня академічною групою (у складі університету) та аналіз ефективності на 
основі розробленої когнітивної моделі з використанням спеціального про-
грамного продукту. 

Зазначимо, що так як когнітивне моделювання – це спосіб аналізу, що 
забезпечує визначення сили та напрямку впливу факторів на переведення 
об’єкта управління у цільовий стан із урахуванням схожості та відмінності 
у впливі різних факторів на цей об’єкт, то основу таких моделей, зазвичай, 
складає класична когнітивна карта. У даній праці під когнітивною картою 
розуміємо зважений орієнтований граф, в якому вершини однозначно від-
повідають факторам, в термінах яких описується предметна область, а дуги 
відображують безпосередні зв’язки (взаємовплив) між факторами. Взаємо-
вплив оцінюємо позитивним, (збільшення / зменшення одного чинника 
приводить до збільшення / зменшення іншого) і негативним (збільшення / 
зменшення одного чинника приводить до зменшення/збільшенню іншого). 

При проведенні етапів когнітивного аналізу було враховано наступне: 
– будь-яка подія, що відбулася у академічній групі, викликається при-

чинами, поява котрих пов’язана із рухом матеріальних (товари, гроші, ре-
сурси тощо) та нематеріальних потоків (інформаційна взаємодія); 

– кожен із виділених потоків описується відповідною сукупністю фак-
торів. Об’єднання усіх цих сукупностей складає множину факторів, у тер-
мінах котрих описуються процеси у академічній групі; 

– визначено взаємозв’язки між факторами шляхом розглядання при-
чинно-наслідкових ланцюгів, що описують рух кожного потоку. 

У роботі побудовано когнітивну модель, яка дозволяє проаналізувати 
поведінку в групі під час зміни різних факторів, що на неї впливають. Се-
ред таких факторів за допомогою PEST-аналізу було виділено: політичні 
фактори (загальний політичний стан в країні; політика Міністерства освіти 
і науки України щодо вищої освіти; політика ректорату університету; полі-
тика деканату тощо); економічні фактори (загальний економічний стан в 
країні; рівень безробіття; рівень інфляції; якість освіти тощо); соціальні 
фактори (середні доходи населення та студентів; можливість прийняття 
участі в програмах управління (в Україні і світі); отримання стипендій на 
навчання; гендерні особливості в групі; спосіб проведення дозвілля тощо); 
технічні фактори (рівень інформатизації в країні; рівень інформатизації в 
університеті; наявність мультимедійного обладнання в аудиторіях; наяв-
ність гаджетів для підтримки зв’язку з групою тощо). 

Після проведення PEST-аналізу було проведено ситуаційний аналіз 
проблем, SWOT-аналіз, що включав аналіз сильних і слабких сторін 
управління академічною групою, в їх взаємодії з погрозами і можливостя-
ми, що дозволив визначити актуальні проблемні області, вузькі місця, ри-
зики з врахуванням чинників зовнішнього середовища. 

Для відображення ступеня впливу факторів один на одного викорис-
товували сукупність лінгвістичних змінних і відповідну до неї сукупність 
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числових значень з інтервалу [0, 1]. При побудові орграфа було використано 
опитування (анкетування) студентів, які виступили у ролі експертів. Після 
обробки результатів було побудовано матрицю взаємозв’язків. Для прове-
дення сценарного аналізу отримані дані було занесено до спеціалізованого 
програмного продукту “КАНВА”. Побудована когнітивна модель дозволяє 
розглянути різні сценарії, наприклад, сценарій, коли держава збільшить ви-
моги для отримання вищої освіти або різко зросте інфляція тощо.  

Надалі планується проведення різних сценарних досліджень та моде-
рнізація моделі з подальшим вибором сценарію розвитку академічної гру-
пи у сенсі підвищення якості освіти, що здобувається і розробка рекомен-
дацій по його реалізації. Перспективою подальшого дослідження може бу-
ти когнітивне моделювання ситуацій з урахуванням інтересів її учасників. 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Рядно О. А. 

Успішний розвиток зовнішньоекономічної сфери є одним з головних 
чинників конкурентоспроможності національної економіки. Дніпропетров-
ська область дає значний вклад в економіку України, її внесок до загального 
обсягу ВРП України у 2016 р. склав 10,2 %. Зовнішньоторговельні товарні 
операції Дніпропетровської області у 2018 рр. проводились з партнерами зі 
159 країн світу. Обсяг зовнішнього торговельного обігу області в дослі-
джуваний період змінювався в межах 10–18 млрд. дол. США. 

Складні політично-економічні умови, в яких розвивається економіка 
України, виявили накопичені за попередні роки проблеми системного ха-
рактеру, що гальмують зростання валового внутрішнього продукту, а саме: 
високий рівень імпортозалежності та технологічне відставання виробничо-
технологічного комплексу; високий рівень товарної концентрації експортно-
імпортних операцій; деформації товарної структури експорту та імпорту. 

Питання дослідження зовнішньоекономічної діяльності України та її 
окремих складових відображені в працях багатьох дослідників, зокрема 
Андрійчука В. Г., Бурковського І. В., Васильєва А. А., Венцковсько-
го Д. Ю., Кваші С. М., Клімчика В. В., Козака Ю. Г., Мазаракі А. А., Цьо-
мика Ю. В. та ін. 

 Проведено аналіз тенденцій зовнішньоторговельної діяльності Дніп-
ропетровської області, зокрема еластичності валового внутрішнього про-
дукту щодо експорту та імпорту за період 2009–2018 рр. У 2018 р. експорт 
товарів становив 7722,9 млн. дол. США, імпорт – 5315,5 млн. дол.США. 
Порівняно з 2017 р. експорт збільшився на 9,5 %, імпорт – на 14,8 %. По-
зитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2407,4 млн дол. Кое-
фіцієнт покриття експортом імпорту не змінився і дорівнює 1,5. 

У 2018 р. за рахунок збільшення експорту і особливо імпорту сумар-
ний об’єм товарообігу та послуг зріс на 10,7 %. 
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В обсязі експортно-імпортних операцій області левова доля належить 
торгівлі товарами. Так, доля товарів у загальному експорті перевищує 98%, 
а в імпорті складає майже 96 %. 

Нестабільність зовнішньоторговельної сфери області значною мірою 
зумовлена посиленням диспропорцій товарної структури експорту товарів. 
На протязі 2008-2018 рр. лідери експорту практично не змінювалися: поза 
конкуренцією всі роки є металопродукція та мінеральні продукти. Серед 
10 основних експортних статей товарів до технологічних відносяться лише 
дві: XVI – Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнан-
ня; XVII – Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби. 
І якщо на протязі 2007–2013 рр. ці експортні групи товарів входили в ліде-
ри, то у 2018 р. їх доля у загальному обсязі складає 1,4 і 2,5 %, відповідно.  

Зміна геополітичного вектору розвитку України впливає і на геогра-
фічну структуру зовнішньої торгівлі області. Так, якщо у 2013 р. об’єм ек-
спорту в країни СНД був більше  ніж у два рази, чим у країни ЄС, то у 
останні два роки. картина змінилася на протилежну. Так у 2018 році об’єм 
експорту в країни СНД склав 9873,4 млн. дол. США, а  в країни ЄС – 
2746,5 млн. дол. США. Спадає експорт товарів  об’єм експорту в країни 
СНД в країни Азії. Малою залишається і доля країн Африки та Америки. 
Левова частка експорту послуг області  належить країнам ЄС (до 41 %) . 
Значними (до24,7 %) є і об’єми експорту послуг в країни Америки (до 
18 %) та СНД (до24,7 %). Необхідно нарощувати експорт послуг в країни 
Азії та Африки.  

Імпорт товарів з країн Азії значно перевищує об’єми імпорту товарів з 
країн Америки та Африки  . В той же час частка імпорту товарів з країн 
Азії в свою чергу значно менше частки імпорту з країн СНД та ЄС. Зростає 
імпорт послуг з країн ЄС( у 2018 р. до 81,1 %). Скоротився імпорт послуг з 
країн СНД до 4,8 %, в той час коли з країн інших  регіонів світу імпорт по-
слуг дорівнює всього 14,1 %. 

Валовий регіональний продукт (ВРП) є одним із     найважливіших по-
казників розвитку економіки регіону, який характеризує кінцевий резуль-
тат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері вироб-
ництва. Протягом 2005–2017 рр. показники обсягу ВРП в фактичних цінах 
мали тенденцію до зростання (за виключенням 2009 р.), але кризи 2008 та 
2014 рр. і високий рівень залежності експортно-орієнтованих галузей обла-
сті від кон'юнктурних коливань на світових ринках привели до спаду еко-
номіки та зовнішньоекономічної діяльності. 

Для аналізу стану зовнішньоекономічної діяльності в регіоні  побудо-
вано економетричну модель типу Кобба - Дугласа залежності об’єму вало-
вого регіонального продукту ( z , млн грн.) від об’ємів імпорту ( I , млн 
дол. США) та експорту ( E , млн дол. США) товарів і послуг у вигляді: 

21
0

aa EIaz = .             (1) 
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Параметри 1a  та 2a  виражають еластичність рівня валового регіона-
льного продукту стосовно факторів I  та E , тобто показують відносний 
приріст валового регіонального продукту (у відсотках), пов’язаний з відно-
сним приростом об’ємів імпорту та експорту. Так 17606260 =a  90,11 −=a

55,12 =a . Розрахунки показують, що отримане рівняння є адекватним фак-
тичним даним спостережень, так як )78,3()58,5( таблрозр FF 〉  зі статистично 
значимими параметрами при 10% рівні значимості. Коефіцієнт детерміна-
ції дорівнює  0,69, що свідчить про певну залежність величини валового 
регіонального продукту від обсягів імпорту та експорту товарів та послуг. 
Середньоквадратичне відхилення розрахункових і фактичних даних не пе-
ревищує 6 %. 

Проведений аналіз показує необхідність здійснення практичних кро-
ків у напрямі розробки заходів щодо стимулювання експорту товарів, рес-
труктуризації регіональної економіки з метою нарощування технологічно-
го експорту та збільшення частки високотехнологічних товарів та послуг з 
дотриманням вимог міжнародних стандартів якості. 

Список використаних джерел: 
1. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

Білозубенко В. С., Вишнікіна О. В.  

Конкурентоспроможність стає узагальненою характеристикою рівня 
суспільно-політичного розвитку країни і стабільності її економіки, а її ос-
новою є спрямованість на постійне пристосування, оновлення і удоскона-
лення (адаптивність, емерджентність і прогресивність), що поєднуються у 
понятті “інноваційність економіки”. Вона збільшує свою значущість під 
впливом еволюції “джерел” конкурентоспроможності: від первинних (пра-
ця і капітал) і вторинних (організація і управління) до третинних, які явля-
ють собою лідерство в області інновацій. Досліджуючи особливості нової 
економіки, яка має чітко виражений інноваційний характер, О. Лєбєдєва 
пише: “Інноваційність як найважливіша риса нової економіки виявляється 
перш за все у здатності трансформувати знання (підсумок наукової та осві-
тньої діяльності) у створення нових продуктів, процесів, послуг” [2, С. 45].  

Під інноваційністю у широкому сенсі слід розуміти орієнтацію діяль-
ності і розвитку на розробку і практичне використання інновацій, заснова-
ну та якісному сприйнятті нових знань. На мікрорівні під інноваційністю 
(компаній, підприємств, організацій) слід розуміти здійснення розробки 
концепцій і практичне здійснення проектів по впровадженню інновацій у 
практичні діяльності. На макрорівні під інноваційністю економіки необ-
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хідно розуміти забезпечення розробки/отримання/придбання, практичної та 
комерційної реалізації інновацій на основі побудови відповідної моделі і 
типу господарювання (відповідного типу відтворення) у межах існуючого 
економічного укладу. Інноваційність економіки безпосередньо залежить від 
інноваційності її суб'єктів (елементів) і сукупних результатів їх інноваційної 
активності. Інноваційність економіки безпосередньо пов’язана з умовами і 
характером відтворення. Так, і А. Нєшитой та О. Сухарєв говорять про кон-
курентоспроможний тип відтворення, який фактично задає довгострокову 
траєкторію розвитку господарської системи [3, С. 3–4]. Автори класифіку-
ють типи відтворення за предметом, виділяючи: сировинний, продуктовий 
(високотехнологічний) та інформаційний (у відтворювальній структурі пе-
реважає людський капітал). Специфіка типу позначається на характері і 
чинниках відтворення капіталу (перш за все, фізичного, людського та інфо-
рмаційного) і соціальної функції (створення соціальних благ). Важливість 
цього підтверджує М. Портер, який акцентує увагу на цілому комплексі 
якостей (диференційованих як в економічному, так і у соціальному плані) 
країни, які сприяють успіху у міжнародній конкуренції [1; 4; 5]. 

Інноваційність є передумовою інноваційної активності. З погляду тео-
рії можна виділити декілька характеристик поняття “інноваційна актив-
ність”. Традиційно дефініцію “інноваційна активність” використовують 
для позначення рівня і масштабу діяльності компаній (підприємств) і нау-
ково-дослідних організацій у сфері інновації. Але залежно від контексту 
використання терміну існують такі його інтерпретації: 1) здійснення інно-
ваційної діяльності; 2) забезпечення інноваційної діяльності; 3) здійснення 
будь-яких дій (вплив) у сенсі стимулювання інноваційного розвитку. При 
цьому термін залишається законодавчо невизначеним, що не дозволяє пов-
ністю визначати рівень (якісну ступінь) інноваційної активності. У загаль-
ному вигляді під інноваційною активністю слід розуміти цілеспрямовану і 
системну діяльність компаній (підприємств), державних установ і в цілому 
держави в області розробки, розповсюдження і реалізації інновацій у реа-
льному секторі економіки або на ринку інноваційних продуктів. Систем-
ність діяльності передбачає, що процедури з розробки, практичного вико-
ристання і реалізації інновацій охоплені єдиною системою управління та 
організації процесів [1; 2; 3; 4; 5]. 

Отже, інноваційністю є передумовою інноваційної діяльності, а іннова-
ційна активність – її проявом і констатацією. Обидві вони важливі, адже ви-
ступають рушійними силами конкурентоспроможності економіки, мають 
універсальність для всіх сфер і вимірів. З огляду на це слід більш детально 
розглянути інновації як основу конкурентоспроможності економіки.  
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ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ЗАСОБІВ ПРОФІЛЮВАННЯ  
В СУЧАСНІЙ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лавренюк І. В. 

На сьогоднішній день загальною тенденцією є поява задач, які потре-
бують великої кількості ресурсів для свого вирішення. Певною мірою роз-
виток технологій здатен забезпечити деякі потужності, але нажаль, цього 
виявляється недостатньо. Наразі апаратне забезпечення розвивається зі 
швидкістю, яка нижча за швидкість появи задач. Тому необхідно  змінюва-
ти наявний підхід до їх розв’язку, тобто, ефективніше використовувати на-
явні ресурси. Одним з таких рішень є паралельні обчислення. 

Також треба відмітити, що для розв’язання задачі за допомогою пара-
лельних обчислень, необхідно, щоб така задача допускала можливість роз-
биття на підзадачі. Такі підзадачі виконуються кожна у своєму потоці або 
на своєму процесорі в розподіленій системі. На рисунку 1 показана схема 
паралельних обчислень. 

Рис. 1. Схема паралельних обчислень 
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Проте, не виключена ситуація коли при використанні паралельних об-
числень бажана ефективність не досягається. У такому разі можна сказати, 
що з’явилися “вузькі місця” процесу функціонування. Згідно з, [1] такі ву-
зькі місця можна об’єднати у 3 групи: 

• На будь-якому паралельному пристрої  потоки даних обробляються
не однаково. Деякі потоки реалізуються ефективно, деякі – не дуже. 

• Не в кожній програмі обов’язково існують фрагменти які ефективно
реалізуються на  певному, конкретному пристрої. 

• Залежність від використаної в компіляторі технології відображення
програм у машинний код [1]. 

Для вирішення проблеми “вузьких місць” програмісти, найчастіше 
аналізують інформацію про процес виконання, зібрану під час його вико-
нання. 

 Якщо ж під час аналізу “вузьких місць” не було виявлено тих частин 
що працюють найдовше використовують інструменти для профілювання. 
Коли такі місця будуть виявлені програміст їх модифікує. Таким чином 
досягається бажана продуктивність  системи [2]. 

Наприклад у IDE Visual Studio є вбудований інструментарій для про-
філювання коду. Також, передбачено декілька засобів для збору та аналізу 
продуктивності. Та в більшості випадків рекомендується користуватись 
параметрами майстра аналізу  продуктивності за замовчуванням. За допо-
могою цього майстра можливо збирати статистику програми, яка дозво-
лить виявити наявність проблем у коді. 

Якщо існують певні “загальні” проблеми кодування, то їх можна по-
бачити у вікні помилок Visual Studio. За допомогою таких попереджень 
існує можливість написати більш ефективний код. Це рішення напряму 
залежить від програміста. 

Звіти інструментів профілювання можливо дивитись на різноманітних 
рівнях, починаючи від коду написаного програмістом, закінчуючи проце-
сами. Більше того, у таких звітах наявні дані про виконання програми. На-
приклад – дерево виклику всієї програми[3]. 

Список використаних джерел: 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ДЕРЖАВИ У МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ  
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Грень Л. М. 

Головним завданням сучасного професійно-технічного навчання в 
умовах стрімких змін, що відбуваються у світі, є підготовка кваліфікова-
них робітників і молодших спеціалістів, здатних до самореалізації, швид-
кого реагування до потреб ринку праці, активна участь у соціально-
економічних і культурних процесах країни та світу. Розроблення держав-
них стандартів з нових робітничих професій, оновлення чинних державних 
стандартів, налагодження взаємодії держави та суб'єктів підприємницької 
діяльності сприяють створенню сучасної системи підготовки кваліфікова-
них кадрів, здатних до постійного вдосконалення фахової майстерності і 
до змін видів професійної діяльності [1, c. 79]. Ключова роль у цьому про-
цесі належить державі, адже “управління системою освіти з боку держави 
здійснюється на основі реалізації комплексу заходів, дій, які спрямовані на 
корекцію та встановлення основ економічних, соціальних, політичних та 
інших процесів по відношенню до цієї системи” [2, с. 111]. Так, на поточ-
ний 2019 рік державою виділено на модернізацію закладів освіти 50 млн. 
грн., за які на базі 45 професійних училищ створять навчально-практичні 
центри (НПЦ), де учні працюватимуть із сучасною технікою та матеріала-
ми. Відповідна субвенція на місця була розподілена Урядом України 
10 квітня 2019 року [3]. Міністр освіти і науки Л. Гриневич підкреслила, 
що “НПЦ є важливою платформою для підготовки учнів, де вони вчаться 
працювати із сучасними матеріалами, обладнанням та технологіями”, 
“центри відкривають додаткові можливості для самих закладів профосвіти, 
які, наприклад, можуть залучати додаткові кошти, організовуючи курси 
підвищення кваліфікації, навчання дорослих” [3]. До основних напрямів 
модернізації змісту професійно-технічної освіти можна віднести: 
створення навчально-практичних центрів із сучасним обладнанням для на-
вчання за найбільш гостродефіцитними професіями; підвищення професі-
оналізму педагогів та майстрів виробничого навчання; розвиток навчаль-
но-матеріальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 
Нами було проведено опитування серед студентів 2 курсу – майбутніх мо-
лодших спеціалістів Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу 
Національного технічного університету “Харківський політехнічний інсти-
тут” спеціальності “Розробка програмного забезпечення”, результати якого 
ми наводимо. Так, на запитання “На Вашу думку, не вирішення яких про-
блем стримує розвиток системи професійно-технічної освіти?”, респонден-
ти надали такі відповіді: “Застаріла система навчання, непристосована до 
сучасних реалій”, “застаріле обладнання лабораторій та технічних засобів 
навчання”, “низький професійний і педагогічний рівень окремих виклада-
чів”, “надання застарілої навчальної інформації”. На прохання сформулю-
вати пропозиції щодо напрямів покращення функціонування та (або) роз-

https://mon.gov.ua/ua/news/viznacheno-de-cogo-roku-vidkriyut-50-npc-na-yaki-vidilili-100-mln-griven-nakaz-mon
https://mon.gov.ua/ua/news/viznacheno-de-cogo-roku-vidkriyut-50-npc-na-yaki-vidilili-100-mln-griven-nakaz-mon
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витку системи ПТО, ми отримали від респондентів відповіді, які об’єднали 
у блоки:  

1. Соціальне партнерство (“надавати студентам можливість на прак-
тиці вдосконалювати свої вміння шляхом співпраці з більшою кількістю 
підприємств”, “надання спонсорської допомоги збоку приватних та закор-
донних фірм щодо покращення технічних засобів та практичних навичок”, 
“більше уваги приділяти практиці студентів на підприємствах”, “навчання 
студентів не тільки у викладачів коледжу, а й у фахівців-практиків за ви-
значеним напрямом”, “підвищувати рівень співпраці з роботодавцями”, 
“залучати до процесу навчання фахівців з підприємств”, “надавати дієву 
допомогу у працевлаштуванні”, “співпрацювати з різними компаніями для 
подальшого проходження практики студентами у цих компаніях”).  

2. Забезпечення якості навчання у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти збоку викладачів та майстрів виробничого навчання (“бі-
льше уваги приділяти якості викладання спеціальних предметів”, “студен-
там мати можливість окрім обов’язкових предметів вивчати предмети за 
власним вибором, тобто студент якоюсь мірою сам складає свій план на-
вчання”, “викладачам застосовувати інноваційні методики викладання”).  

3. Забезпечення якості підготовки фахівців у вищих закладах освіти
(“краще готувати майбутніх викладачів”, “при розробці планів навчання ура-
ховувати сучасні технології та останні розробки з програмного забезпечення”).  

4. Міжнародна співпраця (“можливість проходити практику за кордо-
ном”, “активізація обміну досвідом за кордоном”). 

5. Покращення профорієнтаційної роботи (“заохочення молоді на ту
чи іншу спеціальність шляхом пояснення кінцевої мети навчання”). 

6. Фінансування (“покращити фінансування закладу на державному
рівні”, “надавати студентам більше пільг”). 

Отже, за результатами нашого дослідження ми можемо зробити такі 
висновки.  

По-перше, держава відіграє головну роль у реалізації освітньої політики 
щодо розвитку і функціонування системи професійно-технічної освіти. 

По-друге, модернізації закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти сприятиме подальша увага збоку держави у розв'язанні питання 
удосконалення змісту та практики використання механізмів державного 
управління системою професійно-технічної освіти на державному та регіо-
нальному рівнях [1, с. 82]. 
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НОВІ ІНТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  
Кашталян Т. М. 

Аналіз розвитку державного регулювання земельних відносин у світі 
[3] показав, що в ньому сформувалися певні тенденції. До них зараховано 
екологоорієнтоване управління, застосування кластерного підходу в земе-
льній сфері, доповнення державного сектора в цій сфері ресурсами та мо-
жливостями громадського та приватного сектора, модернізацію напрямів 
землекористування, раціоналізацію останнього як у горизонтальній, так і у 
вертикальній площинах державної земельної політики тощо [2]. Урахуван-
ня цих тенденцій на вітчизняних теренах передбачає дослідження сучасно-
го стану державного регулювання земельних відносин, що відбувається в 
межах структурно-організаційних реформ. 

Аналіз світової практики реформування земельних відносин [3] пока-
зує, що в залежності від свого соціально-політичного характеру і відповід-
ності потребам економічного і соціального розвитку того чи іншого конк-
ретного суспільства, земельні реформи або вирішують, чи посилюють ці 
проблеми. Довготривала земельна реформа, що проводиться в нашій краї-
ні, певною мірою загострює ці проблеми, доводячи протиріччя в земельних 
питаннях до антагонізму. Наслідком цього є тенденції до техногенної, еко-
номічної та демографічної деградації українських сел, соціальної дезорга-
нізації суспільства тощо. Звідси випливає ще один ланцюжок негативних 
наслідків вітчизняної земельної реформи – зниження ефективності сільго-
спвиробництва. Якщо напередодні реформи частка збиткових сільських 
господарств становила 2 %, то в 1997 р. вона, за різними оцінками, підня-
лася до 80–87%. Цей стан речей у агросфері свідчить про її кризовість фу-
нкціонування. У цьому контексті було запроваджено передачу сільського-
сподарських земель у комунальну власність об’єднаних територіальних 
громад. Загалом на кінець 2018 р. у комунальну власність 165 об’єднаних 
територіальних громад було передано понад 0,5 млн га земель сільськогос-
подарського призначення. Це має дозволити вдосконалити механізм 
управління у сфері земельних відносин та чітко і прозоро сформувати до-
хідну частину місцевих бюджетів в частині плати за землю. В 2019 р. про-
цес земельної децентралізації має продовжитися для тих територіальних 
громад, які об’єдналися після 1 лютого 2018 р. [1]. 

Разом із тим, подальший розвиток державного регулювання земельних 
відносин вимагає обґрунтування напрямків його вдосконалення, а саме:  

1) підвищення рівня незалежності та відповідальності органів публіч-
ної влади та корпоратизація здійснення державного управління в земельній 
сфері;  

2) залучення інвестицій в дану сферу та використання новітніх техно-
логій у ній з метою збереження земельних ресурсів для наступних поко-
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лінь, поліпшення суспільної інфраструктури, покращення добробуту гро-
мадян, які проживають у сільській місцевості тощо;  

3) оцінювання екосистемних послуг в межах здійснення громадської
екологічної експертизи, актуалізація проведення інших видів контролю; 

4) упорядкування діяльності існуючих органів (агенцій, інспекцій то-
що) у сфері землекористування з метою створення сприятливих умов для 
більш тісного співробітництва з громадськістю, зважаючи на це важливим 
є створення рамкових програм і спільних інституцій щодо управління в 
зазначеній сфері відносин та ін. [2]. 

Отже, запровадження новації в процес реалізації державного регулю-
вання землекористування має теоретико-концептуально обґрунтовуватися, 
а також ураховувати чинники, що впливають на практику використання 
форм і методів управління в зазначеній сфері. Як показує світова практика, 
державна земельна політика реалізується в єдності із застосуванням меха-
нізмів саморегуляції. Дану тенденцію намагається підхопити й Україна. 
Поділяючи думку тих дослідників, які “за” виважену дерегуляцію у сфері 
землекористування, уточнено, що необхідним є вирішення низки держав-
ноуправлінських проблем, які наявні у сфері регулювання землекористу-
вання. Власне кажучи, проблемних питань пов’язаних, по-перше, зі став-
кою податку, по-друге, упровадження електронного подання заяв на реєст-
рацію права оренди землі, по-третє, спрощення процедури відведення 
останньої для подальшої оренди тощо. 
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НОВАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Лободенко К. В., Карпеко Н. М. 

Для України гостро актуальним є завдання побудови правової держа-
ви, досягнення належних стандартів захисту прав людини, дотримання 
Конституції, законодавства, міжнародних норм. Стан захисту прав та сво-
бод людини і громадянина в України свідчить про неналежні політико-
правові умови його забезпечення, що, у свою чергу, ускладнює внутріш-
ньополітичну ситуацію, спричиняє соціальне напруження та погіршує зов-
нішньополітичні позиції держави. Усе це свідчить про актуальність дослі-
дження особливостей реалізації правозахисної функції в державі. 
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Особливості формування та реалізації державної правозахисної полі-
тики досліджуються в наукових працях В. Бакуменка, Р. Войтович, 
Ю. Гарячої, О. Євсюкова, Н. Карпачової, Н. Карпеко, А. Колодій, 
О. Лутковської, А. Помази-Пономаренко, П. Рабіновіча, О. Самофалової та 
ін [1; 3–4]). Проте, заважаючи на вимоги часу та суспільства, окремого си-
стемного наукового розгляду потребують новації та перспективи розвитку 
державної правозахисної політики України. Усе це й становить мету нашо-
го дослідження. 

Те, що органи державної влади не захищають належним чином права 
громадян, а громадяни здебільшого не звертаються до них в разі порушен-
ня своїх прав, становить небезпеку для суспільно-політичної стабільності, 
оскільки за умови подальшого ослаблення правоохоронної та правозахис-
ної функції органів державної влади, розв’язання конфліктів в суспільстві 
зсувається в позаправовий простір, а суспільна легітимність органів дер-
жавної влади виявляється під загрозою. На допомогу у вирішенні зазначе-
ної ситуації покликаний прийти інститут адвокаційності [1; 4]. Згідно зі 
ст. 1312 Конституції України [2] для надання професійної правничої допо-
моги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представницт-
во іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення 
[там само].  

Варто підкреслити, що відповідно до п. 161 Перехідних положень Ос-
новного Закону України [там само] представництво органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування в судах буде здійснюватися ви-
ключно прокурорами або адвокатами (з 1 січня 2020 р.). На цій підставі 
уважаємо, що перспективним напрямком наукових досліджень є ґрунтов-
ний аналіз, по-перше, особливостей розвитку інституту авдокаційності як 
соціально-правового, а по-друге, діяльності українських правозахисних 
організацій та рухів. Оскільки вплив неурядових організацій на правозахисну 
сферу і ступінь “проникності” їхнього контролю, хоча є значно меншим, ніж 
державний, але цей вплив має очевидну тенденцію до зростання [3].  

Отже, створення ефективної системи гарантії та захисту прав людини 
передбачає формування цілісної концепції змін у сфері взаємодії держав-
них органів і правозахисних організацій, а також здійснення цілеспрямова-
них заходів державної політики. Разом із тим, становленню такої системи 
сприяє розширення та зміцнення відповідних публічно управлінських ме-
ханізмів і практик, які застосовують правозахисні організації. Для цього 
необхідно вивчити питання щодо такого: 1) перспектив діяльності інститу-
ту адвокаційності; 2) функціонування незалежного спеціального органу, 
який має розслідувати злочини вчинені посадовими особами органів дер-
жавної влади, зокрема правоохоронних; 3) доцільності розробки додатко-
вих механізмів контролю профільними громадськими організаціями щодо 
кадрового відбору у правоохоронній та судовій системі; 4) необхідності 
поновлення формату спільного моніторингу за забезпеченням прав людини 
в діяльності органів внутрішніх справ тощо. 
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ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Чупілко Т. А. 

В останні кілька років комп'ютер став невід'ємною частиною управ-
лінської системи організацій, установ, підприємств. Завдяки стрімкому ро-
звитку інформаційних технологій розширюється їх застосування у безлічі 
сфер. Інформаційні системи дозволяють отримати максимум користі з усієї 
наявної інформації. Автоматизація за допомогою технічних засобів дозво-
ляє підвищити ефективність управління. 

Основні функції АІС полягають у вирішенні типових операцій оброб-
ки даних: збір, реєстрація і перенос інформації на комп’ютер;  передача 
інформації в місця її збереження й обробки; введення інформації в ЕОМ, 
контроль уведення;  створення і ведення інформаційної бази; обробка ін-
формації ЕОМ; вивід інформації у наочному вигляді.  

Метою цієї роботи є розробка та створення програмного комплексу 
для  аналізу результатів навчальних досягнень учнів школи за звітний пе-
ріод: 1й семестр, 2й семестр або рік.  

Основою створеного програмного забезпечення є СУБД Access. База 
даних містить дані про класи, списки учнів, а також предмети, які вивча-
ються в кожному класі. На підставі цих даних автоматично генеруються 
бланки Excel успішності для кожного класу. Після їх заповнення вчителя-
ми - предметниками формуються необхідні таблиці Access, на основі яких 
генеруються необхідні звіти, які відображуються у вигляді таблиць та діаг-
рам Access. Крім цього, програма дозволяє формувати підсумкові звіти у 
форматах текстового документу Word та презентації Power Point.  

Розроблене програмне забезпечення впроваджене і використовується 
у комунальному закладі “Середня загальноосвітня школа № 9” Кам’янської 
міської ради.  

Структуру програми можна розділити на три блоки. 

https://rada.gov.ua/
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Перший блок дозволяє формувати та редагувати початкові дані, які 
необхідні для подальшого використання, зокрема для генерації бланків для 
підсумкових оцінок за звітний період.  Це довідники класів та предметів, 
списки учнів та предметів, які викладаються в кожному класі. Вказана ін-
формація зберігається в таблицях Access. Для її внесення та редагування 
створені відповідні екрані форми. Дані про успішність учнів  у сформовані 
програмою бланки вносять класні керівники. Також створена можливість 
переводу всіх учнів у наступний клас за вимогами користувача.  

Другий блок містить програми формування бланків для внесення оці-
нок за звітний період з наступною обробкою даних, внесених вчителями. 
При зчитуванні даних з бланку автоматично перевіряються встановлені 
правила їх внесення. При виникненні помилок система формує відповід-
ний звіт із списком всіх помилок.  

При відсутності помилок внесення даних в бланки вся інформація 
зберігається в таблицях Access, на основі яких генеруються необхідні зві-
ти, які представлені у вигляді таблиць та діаграм Access. Крім цього, про-
грама дозволяє формувати підсумкові звіти у форматах текстового доку-
менту Word та презентації PowerPoint.  

Рис. 1. Структура програми 

Програму зручно використовувати для отримання рейтингових показ-
ників успішності, а саме, якісний показник за класами, кількість учнів за 
рівнями знань по класах і школі в цілому , загальний рейтинг школи і по 
рівням навчання і т.п. 

Дана система є простою у використанні і не вимагає від користувача 
глибокого знання СУБД Access. Ефективність роботи в системі забезпечує 
розроблений зручний інтерфейс. 

Розроблене програмне забезпечення може бути використано у навча-
льних  закладах різних типів, зокрема, з невеликим корегуванням у ВНЗ, 
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для збереження інформаційних даних студентів та оцінювання результатів 
їх навчання і рейтингу як по факультетах, так і в цілому по ВНЗ.  

Беззаперечною перевагою цієї програми є  те, що засобами її створен-
ня є тільки VBA MS Office, без додаткових застосувань іншого програмно-
го забезпечення. Як показує практика використання цієї розробки, значно 
скорочується час  обробки інформації та отримання рейтингових звітів. 
Створення інформаційної системи саме для певної організації та викорис-
тання новітніх технологій є перспективним та ефективним в управлінській 
діяльності. 
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INDUSTRIAL POLICY AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH 
Velichkin V. O., Tymoshenko M. V 

To date, the innovative processes in fundamental and applied research have 
become decisive for the creation of high-tech and high-tech products, which 
owns the future. The introduction of innovations in advanced countries is 
becoming increasingly important to ensure the sustainable development of 
society, both at the microeconomic and macroeconomic levels. 

The firms, which specializes in the creation and production of such 
products, have come to the fore among the world's largest manufacturers in 
terms of capitalization. Despite the fact that the main role in managing 
innovation processes is assigned to the state, private capital investments are 
more effective than state ones, due to more thorough preliminary study of 
innovation projects due to the risks associated with them and the exclusion of 
possible lobbyism. It became obvious that successful introduction of innovations 
is possible only if there is a clear management mechanism in the scientific field 
that ensures the passage of the entire life cycle of innovation - from the 
realization of the idea to the marketing of the finished product. 

In setting forth the task of accelerating economic growth, it is important to 
soberly assess the characteristics of the current situation in Ukraine, to 
understand how it differs from the situation of those countries that have 
successfully solved the problem of accelerated development in the past decades. 

During the years of reforms in Ukraine, various conceptual approaches to 
the implementation of the state industrial policy were developed. The attitude to 
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the problem of a special policy aimed at reforming the industrial complex also 
changed. 

The next stage in the development of concepts of state industrial policy 
(1993–1995) is connected, first of all, with activity. During this period, active 
attempts were made to study and use the experience of other countries, in 
particular, Japan. The main “whales” on which domestic developments were 
based were initially (1993–1994) stimulating domestic demand, providing 
industrial enterprises with cheap working capital to increase the load on existing 
capacities and searching for “locomotive industries”, whose state support 
through intersectoral links could would give impetus to the growth of industrial 
production. By 1995, the basis of the concept was the so-called “points of 
growth”, the development of import substitution through protectionist foreign 
economic policies, the acceleration of intra-industrial integration and the 
construction of production “price-buds” (FIG). These developments for the most 
part were not brought to the stage of practical application or did not produce the 
expected effect, primarily due to the lack of resources for the state to pursue an 
active state policy, and also because it was not possible to reach consensus on 
sectorial priorities and create specific mechanisms for the implementation of 
industrial policy. 

Attempts to implement measures of state influence on the development of 
industry in the framework of the medium-term economic program of 1997-1998. 
Also were not implemented due to the dramatic change in the economic 
situation as a result of the 1998 crisis. At present, the basis of the state policy in 
the field of economic transformation in general and the reform of the industrial 
complex in particular is the Medium-term program of the socio-economic 
development of Ukraine for 2020-2030.  

It declares the following basic principles of economic policy: 
– the creation of equal conditions of competition for all enterprises,

minimization of state intervention, the open nature of the economy, etc.; 
– the need for progressive structural changes (that is, ensuring

diversification) and improving the competitiveness of the country; 
– the need to reform sectors related to human development;
– the need to develop the innovation sphere;
– elimination of infrastructural and technological restrictions with the

active participation of the business; 
– the inclusion of a number of measures related to direct state regulation:

regulation of natural monopolies, the creation and maintenance of infrastructure 
facilities. 

However, the properly formulated tasks of diversifying the economy in this 
program are not supported by appropriate mechanisms for their implementation. 
There is no financial security declared in 2020–2025 doubling public 
investment. Thus, the draft of the main directions of the financial les for public 
investment in 2021, which is only 83 % of the planned public investment in 
2023 
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As a result, the program containing three main scenarios for the 
development of the economy does not assume a solution to the problem of 
doubling GDP by 2025, which is necessary for the country. In the most 
favorable scenario, a doubling of GDP is planned only by 2030. Moreover, in 
the near future, according to all three scenarios, a “growth pause” is predicted - 
at the level of 4.5 % per year, which practically indicates that the state’s passive 
economic policy remains unchanged. 

The concentration of relevant knowledge and the transition to knowledge 
management open up new highly effective ways to solve problems, such as the 
practical implementation of the “idea sales” model and increasing the prediction 
accuracy in selecting, preparing development scenarios and adjusting national 
priorities, since knowledge management, in addition to scientific and technical 
aspects, covers also economic, legal and social issues. According to a number of 
competent scientists, companies that form their activities and relevant business 
plans using knowledge management systems will become leaders in the markets 
of the 21st century. An analysis of the priority areas of research in the most 
developed countries shows that the global organization of the process of 
obtaining new knowledge will have a global impact on the formation of a future 
picture of the world, ensuring the rapid dissemination of information on the 
most important scientific results and technological developments in the field of 
priority areas of science, technology and critical technologies. 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 
В ПОДАТКОВІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Рудянова Т. М. 

Застосування сучасних засобів інформаційного забезпечення в управ-
лінських технологіях державних органів значно спрощує процедури, які 
здійснюють фіскальні органи; позитивно впливає на якість їхньої опера-
ційної діяльності та за таких умов генерує сучасну інформаційну інфра-
структуру Державної фіскальної службі (ДФС) України. Крім вищезазна-
чених засобів інформатизації управлінських процесів, складникам інфра-
структури є інформаційні продукти податкового сервісу, від якості та кіль-
кості яких також залежить ефективність державного управління оподатку-
ванням. 

Електрону форму податкової звітності нині використовують понад 60 
країн світу. Враховуючи зарубіжний досвід та прагнення наблизитися до 
світових стандартів автоматизації обробки інформації, в Україні також бу-
ла запроваджена електронна система ведення бухгалтерського і податково-
го обліку та подання всіх форм звітності в електронному вигляді. Така ін-
новація дає можливість значно уніфікувати та автоматизувати цю роботу. 
Окрім того, це дає можливість уникнути помилок при перенесенні даних із 
паперових носіїв до електронних баз даних. Саму програму для подання 
електронної звітності зазвичай можна придбати у компаній, що розробля-
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ють програмне забезпечення. Такі компанії безкоштовно одержують від 
податківців так зване програмне ядро, допрацьовують його і розповсю-
джують серед фірм. 

На сьогоднішній день, одночасно з проведенням адміністративної ре-
форми відбувається і розвиток систем інформаційного забезпечення та об-
робки інформації в податковому секторі. У вересні 2012 року з урядом бу-
ла підписана угода про створення сучасного та зручного для бізнесу про-
грамного забезпечення, яке має вивести використання електронних серві-
сів в Україні на дійсно новий рівень. Серед тих, хто підписав Меморандум, 
компанія iFin-розробник он-лайн сервісу, компанія Інтелект сервіс-
розробник комплексу M.E.Doc; компанія ІВК – Центр сертифікації ключів 
ЕЦП, Приватбанк і інші. 

Зараз доступ до он-лайн сервісів можливий у будь-який час, 24/7, у 
будь-якій частині планети, за умови якісного Інтернет підключення.  На 
заміну “серверним” версіям програмних продуктів вже отримали широкого 
розповсюдження “хмарні” обчислення. При їх використані, програмне за-
безпечення надається користувачеві як он-лайн сервіс. Користувач має до-
ступ до власних даних, але не може управляти чи змінювати  інфраструк-
туру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким він працює. 
“Хмарою” метафорично називають Інтернет, який приховує всі технічні 
деталі. Згідно з документом IEEE, опублікованим у 2008 р., Хмарні обчис-
лення це “парадигма, в рамках якої інформація постійно зберігається на 
серверах у мережі Інтернет і тимчасово кешується на клієнтській стороні, 
наприклад на персональних комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах тощо”. 

Прикладом впровадження в промислову експлуатацію системи є інте-
грована інформаційна автоматизована система “Податковий блок” у ДПС, 
яка замінила різноманітні системи різних рівнів і стала фундаментальною 
основою для розвитку зовнішньої та внутрішньої сучасної інформаційної 
інфраструктури податкового відомства. Інформаційна система “Податко-
вий блок” працює за принципом централізованого накопичення, обробки 
та систематизації даних з наданням доступу до них працівникам ДПС у 
межах їхніх функціональних обов’язків. Залежно від функцій, які викону-
ються податковими органами, в інформаційній системі виділяються підси-
стеми. Інформаційна система “Податковий блок” призначена для забезпе-
чення автоматизації процесів чотирьох сегментів податкового блоку та 
складається, відповідно, з чотирьох функціональних підсистем: “Реєстра-
ція платників податків”, “Обробка податкової звітності та платежів”, “Об-
лік платежів”, “Податковий аудит”, а також підсистеми “Адміністрування 
системи”, що забезпечує працездатність і налаштування роботи вищеназ-
ваних підсистем у частині адміністрування користувачів безпеки. Всі під-
системи функціонують на єдиній базі даних. В наслідок модернізації та 
інтеграції інформаційної системи податкової служби було усунене дублю-
вання даних, несуперечливість даних, досягнене оптимізація зберігання 
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даних (структури, складу, характеристик), можливості стандартизації 
(спрощення обміну, контролю й відновлення даних) та безпека колектив-
ного використання даних.  

Для вдосконалення процесів управління документообігом із викорис-
танням сучасних технологій у Державній фіскальній службі України роз-
роблено та впроваджено систему “Управління документами”, що дозволи-
ло покращити ефективність праці працівників органів ДПС, спростити 
процедури документообігу, підвищити ефективність та оперативність 
управління органами ДПС, забезпечити автоматичний контроль за вико-
нанням документів, скоротити час на переміщення документів в органах 
ДПС, запобігти втратам документів. 

Подальший розвиток інформаційної інфраструктури ДФС  може здій-
снюватися в побудові зовнішньої співпраці фіскальної служби країни в 
електронному форматі з питань оподаткування з іншими державними ор-
ганами, вдосконаленні інформаційної взаємодії з платниками податків у 
режимі онлайн шляхом розширення спектра електронних послуг у Кабінеті 
платника податків, упровадженні електронного аудиту суб’єктів підприєм-
ницької діяльності шляхом використання внутрішніх і зовнішніх інформа-
ційних ресурсів. 
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РОЗРОБКА СИМУЛЯТОРА РОБОТИ МИТНОГО ПОСТА 
Максимчук С. О., Яковенко В. О. 

Сучасні інструменти для роботи з комп’ютерною графікою дозволя-
ють добитись дуже високої якості зображення, коли різниця між реальним 
і змодельованим зображенням ледве помітна. Також у сучасному світі ін-
формаційних технологій все ширше розповсюджується  та активно розви-
вається використання технології віртуальної реальності. Все більше ком-
паній та організацій починають впроваджувати дану технологію для вирі-
шення своїх задач. Потенціал використання віртуальної реальності в поєд-
нанні з фотореалістичною графікою дійсно дуже високий. 

В даній роботі буде описаний реальний проект, який створюється для 
Державної фіскальної служби України з використанням сучасних інстру-
ментів для роботи з 3D графікою і віртуальною реальністю. Основним про-
грамним забезпеченням виступають Autodesk 3Ds Max та Unreal Engine 4. 
Проект представляє собою ігровий симулятор роботи митного поста. Ко-
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ристувач зможе поринути в процеси, які відбуваються під час митного 
оформлення та контролю в ігровій формі, з якісною картинкою та в режимі 
віртуальної реальності. Особливо корисним даний симулятор буде для 
працівників фіскальної служби, які не працюють безпосередньо на митно-
му посту. Використовуючи даний ігровий симулятор вони зможуть отри-
мати досвід і розуміння роботи митного поста без зайвих зусиль на поїздки 
на митний пост для демонстрації в реальному часі. 

Моделі об’єктів митного поста створюються з використанням інстру-
ментарію для моделювання та візуалізації Autodesk 3Ds Max. Дані моделі 
використовуються для створення локації митного поста з використанням 
Unreal Engine 4 (рисунок 1). Даний інструмент видає на порядок якісніше 
зображення, порівняно зі схожими аналогами. Ігрова логіка, анімації та 
інші інтерактивні складові програмуються за допомогою графічного про-
грамування з використанням так званих блупринтів (blueprints), які є аль-
тернативним способом побудови логіки на рівні використання мови С++ 
(рисунок 2). Блупринти компілюються в С++ код, тому не поступаються 
мові С++ при створенні логіки ігрових сцен. Даний спосіб програмування 
значно спрощує написання логіки гри в силу своєї наглядності та простоти. 
Також Unreal Engine включає в себе можливість створення ігрових сцен з 
використанням технології віртуальної реальності. Також даний проект ви-
користовує технологію контролю версій Git, яка дозволяє зручно працюва-
ти з файлами та кодом команді розробників, мати змогу відслідковувати 
історію змін в коді та файлах проекту, повертатися до попередніх версій, 
якщо є така потреба. Для зручної роботи з Git використовується програмне 
забезпечення  SourceTree – це Git клієнт, що дозволяє виконувати необхід-
ні операції з репозиторієм проекта та його вихідним кодом. 

Рис. 1. Створення локації митного поста в Unreal Engine 4 
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Рис. 2. Програмування з використанням блупринтів 

Таким чином дана розробка демонструє можливість використання ін-
струментів створення комп'ютерної 3D графіки і віртуальної реальності в 
митній справі для освітніх цілей. На даний момент в проекті реалізовуєть-
ся сценарій митного огляду транспортного засобу з вантажем. В подаль-
шому даний проект буде розвиватися реалізовуючи сценарії інших проце-
сів, які здійснюються працівниками фіскальної служби на митних постах. 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ VR 
В МИТНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Ульяновська Ю. В., Каляка О. О. 

В наш час технології розвиваються з блискавичною швидкістю. Те, 
що 10 років тому вважалося фантастичним зараз є невід’ємною частиною 
нашого життя. Фантастикою вважалась і віртуальна реальність до того мо-
менту, як у 2012 році нікому раніше не відомий стартап Oculus запустив на 
платформі Kickstarter компанію по збору коштів на шлеми віртуальної реа-
льності. Це сприяло початку розквіту VR технологій. 

Технології VR мають дуже велику сферу застосувань. На даному етапі 
VR охопила безліч сфер: розваги, маркетинг, туризм, нерухомість, мистец-
тво. Однією з найвагоміших сфер є навчання. З використанням таких ігро-
вих движків як Unity та Unreal Engine можна змоделювати будь-яке сере-
довище яке зможуть використовувати студенти для навчання та розширен-
ня світогляду. То може бути Лувр чи Ніагарський водоспад та будь-яке ін-
ше місце яке не кожен зможе відвідати. Подібний підхід використовується 
в армії. Солдати мають нагоду відточити свою майстерність на бойових 
симуляторах.  

Митна служба Дубаї нещодавно запровадила програму з підготовки 
інспекторів-оперативників із застосуванням технологій віртуальної реаль-
ності. В митній системі в Україні зазначені технології впроваджені не дос-
татньо. В Університеті митної справи і фінансів більшу частину навчаль-
ного часу виділяють на засвоєння теоретичних знань, майбутні митники 
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мають нагоду побувати на митниці лише під час практик. Тому є доціль-
ним було поставлено задачу створити програмний додаток з технологіями 
VR для тренування майбутнього митного персоналу. В Україні VR техно-
логії навчання тільки починають поширюватися, тому поставлена задача є 
актуальною. 

Робота почалася зі створення 3D моделі митного поста, для цього бу-
ло використано інструментарій для моделювання та візуалізації Autodesk 
3Ds Max. Движком виступає Unreal Engine. Результатом роботи є майже 
досконально відтворена модель митного посту (рис. 1).  Основна логіка та 
анімації прописується за допомогою блюпринтів чи C++. Блюпринти знач-
но спрощують програмування, будь-який користувач який знайом з об'єкт-
но орієнтованим програмуванням зможе без перешкод використовувати 
Unreal Engine. Движок дозволяє без перешкод створювати кроссплатформ-
ні додатки. 

Значення проекту важко переоцінити, додаток допоможе майбутнім 
митникам оволодіти практичними навичками в проведенні митного огляду, 
заповненні митних декларацій. Студент має можливість ознайомитись з 
структурою та принципами функціонування митного посту. На даному 
етапі планується ввести наступні сценарії: перевірка декларації, звірка но-
мерів автомобілів,  фотографування автомобілів, звірка пломб, огляд та 
перевірка штрих-кодів товарів, керування рапісканом (рис. 2). За точність 
виконаної роботи студент буде отримувати оцінку.  

Майбутній потенціал програми обмежується лише фантазією авторів 
та навчальним планом. Контент програми передбачає вдосконалення та є 
динамічною структурою яка може змінюватись в залежності від поставле-
них задач.  

Рис. 1. Відтворений у Unreal Engine митний пост. 
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Рис. 2. Сценарій огляду транспортного засобу (в розробці). 

Таким чином впровадження сучасних інноваційних технологій в управ-
ління та навчання дасть змогу підвищити рівень підготовки майбутніх мит-
ників та сприятиме підвищенню якості виконання митних процедур. 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
Кузьменко А. І., Разгонов С. А., Борисенко Н. В. 

Останнім часом в світі багато уваги приділяється екологічним про-
блемам, у тому числі підвищенню ефективності в енергетиці і розширенню 
використання поновлюваних джерел енергії, контролю за викидом парни-
кових газів та ін. Варто зазначити, що в Україні здійснюється виробництво 
певних видів продукції альтернативної енергетики. Проте, за рахунок того, 
що вартість продукції альтернативних джерел енергії суттєво перевищує 
вартість традиційної енергії та палива, 90% вироблених обсягів експорту-
ється до ЄС [1]. Формування новітнього напряму економічної політики 
України наразі неможливе без використання відновлювальних джерел ене-
ргії (ВДЕ). Тому питання створення інноваційних технологій залучення 
іноземних інвестицій для забезпечення сталого розвитку нашої держави є 
досить актуальним. 

Аналізу умов створення привабливого інвестиційного середовища для 
залучення екологічних інвестицій у ракурсі забезпечення сталого розвитку 
присвятили свої праці такі українські аналітики та вчені: Н. Андрєєва, 
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В. Аніщенко, С. Арестов, О. Вишницька, С. Варламова, В. Дідух, С. Расса-
днікова, О. Чигрин, С. Рилєєв та інші. У їх роботах відмічається значення 
впровадження екологічних інвестицій для поліпшення екологічної ситуації 
в країні та забезпечення раціонального використання природних ресурсів. 

Незважаючи на суттєві наукові здобутки вчених, на сучасному етапі 
виникає проблема у формуванні інноваційного напряму економічної полі-
тики, який базується на використанні відновлювальних джерел енергії. Це 
пояснюється тим, що нині в умовах обмеженості викопних ресурсів значна 
увага приділяється використанню нетрадиційних та відновлювальних дже-
рел. Актуальним для України є також питання визначення дієвих фінансо-
вих інструментів. 

Провідним інструментом мобілізації капіталу в “зеленій” фінансовій 
системі є “зелені” облігації. Для інвесторів “зелені” облігації можуть мати 
перевагу на фоні інших видів цінних паперів як на внутрішньому, так і на 
міжнародному фондовому ринку [2]. Слід відзначити, що в наукових дже-
релах можна зустріти кілька думок щодо сутності цього виду цінних папе-
рів, а також їх взаємозв'язку з іншими інструментами, що емітуються під еко-
логічні проекти [3]. Головним стратегічним документом, що регулює питання 
розвитку вітчизняної відновлюваної енергетики, є Енергетична стратегія 
України на період до 2030 р. [4]. Її слід розглядати як основу для розробки 
програм з розвитку відновлюваної енергетики, у т.ч. регіональних. 

Важливим також є  вирішення завдань щодо імплементації зо-
бов’язань, які випливають з угоди про асоціацію України з ЄС та інших 
ратифікованих Україною міжнародних угод. Серед здобутків зарубіжних 
науковців слід відзначити глобальне дослідження професорів Стенфордсь-
кого та Каліфорнійського університетів Марка Джейкобсона і Марка  Де-
луччі, яке підтверджує технічну можливість повного переходу 139 країн 
світу на відновлювальні джерела енергії до 2050 р. [5]. Згідно з даними на-
уковців, серед усіх ВДЕ найвищий потенціал розвитку в Україні належить 
вітровій та сонячній енергетиці, що дасть змогу забезпечити 55 та 41,5 % 
потреб в енергії країни відповідно. 

Альтернативна енергетика є світовим трендом. Для Дніпра це – мож-
ливість покращити стан навколишнього середовища, адже за рахунок со-
нячної електростанції скоротяться викиди інших генеруючих кампаній, 
зменшиться залежність, зокрема, від вугільної промисловості. А ще – це 
додаткові робочі місця та податки, що наповнюють міський бюджет. 

Нові проекти в Україні запроваджують китайські компанії. Одним із 
найбільш значних проектів є встановлення сонячної електростанції потуж-
ністю 200 МВт на Дніпропетровщині. Сонячна електростанція, що увійде у 
ТОП-3 найбільших в Європі [6], впроваджується компаніями “ДТЕК” та 
“China Machinery Engineering Corporation” (СМЕС). 

Таким чином, можна зробити висновок, що глобальна фінансова сис-
тема повинна активно сприяти сталому розвитку України. В остання роки 
концепції “зеленої” фінансової системи стали приділяти все більшу увагу в 
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усьому світі завдяки масштабу і терміновості фінансування сталого розви-
тку, а також через усвідомлення того, що державний сектор в одиночку не 
зможе впоратися зі своєю роллю в якості джерела фінансування. Все це 
обумовлює необхідність створення еколого-економічного механізму фор-
мування інноваційних технологій в сфері відновлювальної енергетики. 
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ЗМІСТОВНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТЬ 
У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
Крук С. І. 

Своєрідність функціонування сфери національної безпеки (див. Закон 
України “Про національну безпеку України” 2018 р. [1]) полягає в тому, 
що вона визначається через такі поняття: 

– “стан захищеності”;
– “національні інтереси”;
– “загрози”.
Разом із тим, спостерігаться ситуація, за якої сучасне визначення на-

ціональної безпеки суттєво не відрізняється від того, що було здійснене в 
межах Закону України “Про основи національної безпеки України” [1]. На 
наше переконання, це зумовлює необхідність вирішення науково-
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методологічної проблеми щодо змістовної диференціації поняття націона-
льної безпеки з позиції векторів її забезпечення та розвитку. Це потрібно 
зробити ще й з урахуванням того, що національна безпека не має ототож-
нюватися із державною безпекою.  

У продовження відзначимо, по-перше, що на законодавчому рівні на-
магаються визначити національну безпеку через “стан захищеності”, але не 
надається визначення самого поняття “стан захищеності”. Нацбезпека тіс-
но пов'язана із захистом від реальної або потенційної небезпеки, вона не 
тільки забезпечується “сьогодні”, але і спрямована в майбутнє і полягає не 
тільки в тому, щоб захищати інтереси соціального об'єкта, але і в тому, 
щоб діяльністю певних структур конкретної суспільної системи знижува-
ти, послаблювати, попереджати потенційні небезпеки і загрози. 

По-друге, поняття “національні інтереси” також поки не розкрито на-
лежним чином у вітчизняному законодавстві у сфері такої безпеки. Цей 
термін використовується у значенні тих самих же інтересів, але із конкре-
тизацією “людини, суспільства і держави” [1, п. 10 ст. 1]. Законодавець пі-
шов далі перерахування викладених у цьому Законі національних інте-
ресів, указавши, що їх реалізація забезпечує державний суверенітет Украї-
ни, а також її прогресивний демократичний розвиток, і, що цікаво, безпечні 
умови життєдіяльності і добробут її громадян. Власне кажучи, задово-
лення національних інтересів – це засіб вирішення всіх основних соціаль-
но-економічних проблеми суспільства та держави. 

У цьому відношенні заслуговують на увагу наукові дослідження, про-
ведені вченими (Г. Рейнгольдом, В. Хамільтоном, С. Хантінгтоном та ін. 
[4]) у межах теорії інституціоналізму та національної безпеки, в яких нау-
ковці надали таке визначення національним інтересам – це об’єднуюче по-
няття, яке відображає об'єктивні потреби нації і її ставлення до всієї суку-
пності суспільно-політичних інститутів, матеріальних і духовних ціннос-
тей. Отже, національні інтереси передбачають максимальну чутливість на-
ціональної самосвідомості до того, що можна назвати базовими змінами в 
логіці й умовах існування, що формуються в результаті дії факторів, які 
мають підпадати під дію державного контролю. Відтак, слід концептуаль-
но визначитися з поняттям “загрози національній безпеці”. Вітчизняне за-
конодавство містить таке їх визначення – це явища, тенденції та фактори, 
які унеможливлюють (ускладнюють) та/або можуть унеможливити (ускла-
днити) реалізацію національних інтересів, а також збереження національ-
них цінностей [1, п. 6 ст. 1]. У даному випадку ми маємо справу з підхо-
дом-спробою дати визначення поняття “загрози” через нерозкриті поняття 
національних інтересів і цінностей. Погоджуємося із Ю. Палагнюк, 
А. Помазою-Пономаренко та ін. [2; 3], що допомогти у розв’язанні даної 
проблеми може використання досвіду ЄС у забезпеченні сфери національ-
ної безпеки. 

Отже, інтеграція у сфері національної безпеки є одним із найбільш 
амбітних і водночас найбільш суперечливих вимірів інтеграційних проце-
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сів, як України, так і в ЄС. При цьому важливою стратегічною метою зов-
нішньої політики ЄС проголошено досягнення “ефективної багатосторон-
ності” [2]. Відповідно до цього сьогодні актуалізується питання приведен-
ня вітчизняного законодавства у сфері національної безпеки до європейсь-
кого законодавства в цій сфері. Певною мірою допомогти в цьому може 
змістовна диференціація понять, що формують конструкт національної 
безпеки.  
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ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА  
В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ 

Науменко А. О. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна політика − це сукупність 
державних рішень, прямо або побічно впливають на інноваційний процес в 
підприємницькому секторі.  У цьому випадку основні її механізми і заходи 
включають в себе: 

– державну фінансову допомогу підприємствам через надання грантів,
позик, субсидій на розвиток інноваційного продукту, технології, послуги; 

– фінансування програм або проектів, розроблених для посилення ко-
операції і взаємодії учасників інноваційних процесів і, отже, для поліп-
шення функціонування національної інноваційної системи; 

– заходи, спрямовані на полегшення доступу, поширення або поглиб-
лення знань про специфічні аспекти національної інноваційної системи 
(розробка галузевих, секторальних, регіональних стратегій, Форсайт, по-
ширення, тиражування досвіду кращих інноваційних підприємств і т.д.); 

– поліпшення законодавчого забезпечення інноваційної діяльності
(права на інтелектуальну власність, законодавче регулювання створення і 
функціонування інноваційних фірм, податкове стимулювання і т.д.); 

– фінансування інноваційної інфраструктури та її сполучних ланок − ін-
новаційних центрів, бізнес-інкубаторів, центрів трансферу технологій [2; 4]. 

Головними завданнями державної інноваційної політики в агропроми-
словому комплексі на найближчі роки залишаються: 

– подолання системної кризи;
– мобілізація можливостей науково-технічного потенціалу галузі для те-

хнічного і технологічного оновлення вітчизняного сільського господарства. 

http://geografia.umcs.lublin.pl/publikacje/tmp/miszczuk_wyzwania_rozwojowe_pogranicza_polsko-ukraiskiego_58e2124125b34.pdf#page=213
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В період проведення аграрних реформ в країні чисельність працівни-
ків, зайнятих в аграрній науці, скоротилася на одну третину, значно погір-
шився стан матеріально-технічної бази наукових організацій і аграрних 
закладів вищої освіти, скоротилися обсяги фінансування науки і сфери 
освіти, заробітна плата науковців.  У цих умовах наукові організації зму-
шені основні зусилля спрямовувати на виживання і максимальне збере-
ження наявного науково-технічного потенціалу.  Все це в значній мірі по-
в'язано з недооцінкою ролі інноваційної політики в агропромисловому 
комплексі і практично повною відсутністю наукових розробок за основними 
напрямками її реалізації в ринкових умовах.  У зв'язку з цим першочерговим 
пріоритетом повинні стати державна підтримка фундаментальних досліджень 
і чітке визначення, які напрямки прикладних досліджень необхідно підтрима-
ти в сучасних умовах з орієнтацією на обов'язкову реалізацію їх результатів в 
кінцевому товарному продукті.  Основним механізмом з'єднання аграрної 
науки з сільгоспвиробництвом є державні цільові програми, більшість з яких 
містить спеціальні розділи науково-дослідних робіт. 
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