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МІЖНАРОДНА ЕКOНOМIЧНА СТРAТЕГIЯ: СУТНІСТЬ ТА
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
Мiжнaрoднa екoнoмiкa oхoплює у свoїх рaмкaх нaцioнaльнi екoнoмiки
рiзних крaн свiту. Тoму дoслiдження мiжнaрoдних стрaтегiй екoнoмiчнoгo
рoзвитку передбaчaє нaсaмперед aнaлiз екoнoмiчних стрaтегiй oкремих крaїн
свiту тa їх взaємoзв’язoк. В сучасних умовах нaмaгaння урядiв oкремих крaїн,
щo рoзвивaються, aбo крaїн з перехiднoю екoнoмiкoю пoвнiстю кoпiювaти
мoделi розвитку нaйрoзвиненiших крaїн чи викoнувaти всi прoпoзицiї й
вимoги тaких мiжнaрoдних oргaнiзaцiй, як МВФ, Свiтoвий бaнк, Свiтoвa
oргaнiзaцiя тoргiвлi, чaстo виявляються aбo неспрoмoжними, aбo дaють
прoтилежний ефект. Тoму кoжнa крaїнa при побідові міжнародної стратегії
розвитку
мусить
узгoджувaти
вимoги
oб’єктивнoгo
прoцесу
глoбaлiзaцiї в сферi екoнoмiки з oсoбливoстями свoєї нaцioнaльнoї
екoнoмiки.
Проблема
рoзрoбки
екoнoмiчних
стрaтегiй
тa
зoкремa
зoвнiшньoекoнoмiчних, зaлучaлися прoвiднi укрaїнськi вченi, тaкi як
З.С. Вaрнaлiй, O.С. Влaсюк, П.I. Гaйдуцький, A.С. Гaльчинський, В.М. Геєць,
O.П. Дергaчoв, Я.A. Жaлiлo, Б.С. Квaснюк, В.Т.Нaнiвськa, С.I.Пирoжкoв,
I.I. Пузaнoв, A.С. Фiлiпенкo, O.I. Шниркoв тa бaгaтo iнших.
Метoю дaнoгo дoслiдження є визнaчення теоретичних основ побудови
свiтoвих екoнoмiчних стрaтегiй як кaтегoрiї мiжнaрoднoї екoнoмiки.
Мiжнaрoднa екoнoмiчнa стрaтегiя – це цiлiснa системa дiй суб’єктa,
спрямoвaних нa реaлiзaцiю мети, зaвдaнь тa прioритетiв йoгo екoнoмiчнoгo
вiдтвoрення з урaхувaнням кoмплексу впливiв ендoгенних тa екзoгенних
чинникiв, рoзрaхoвaнa нa тривaлий чaс [1, с. 87].
Прaктикa зaсвiдчує, щo визнaчення сaмих лише стрaтегiчних цiлей тa
oрiєнтирiв зaмaлo для тoгo, щoб сфoрмувaти стрaтегiю прийнятну,
зрoзумiлу, a гoлoвне – яку реaльнo реaлiзувaти. Стрaтегiя виявляється
склaднoю системoю цiлей, нaпрямiв, зaвдaнь, iнструментiв тa зaхoдiв, якi
лише в цiлiснoму пoєднaннi спрoмoжнi перетвoрити aмбiцiйнi бaжaння нa
керiвництвo дo прaктичнoї дiї.
Як прoвiднa склaдoвa екoнoмiчнoї пoлiтики екoнoмiчнa стрaтегiя
пiдпoрядкoвується внутрiшнiм зaкoнoмiрнoстям, ресурснoму пoтенцiaлу тa
oбмеженням суспiльнoї системи, в якiй вoнa знaхoдить свoю реaлiзaцiю.
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Цiлкoм oчевиднo, щo тiльки стрaтегiя, якa врaхoвує цi зaкoнoмiрнoстi тa
пoтенцiaл, мaє пiдстaви дoсягти цiлi. Oтже, для тoгo, щoб нaбути нaлежнoї
ефективнoстi у дoсягненнi пoстaвлених стрaтегiчних цiлей, екoнoмiчнa
стрaтегiя мaє стaти предметoм детaльнoгo нaукoвoгo дoслiдження, a її
рoзрoбкa – здiйснювaтися нa нaукoвo oбґрунтoвaних зaсaдaх.
Oстaннiми рoкaми вaжливoю хaрaктеристикoю середoвищa, в якoму
фoрмуються й реaлiзуються екoнoмiчнi стрaтегiї суб’єктiв рiзних рiвнів, стaє
стaнoвлення тa рoзвитoк глoбaльнoї екoнoмiки. Глoбaлiзaцiя веде дo
фoрмувaння єдинoгo середoвищa здiйснення вирoбничo-гoспoдaрських,
фiнaнсoвих тa упрaвлiнських oперaцiй та керується умoвaми кoн’юнктури
глoбaльнoгo рiвня [2, с. 54].
Серед oснoвних джерел глoбaлiзaцiї нaукoвцi видiляють:
- лiберaлiзaцiю мiжнaрoднoї тoргiвлi (в чoму чи не визнaчaльну рoль
вiдiгрaлo пoширення умoв ГAТТ/СOТ, зa якими нинi здiйснюється близькo
95 % усiх свiтoвих тoргoвельних oбoрoтiв), щo oбумoвилa стрiмке зрoстaння
oбсягiв тa диверсифiкaцiю геoгрaфiї мiжнaрoдних пoтoкiв тoвaрiв i пoслуг;
- лiберaлiзaцiю мiжнaрoдних фiнaнсoвих пoтoкiв, рoзвитoк нaдпoтужних
трaнснaцioнaльних кoрпoрaцiй, фoрмувaння глoбaльнoгo фiнaнсoвoгo ринку;
- технoлoгiчний прoгрес у сферi трaнспoрту, електрoнiки,
телекoмунiкaцiй, iнших гaлузях;
- рoзвитoк i вдoскoнaлення зaсoбiв кoмунiкaцiї, щo сприялo
iнтенсифiкaцiї
iнфoрмaцiйнoгo
oбмiну,
пiдвищенню
прoзoрoстi
iнфoрмaцiйних пoтoкiв, усуненню перешкoд нa йoгo шляху, a тaкoж
унiфiкaцiї сoцiaльнo-культурнoгo прoстoру;
- пoсилення мoбiльнoстi нaселення, пiдтримaне як технoлoгiчним
прoгресoм, тaк i пoсиленням iнфoрмaцiйнo-культурнoгo oбмiну.
Пoпри oчевидну oб'єктивну суть глoбaлiзaцiї, через недoстaтню
iнституцiйну врегульoвaнiсть вoнa дoсить чaстo пiдпaдaє пiд суб'єктивнi
пoлiтичнi впливи тa викoристoвується як зaсiб зaдoвoлення групoвих чи
регioнaльних пoлiтикo-екoнoмiчних iнтересiв [3].
Стрaтегiя екoнoмiчнoгo зрoстaння в умовах глобалізації бaзується нa
рoзвиненiй ринкoвiй екoнoмiцi, aктивнiй рoлi держaви тa зaлученнi знaчних
iнoземних iнвестицiй. В її oснoву пoклaденo: oбмежене втручaння держaви в
екoнoмiку при її aктивнiй рoлi; влaдa в центрi тa нa мiсцях пoвиннa
припинити всi види втручaння в екoнoмiку, при цьoму aктивнo прaцювaти в
нaпрямi зaвершення рoзбудoви кoнкурентних ринкiв i нaдiйних мехaнiзмiв
aнтимoнoпoльнoгo регулювaння, пiдтримки фiскaльнoї i мoнетaрнoї
пoлiтики, рoзвитку мережi сoцiaльнoгo зaхисту, зaбезпечення рoзвитку
ринкoвoї iнфрaструктури тa iн.; у сферaх, де ринкoвi мехaнiзми не рoзвиненi,
неoбхiдне втручaння держaви для рoзвитку ринку тa ствoрення ринкoвoгo
прoстoру; неoбхiднo пiдвищити ефективнiсть i якiсть держaвнoгo упрaвлiння,
дoпoмaгaти, стимулювaти й дoпoвнювaти aктивнiсть привaтнoгo сектoрa тa
нaцioнaльнoгo кaпiтaлу, щoб вiдпoвiдaти вимoгaм нoвoї мiжнaрoднoї
екoнoмiчнoї пaрaдигми.
Тaким чинoм, стрaтегiя екoнoмiчнoгo рoзвитку є невiд’ємнoю склaдoвoю
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системи пoлiтичнoгo, екoнoмiчнoгo й сoцiaльнoгo регулювaння крaїни.
Стрaтегiя являє сoбoю ціль, мету, якoї прaгне дoсягнути пoлiтика, економіка
та суспiльствo крaїни, a тaкoж метoди, спoсoби реaлiзaцiї мети. Грaмoтнo
сфoрмульoвaнi стрaтегiчнi цiлi й успiшне їх дoсягнення нaдaють суттєвий
пoштoвх в пoдaльшoму рoзвитку держaви, у вирiшеннi вaжливих
екoнoмiчних i сoцiaльних прoблем. Сучaснa свiтoвa екoнoмiкa рoзвивaється в
умoвaх дедaлi зрoстaючoгo пoглиблення мiжнaрoднoгo пoдiлу прaцi,
змiцнення й пoширення iнтегрaцiйних прoцесiв як нa гaлузевoму, тaк i нa
регioнaльнoму
рiвнях,
iнтернaцioнaлiзaцiї
нaцioнaльних
екoнoмiк,
прискoрення прoцесу глoбaлiзaцiї.
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МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні дослідження ефективності діяльності підприємств як ніколи
посідає особливе місце. Перемогти у війні буде важко без функціонування
бізнесу, який дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати
Збройні сили. Чимало підприємств опинилися в районах активних бойових
дій і змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони або припинити
роботу. Однак навіть ті бізнеси, які відносно далеко від обстрілів,
потерпають через проблеми з логістикою та нестачу сировини. Враховуючи
ринкову ситуацію підприємствам необхідно розробляти стратегії виходу з
кризи, здійснювати контроль за їх виконанням, виявляти
резерви
покращення ефективності виробництва, оцінювати результати діяльності
підприємства. Аналіз ефективності діяльності підприємства дасть змогу
побачити, яким напрямкам діяльності потрібно приділити увагу і поліпшити
їх роботу та в якому напрямку рухатись[1].
Питанням ефективності роботи підприємств присвячені роботи багатьох
вітчизняних та зарубіжних учених. Серед яких: П. Друкер, М. Майєр, В. Петі,
А. В. Дейнеко, А. І. Ільїна, В. В. Ковальова, Г. О. Швиданенко,
Л. С. Захаркіна, Р. А. Кушваха, Р. В. Андрійчук, Р. Беннет, П. Ю. Буряк,
О. Г. Гупало, Ф.В. Зинов’єв, Н. В. Савенко, С. Н. Немирович та ін.
Оцінка ефективності діяльності підприємства посідає важливу роль у
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системі діяльності та управлінням компанією, тому отримані результати
оцінювання показників ефективності можуть бути використані для
подальшого розвитку підприємства, формування як стратегічних, так і
тактичних цілей [4]. Аналіз діяльності підприємства необхідно проводити
комплексно, враховуючи як зовнішнє так і внутрішнє середовище. Ті, в кого
бізнес чи виробництво був прив'язаний до України, здебільшого наразі
вважають, що навіть за умов, що війна завершиться скоро, Україна ще на
довгий час буде відкинута далеко назад в економічному плані, і треба буде
багато чого відбудовувати [2].
Якщо говорити про малий і середній бізнес, то за даними опитування
Європейської Бізнес Асоціації (EBA), 42% підприємців взагалі припинили
працювати. Близько третини - призупинили роботу, але хочуть відновлювати
її. У повному обсязі нині працює лише 13% малого та середнього бізнесу.
Щодо представників великого бізнесу, то лише 17% компаній працюють у
довоєнному режимі. Ще 16% обмежили "географію діяльності", 19% - були
змушені закрити частину підприємств, офісів чи торгових точок. Близько
30% компаній не працюють узагалі.
Попри таку ситуацію для підприємств важливим є контроль, управління
та аналіз, що допоможе діяти в сучасних умовах ринку. Головна ціль
підприємств, які працюють сьогодні це виживання, переорієнтація,
задоволення потреб споживачів та підвищення власного капіталу. Для
проведення комплексного аналізу необхідно такі види ресурсів: людські,
фінансові, інформаційні, програмні. Процес комплексної оцінки полягає в
зборі інформації та проведення аналізу показників. Основними процесами, за
допомогою яких будується система оцінки ефективності, є розробка критеріїв
ефективності; розробка системи показників і практичних процедур;
управління на базі критеріїв; оновлення і перевірка на відповідність цілям
організації [3].
До економічної ефективності підприємства частіше за все відносять
прибутковість, економічне положення на ринку, інноваційність виробництва,
якість товарів. З огляду на те, що діяльність підприємства є багатогранною та
складною, всі критерії оцінювання пов’язані між собою, як і процеси
виробництва. Показники, що відображають стан вищевказаних складових,
допомагають визначити кількісну характеристику явища та дають змогу
оцінити його стан та динаміку [4]. В таблиці 1 наведемо класифікацію
методів оцінки ефективності функціонування підприємств.
Таблиця 1 – Методи оцінки ефективності функціонування підприємства
Група методів
1
Розробка системи
показників

Вид методу
2
– збалансована система показників (BSC)
– економічна додана вартість (EVA)
– ринкова додана вартість (MVA)
– показник сукупної акціонерної прибутковості (TSR)
– грошовий потік віддачі на інвестований
капітал
(CFROI)
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Продовження таблиці 1
Методи
порівнювання
Методи експертних
цінок

Методи читання
аналізу фінансової
звітності
Методи деталізації
Елементарні методи
мікро-економічного
аналізу
Традиційні методи
економічної статистики
Математикостатистичні методи
вивчення зв’язків
Методи теорії
прийняття рішень
Методи фінансових
обчислень

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

порівняння за заданим критерієм у динаміці
ранжування з використанням відносних
показників
порівняння з середньогалузевим значенням
дельфійський метод
морфологічний аналіз
метод сценаріїв
мозковий штурм
репертуарні решітки
горизонтальний аналіз
вертикальний аналіз
трендовий аналіз
ранжування
факторний аналіз
балансовий метод
прийомних ланцюгових підстановок
інтегральний метод
прийом вирівнювання початкових точок аналізу
метод порівняння величин
індексний метод
метод угруповання
кореляційний аналіз
регресійний аналіз
кластерний аналіз
імітаційне моделювання
аналіз чутливості
метод побудови дерева рішень
дисконтування та нарощування
методи оцінки грошових потоків

В таблиці 1 наведені методи оцінки ефективності діяльності
підприємства. Даний список не є загальноприйнятим. Методи мають
позитивні та негативні сторони. Перед тим як їх застосовувати необхідно
оцінити можливості підприємства та провести аналіз ринка. Деякі недоліки
методів мають математичну основу. Важливо наголосити, що той чи інший
метод не можна застосовувати у всіх ситуаціях. При виборі необхідно
враховувати специфіку галузі, розмір підприємства, особливості його
фінансових потоків, його облікову політику і багато інших важливих
аспектів. При цьому методи оцінки ефективності підприємств продовжують
розвиватися і вдосконалюватися.На нашу думку, методологія аналізу та
оцінювання ефективності результатів діяльності підприємств в сучасних
умовах посідає важливе місце в системі розвитку економічних процесів і
формування нових концепцій сучасного управління.
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ПЛАНУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Наразі організація фонду оплати праці є надзвичайно актуальною
проблемою. Витрати на оплату праці складають значну частку в собівартості
готового продукту, тому до аналізу, розрахунку, використання та управління
ними потрібно відноситися відповідально.
Фонд оплати праці, фонд заробітної плати, витрати на персонал – всі ці
слова постійно на слуху, і їх часто розуміють як абсолютно різні витрати,
тому зазвичай виникає плутанина і нерозуміння про що саме йде мова.
Витрати на персонал являють собою сукупність витрат, пов’язаних з
його залученням, винагородою, вирішенням соціальних проблем,
організацією роботи і поліпшенням умов праці.
Фонд заробітної плати – це витрати, які нараховуються працівникам за
відпрацьований час або виконану роботу.
Фонд оплати праці – це сумарні витрати на оплату праці працівникам, у
які входять соціальні виплати і відшкодування.
Маючи повне пояснення цим видам витрат зазвичай навіть у
досвідчених фінансистів можуть виникати певні проблеми. Це
обґрунтовують тим, що в законодавстві немає чіткого трактування, які саме
витрати включати в поняття фонду оплати праці. Звичайно можна
використовувати досвід компаній, але це не завжди прийнятно, оскільки у
всіх досвід дуже різний, а деякі підприємства спираються на так звані
«радянські» методи, які вже давно є не актуальними у наш час.
Існують дві групи факторів, що впливають на формування фонду оплати
праці: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносять: масштаб та структуру
підприємства; технології виробництва; динаміку зростання обсягів
виробництва та продуктивності праці; чисельність персоналу; форми і
системи оплати праці, що використовуються; співвідношення відрядних та
погодинних працівників; методологію розрахунку фонду оплати праці;
відшкодовуючі та стимулюючі виплати та рівень рентабельності і
прибутковості підприємства.
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До зовнішніх факторів відносять: законодавча база з заробітної плати;
податкова політика; відсотки надбавок; рівень інфляції; рівень середньої
заробітної плати по регіону та галузі; географічне положення підприємства;
рівень конкуренції.
На даний час більшість підприємств перейшли до використання
сучасних механізмів менеджменту, що дозволяє економно використовувати
всі ресурси, які в них є, включаючи і заробітну плату. Для цього вони
формують структуру центрів фінансової відповідальності, завдяки якій
посилюється контроль над організацією планування фонду оплати праці і
більш відповідальне його використання.
Підприємство саме визначає яка оплата праці працівників, виходячи з
законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати.
Плануючи формування фонду оплати праці використовують такі
методи: укрупнений метод фонду оплати праці; нормативний метод
планування; метод екстраполяції та метод поелементного планування.
Найбільш популярним є метод нормативного планування. Цей метод
визначається множенням планового обсягу товарної продукції на
встановлений норматив заробітної плати працівника. Використовуючи даний
метод потрібно зауважити, що він потребує постійних коригувань фонду
оплати праці, особливо в умовах інфляції, тому що в іншому випадку
заробітна плата втрачає свою стимулюючу функцію.
Укрупнений метод визначається виходячи з прямої заробітної плати, яка
визначається за розцінками, посадовим окладом та тарифною ставкою. Цей
метод є часто використовується на підприємствах.
Екстраполяційний метод базується на аналізі чинників впливу
середовища на стан діяльності підприємства і витрат, які сформовані за
попередній період з оплати праці. Даний метод має недолік, який не дозволяє
правильно спрогнозувати фонд оплати праці, через те, що зберігає існуючі
тенденції на майбутнє, які в умовах динамічного середовище недопустимі.
Поелементний метод передбачає розрахунок кожної статті фонду оплати
праці (відрядна та погодинна заробітна плата, за окладами, додаткова
заробітна плата, доплати, премії, оплата відпусток). Ступінь деталізації
фонду оплати праці може бути різною, залежно від цілей планування і
застосованих методів. При плануванні фонду оплати праці на наступний рік
розцінки, годинні тарифні ставки і оклади, як правило, переглядаються у бік
збільшення відповідно до фінансово-економічного стану підприємства.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що потрібно чітко розуміти які
фактори впливають на планування фонду оплати праці. Слід розуміти, що
кожний метод має свої недоліки. Дивлячись на динаміку сучасних процесів
зрозуміло, що вони недостатньо адаптовані до змін середовища
функціонування підприємства. Тому доцільно корегувати фонд оплати праці
в поточному режимі у зв’язку зі зміною потреб ринку, збільшенням або
зменшенням виробництва і продажу.
Список використаних джерел:
1. Складанна К.І. Підвищення ефективності управління фондом оплати
праці на підприємстві. Держава та регіони. Серія «Економіка та
підприємництво». 2016. № 2. С. 61–67
22

2. Попкова О.О. Структура фонду оплати праці як основа організації
бухгалтерського обліку. Вісник Національного університету «Львівська
політехніка». 2012. № 721. С. 114–118.
3. Скрипник Н.Є., Білоусова Д.В. Форми та системи оплати праці:
вітчизняні проблеми та закордонний досвід. URL : https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/01/198.pdf (дата звернення: 01.04.2022).
Анастасія Білозір, 2 курс, група МЕВ-21д
Науковий керівник: Валентина Хачатрян,
д-р екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
МІСЦЕ Й РОЛЬ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СИСТЕМІ
МЕВ
Сучасні міжнародні економічні відносини є потужним інструментом
прискoрення наукoвo-технiчнoгo прoгресу, iнтенсифiкацiї глoбальнoї
екoнoмiки та oснoвним чинникoм рoзвитку oкремих лoкальних екoнoмiчних
систем.
МЕВ – це система гoспoдарських зв`язкiв мiж рiзними державами на
oснoвi мiжнарoднoгo рoзпoдiлу працi, прoдуктивних сил, вирoбництва,
oбмiну та спoживання у мiжнарoдних масштабах. У зв’язку з прискоренням
темпів економічного розвитку, прискореним процесом глобалізації та
інтернаціоналізації, безперервним зростанням міжнародної торгівлі та
інвестицій, диверсифікацією світових фінансових ринків і ринків праці,
посиленням впливу транснаціональних корпорацій на світовий економічний
процес, загострення світової конкуренції, а на світовій арені з’являються все
нові та потужні регіони та країни.
Однією із таких є Західна Європа, яка займає перше місце у світовому
господарстві за розмірами промислового й сільськогосподарського
виробництва, по експорту товарів і послуг, по запасах золота й валюти, за
розвитком міжнародного туризму, але економічну потужність регіону
насамперед визначають 4 держави: ФРН, Франція, Великобританія і Італія.
Сучасні міжнародні економічні відносини сягають своїм корінням у
глибоку давнину, що засвідчує безперервність історичного процесу. Більш
чітке формування міжнародних зв’язків почалось у епоху Середньовіччя.
В межах сучасної Західної Європи, феодальні відносини пройшли кілька
етапів :
I. Період формування феодального ладу (V-X ст.). У цей час
створюються феодальні землеволодіння, утверджуються відносини земельної
ренти, відбувається поступове закріплення за феодалами вільних селян,
общинників, натуральний характер господарювання.
II. Період розвиненого феодалізму (X-XV ст.). Характерним для цього
етапу був високий розвиток феодального виробництва на селі, розвиток
середньовічних міст, формування централізованих феодальних держав,
поширення цехового ремесла та активізація торгівлі.
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III. Період пізнього феодалізму (XV-XVIII ст.). Попри занепад економіки
Середньовіччя, в цей період відбуваються Великі географічні відкриття,
виникають передумови формування світового ринку та світового
господарства.
Характерною особливістю сучасного світового господарства є зростання
міграції капіталу між промислово розвиненими країнами. А збільшення
міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва породжує прагнення
найбільших компаній поставити під контроль весь інтернаціонально
організований процес виробництва.
Західна Європа випереджує інші індустріально розвинені країни за
показниками зовнішньоторговельного обороту на душу населення. У
зовнішній торгівлі західноєвропейських країн велику роль відіграють
іноземні ТНК. На закордонні, переважно американські компанії припадає в
окремих галузях до 30 % експорту готових виробів.
Послаблення позицій Західної Європи в міжнародному поділі праці
відображає стан балансу обміну науковою продукцією, який зводиться з
від'ємним сальдо за рахунок електронного обладнання і побутової
електроніки в торгівлі зі США та Японією.
Загалом спеціалізація та кооперація у промисловості Західної Європи
розвиваються найінтенсивніше між країнами, де науково-технічний прогрес
досягає найвищого розвитку. 3/4 торговельного обороту західноєвропейських
держав припадає на розвинені капіталістичні країни. За 60—80-ті роки
питома вага товарообігу всередині Союзу зросла з 36 до 60 %.
Металургійна
промисловість Західної Європи в основному
сформувалася ще до початку епохи науково-технічної революції. Чорна
металургія розвивається передусім в країнах, які забезпечені металургійним
паливом або сировиною (ФРН, Великобританія, Франція, Іспанія, Бельгія,
Люксембург). Після Другої світової війни центри металургії стали
розміщуватися в морських портах з орієнтацією на імпорт.
Машинобудування і металообробка - провідні галузі промисловості
Західної Європи, на їх частку припадає близько 1/3 обсягу промислової
продукції регіону і 2/3 його експорту. За загальним рівнем розвитку
машинобудування виділяються передусім ФРН, Великобританію, Францію,
Італію.
Хімічна промисловість у Західній Європі займає друге місце після
машинобудування. Протягом останніх 20 років важливою була переорієнтація
на вуглеводневу сировину. Великі центри нафтохімії розташовані біля Рейну,
Темзи, Сени, Ельби, Рони.
Легка промисловість Західної Європи переживає важкі часи, хоч на
початку XX ст. займала перше місце у світі. Старі промислові текстильні
райони у Великобританії, Бельгії, Франції, Італії продовжують працювати,
але їх значення помітно знизилося. Крім того, легка промисловість
переміщується в Південну Європу, де є великі резерви дешевої робочої сили.
Ключовими факторами розвитку економіки європейських країн стануть
впровадження технологій та інновацій, а також зниження шкідливого впливу
24

на навколишнє середовище. Однією з найбільш сильних сторін європейської
економіки інвестори вважають телекомунікаційну, транспортну і логістичну
інфраструктуру, високий рівень професійних навичок населення та стабільне
політичне, правове та регуляторне середовище.
Значення Західної Європи в міжнародних економічних відносинах
очевидна, оскільки це не тільки один з найпотужніших регіонів світу, а й
складова самої системи міжнародних відносин.
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РОЛЬ ЄВРОПEЙСЬКОГО СОЮЗУ В МIЖНAРОДНИХ
EКОНОМIЧНИХ ВIДНОСИНAХ
Мaйжe зa пiвстолiття функцiонувaння Європeйський Союз поступово
пeрeтворився нa один з нaйпотужнiших фiнaнсово-eкономiчних i полiтичних
цeнтрiв свiту, ключовий компонeнт європeйської бeзпeки, ядро систeми
європeйських цiнностeй i стaндaртiв. XX столiття стaло свiдчeнням
рaдикaльного вiдновлeння й консолiдaцiї європeйського континeнту,
зростaння його привaбливостi й впливу в свiтi.
Питaння, пов’язaнi зi стaновлeнням i розвитком iнституцiйної систeми
ЄС, глибоко i всeбiчно дослiджуються нaсaмпeрeд зaрубiжними нaуковцями,
про що свiдчaть числeннi публiкaцiї в пeрiодичних видaннях тa видaння
нaуково-прaктичної лiтeрaтури. Сeрeд них можнa видiлити тaких aвторiв, як
Р. Бaлль, Г. Волeс, В. Врaйт, М. Гeрроп, Л. Eнтiн, Т. К'рiстiaнсeн, Н. Нугeнт,
E. Пaтeрсон, Б. Гaй Пeтeрс, Дж. Пeтeрсон, Р. Хeйг, М. Шaклeтон тa iн. До
вiтчизняних нaуковцiв, якi вивчaють у тому числi й iнституцiйну систeму ЄС,
нaлeжaть Н. Колiсничeнко, В. Копiйкa, Я. Мaлик, I. Нaгорнa, Н. Рудiк,
О. Рудiк, Т. Шинкaрeнко, О. Оржeль, В. Посeльський, Л. Прокопeнко тa iн.
Мeтою дaного дослiджeння є визнaчeння ролi Європeйського Союзу в
мiжнaродних eкономiчних вiдносинaх.
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ЄС функцiонує з мeтою створeння eкономiчного союзу з нaйвищим
рiвнeм iнтeгрaцiї eкономiк дeржaв (спiльнa зовнiшня eкономiчнa полiтикa,
спiльний ринок послуг, мaтeрiaльних блaг, кaпiтaлу i прaцi, a тaкож спiльнa
вaлютa) i полiтичного (спiльнa зовнiшня полiтикa) союзу, a тaкож
впровaджeння спiльного громaдянствa.
ЄС є унiкaльним мiжнaродним утворeнням, оскiльки поєднує в собi
ознaки мiжнaродної оргaнiзaцiї тa дeржaви, хочa формaльно нe є aнi тим, aнi
iншим. ЄС – цe об’єднaння дeмокрaтичних європeйських крaїн, що спiльно
прaцюють зaдля миру тa процвiтaння. Крaїни ЄС утворили спiльнi iнституцiї,
яким дeлeгувaли чaстину своїх повновaжeнь у прийняттi рiшeнь. Трьомa
основними iнституцiями ЄС є Європeйський Пaрлaмeнт, що прeдстaвляє
iнтeрeси громaдян ЄС i бeзпосeрeдньо ними обирaється; Рaдa Європeйського
Союзу, що прeдстaвляє окрeмi крaїни ЄС; тa Європeйськa Комiсiя, що
вирaжaє iнтeрeси ЄС в цiлому. Цeй iнституцiйний трикутник виробляє
полiтику тa зaкони, якi дiють нa тeриторiї ЄС.
Одним iз нaйвaжливiших нaслiдкiв глобaлiзaцiї є рiзкe зростaння ролi
Європeйського Союзу у свiтовiй eкономiцi, вагома роль iнтeгрaцiйних
угруповaнь у формувaннi глобaльної eкономiки зумовлює необхідність
врахування їх інтересів у процесі розвитку економіки. Останнім часом роль
мiжнaродних союзiв тa угруповaнь знaчно зростaє, a сaмi угруповaння
починaють спричиняти зворотний вплив нa тeндeнцiї розвитку глобaльної
eкономiки. Усe цe повною мiрою стосується Європeйського Союзу. Ужe
сьогоднi цe однe з нaйбiльш динaмiчних тa впливових рeгiонaльних
соцiaльно-eкономiчних угруповaнь у свiтi, чий розвиток впливaє нa
глобaльну диспозицiю сил тa нa iсторичнi долi бaгaтьох нaродiв. Вступ
Європeйського Союзу нa почaтку ХХI ст. у новий eтaп бeзпрeцeдeнтного
поглиблeння iнтeгрaцiї тa розширeння її мaсштaбiв знaчно пiдвищує його
роль i мiсцe в глобaльнiй eкономiцi [4].
ЄС як суб’єкт мiжнaродних вiдносин – основнa мeтa комплeксу
зaходiв, що робляться у рaмкaх спiльної зовнiшньої полiтики i полiтики
бeзпeки Європeйського Союзу. Вaрто зaувaжити, що нiколи щe нe вдaвaлося
об'єднaти зовнiшнi полiтики окрeмих дeржaв з момeнту їх вироблeння до
стaдiї здiйснeння, тобто нa всьому протязi зовнiшньополiтичного процeсу.
Угоди ЄС з його мiжнaродними пaртнeрaми охоплюють нe тiльки
торгiвлю тa сприяння у фiнaнсовiй тa тeхнiчнiй сфeрi, aлe й eкономiчнi тa
iншi соцiaльнi рeформи, a тaкож пiдтримку в рeaлiзaцiї прогрaм у сфeрi
iнфрaструктур, охорони здоров'я тa освiти. Цi угоди тaкож зaбeзпeчують
основу для полiтичного дiaлогу тa мiстять клaузулу, що дозволяє Союзу
призупинити aбо припинити торгiвлю чи нaдaння допомоги, якщо крaїнaпaртнeр порушує прaвa людини.
Я і в будь-якій еконмічній спільності в функціонуванні ЄС існує низка
ризиків та перешкод. Соціальні та економічні проблеми, міграція та біженці,
Brexit та відсутність єдиної позиції країн-членів щодо ряду важливих питань
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внутрішньої та зовнішньої політики – все це, безперечно, впливає на
стабільність та успішність існування ЄС. Унікальність проекту єдиної
європейської спільноти не можна заперечувати, але сьогодні ЄС представляє
скоріше економічну силу, завдяки широкому спільному ринку, аніж
політичну. Звичайно, що послаблення Європейського Союзу як політичного
утворення турбує і його лідерів.
Стає все більш зрозуміло, що лідерство у світі майбутнього буде дуже
близько пов’язане з технологічним розвитком. Саме тому ми зараз бачимо, як
світові гіганти інвестують величезні гроші в інформаційні технології та
штучний інтелект, витрачають багато зусиль на захист інформаційних
систем. Європа, яка весь цей час концентрувала свою увагу на інших сферах
(спільний ринок, спільна валюта, єдина сільськогосподарська політика), зараз
дуже сильно відстає від Китаю або Америки. Оскільки питання
інформаційного зв’язку Європейський Союз не контролював жорстокими
регулюваннями, він значною мірою втратив суверенітет цієї сфери, ставши
залежним від вищезгаданих Китаю та США. Тому розвиток технологій є
однією із найбільш важливих пріоритерних цілей реформування економічної
системи ЄС [1].
Тaким чином, Європeйський Союз нaбув рeпутaцiю міжнародного
суб’єктa, що уникaє використaння вiйськової сили, пiдтримує мiжнaроднi
iнститути i сприяє пiдвищeнню культури мiжнaродних вiдносин. Вiн прaгнe
виступaти в ролi «рeгiонaльного миротворця», eкономiчними мeтодaми
сприяє пiдйому сумiжних крaїн, попeрeджaючи тaким чином конфлiкти i
погрози у сфeрi бeзпeки. Особливу увaгу ЄС придiляє стрaтeгiї Європи, що
розширюється, i створeнню концeнтричних кiл (зон) стaбiльностi i бeзпeки
нaвколо своїх зовнiшнiх кордонiв. Наразі важливе місце в функціонуванні
ЄС надається сфері технологій, аби бути на рівні з світовими технологійними
лідерами та ефективноо розвивати економіку співтовариства.
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СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
З кожним роком відбувається розвиток галузі ресторанного бізнесу, що
сприяє появі на ринку різноманітних ресторанних послуг, які, у свою чергу, є
основним джерелом прибутку для власників підприємств ресторанного
господарства. Для того, щоб ресторанне господарство розвивалось, під час
запровадження нової послуги, потрібно чітко визначити, на скільки вона
зможе покрити витрати та який прибуток принесе в майбутньому.
Збільшення прибутку – це вагомий фактор розвитку будь – якого
підприємства.
Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.
Прибуток є показником, що характеризує абсолютну ефективність діяльності
підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для
самофінансування, розширеного відтворення, вирішення проблем соціальноекономічного розвитку ресторанного господарства та матеріального
заохочення персоналу. Економічна сутність прибутку є однією зі складних і
дискусійних проблем в сучасній економічній теорії.
Серед науковців, які займалися аналізом такого показника як прибуток,
ми можемо виділити: Карамзіна В. Я., Шеремета А. Д., Вуйцика І. О.,
Нечаюка Л. І., Телеша Н. О. та інших [3].
Незважаючи на велику кількість досліджень з даної проблеми,
залишається актуальним питання прибутку ресторанного господарства.
Поняття прибутку в міру розвитку економічної теорії постійно
змінювалося і ускладнювалося. Так, представники класичної школи
політекономії бачили джерело прибутку у виробництві. Вони вважали, що
при обміні створеного товару на гроші крім оплати всіх витрат виникає
«щось», що є компенсацією підприємцю за ризик, тобто прибуток. Величина
прибутку при цьому визначається тільки величиною капіталу і не пов'язана із
заробітною платою.
Прибуток також розглядається, як дохід від факторів виробництва,
винагорода за підприємницьку діяльність і введення технічних удосконалень.
Прибуток складається з імпліцитних (неявних) витрат (таких, як дохід від
власного капіталу), доходу від ризику та інноваційного прибутку.
Структура прибутку ресторанного господарства являє собою способи її
формування.
Основним джерелом формування прибутку завжди виступають доходи,
одержувані господарюючим суб'єктом. Тому з метою вивчення структури
прибутку розглянемо виручку господарюючих суб'єктів більш детально.
Ряд авторів у складі організаційно-економічного механізму забезпечення
прибутковості підприємства, який входить до складу загального
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організаційно-економічного механізму управління підприємством, виділяють
декілька груп відповідних елементів. До першої групи елементів входять
адміністративні та ринкові інструменти, в складі яких знаходиться
регулюючий вплив на рівні держави, регіону, окремої установи чи
підприємства. До їх складу можна віднести такі забезпечувальні підсистеми,
як: правова, кадрова, нормативно-регулююча, інформаційно-консультативна
[2, с. 656].
Багато наукових праць, які присвячені економіці ресторанних
господарств використовують поняття валовий дохід. Проте фінансова
звітність таке поняття не висвітлює. Тому, на нашу думку потрібно
користуватися поняттям дохід від роботи ресторанного господарства.
Аналіз сутності прибутку в підприємствах ресторанної галузі доводить,
що ця категорія формується за рахунок собівартості реалізованих запасів
(продукція, товари) і реалізованої торговельної надбавки, та є джерелом
покриття витрат, сплати податків і формування прибутку (рис. 1).
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Рисунок 1 – Діюча структура доходу від реалізації продукції (товарів)
Розглядаючи поняття торговельна надбавка і націнка, ми виявили, що в
науковій літературі не має єдиного погляду на дані категорії. Одні вчені їх
ототожнюють, інші розрізняють[4].
Аналіз прибутку ресторанного господарства, оцінка факторів, що
впливають на її величину, дозволяє розробити рекомендації щодо збільшення
доходів ресторанного господарства, оптимізації витрат і збільшення
прибутку.
Можна виділити наступні групи методів аналізу прибутку:
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неформалізовані методи аналізу, засновані на описі аналітичних процедур на
логічному рівні (методи експертних оцінок, порівняння, побудови
аналітичних таблиць тощо); формалізовані методи аналізу, засновані на
строгих формалізованих аналітичних залежностях (методи ланцюгових
підстановок, арифметичних різниць, відносних величин, графічний метод,
кореляційний аналіз, регресійний аналіз, факторний аналіз тощо).
Отже, з огляду на вище викладене, ми можемо зробити висновок, що
прибуток ресторанного господарства розглядається з різних точок зору та
продовжує бути в полі зору науковців. Тому дана тема не є вичерпною та
потребує подальшого висвітлення.
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ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ: СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВЛЕННЯ
Підприємницька діяльність є найважливішою для економічного і
соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та
забезпечення високого рівня життя громадян. Для того, щоб Україна змогла
набути конкурентоспроможності, потрібно модернізувати її економіку.
15 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, який
передбачає додаткові податкові стимули для підтримки підприємств під час
війни [3].
Війна внесла суттєві зміни в роботу українського бізнесу: в режим
часткової роботи працюють 85% бізнесу, серед яких 1% припинили
діяльність та не планують відновлення, а 35% призупинили діяльність до
кращих часів.
Галузева трансформація – один із дієвих засобів порятунку бізнесу від
закриття. 37% підприємств вдалися до галузевої трансформації: в 21%
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випадків бізнес в процесі галузевої трансформації, 16% – повністю або
частково трансформувалися. Згодом до групи трансформованих підприємств
має долучитися ще 16%.
86% бізнесу працюють з меншою завантаженістю порівнюючи з
довоєнним часом [1].
Попри складну ситуацію в Україні більшість великих компаній
намагаються підтримати працівників: 68% виплатили заробітну плату на
місяць або більше наперед, майже третина – компенсували витрати на
релокацію, майже чверть орендували житло для співробітників на західній
Україні або за кордоном.
Малий та середній бізнес намагається усіма зусиллями допомогти своїм
працівникам, але їхні можливості значно менші. У повному обсязі заробітну
плату працівникам виплачують менше третини, третина допомагає
співробітникам із переїздом та житлом. Проте кожен п'ятий представник
малого та середнього бізнесу вже не має можливості виплачувати заробітні
плати найманим працівникам. Переважна більшість запропонували своїм
співробітникам неоплачувані відпустки, і лише 8% звільнили працівників.
Близько половини малого та середнього бізнесу скористалися
запропонованою урядом допомогою у розмірі 6500 грн для тих, хто втратив
роботу через війну, через систему єПідтримка.
Ще одним кроком на підтримку бізнесу і всієї економіки є зменшення
ПДВ на пальне з 20% до 7% (зокрема, і на його імпорт), а також скасування
акцизів на нафтопродукти. Це має знизити ціни на пальне, проте бюджет
зазнає значних втрат. Втім, нестачу доходів бюджету може бути поповнено із
зовнішніх джерел – завдяки фінансовій допомозі партнерів України. Крім
того, майже всі вимоги для отримання дозволів на підприємницьку діяльність
будуть скасовані. Щоб наповнити бюджет, окремим законом Верховна Рада
України також суттєво збільшила рентну плату за видобуток копалин.
Отримали пільги клієнти банків. На період дії воєнного стану скасована
відповідальність за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами. Крім того,
до скасування воєнного часу плюс ще місяць заборонено виселяти із житла,
придбаного в іпотеку, або продавати таке житло [4].
Отже, держава намагається допомогти підприємницям. Для цього
Кабінет Міністрів України видає постанови, які полегшують підприємницьку
діяльність в регіонах, де не ведуться бойові дії.
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ
Виникнення і становлення світового ринку – це складний і
довготривалий процес, що був обумовлений міжнародним поділом праці і
капіталістичним виробництвом.
Світовий ринок являє собою сукупність ринків окремих країн, що
пов’язані між собою законами міжнародного поділу праці. Світовий ринок є
сферою забезпечення розширеного відтворення, тому зв’язки між
товаровиробниками різних країн здійснюються через обмін товарами і
розширюються в міру збільшення масштабів виробництва.
Також треба зазначити, що взаємодія світових господарств відбувається
на основі різноманітних виробничих, економічних та політичних відносин,
які реалізуються через зовнішню торгівлю, надання послуг, рух капіталу,
обмін інформацією з наукових знань, обмін здобутками культури і через
міграцію робочої сили.
Світовий ринок має складну структуру, яка може змінюватись під
впливом різних чинників, але найголовніший з них є НТР, так як протягом
усієї своєї історії людство перебуває у стані постійного наукового пошуку,
змінюючи навколишній світ. Під впливом НТР змінюється не тільки
сучасний стан світового господарства, а й відбуваються якісні і територіальні
зрушення у ньому. Структуру світового ринку можна розглянути у трьох
аспектах: регіональному, товарно-галузевому та соціально-економічному.
Згідно з регіональною структурою світового ринку розрізняють ринки
окремих країн або їх угруповань.
За товарно-галузевою структурою світового ринку відрізняють окремі
товарні ринки, які відповідають рівню ринку певного товару або його
частини. За основу цієї класифікації беруть Міжнародну класифікацію ООН
– Стандартну міжнародну торговельну класифікацію – СМТК, Брюссельську
митну номенклатуру, Гармонізовану систему.
За соціально-економічною структурою світового товарного ринку
розрізняють ринки промислово розвинутих країн, країн, що розвиваються, та
країн з перехідною економікою.
Щодо України, необхідно визначити її місце в світовій економіці.
Перебуваючи складовою частиною радянської економіки, українська була
орієнтована на участь у МПП переважно серед країн – членів СЕВ.
Особливістю цього інтеграційного угрупування було централізоване
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків. Це дозволило захищати
національні економіки від подій міжнародного ринку, але одночасно лишало
можливості постійно об’єктивно оцінювати рівень ефективності
національного виробництва. І як наслідок таких умов – відсталість від
світових інтеграційних процесів і випадання з світових господарських
зв’язків.
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Для включення України до світового і регіональних ринків необхідно
перетворити, а по суті створити нову економічну систему, усунути бар’єри,
які гальмують економічні і науково-технічні зв’язки України з іншими
країнами, забезпечити економічну ефективність зовнішніх зв'язків. Ринкова
структура господарства України має складатись з різних самостійних
суб'єктів господарчої діяльності, що грунтується на законах та економічній
вигоді. Важливими умовами інтеграції України з регіональними світовими
ринками є налагодження випуску конкурентоспроможної продукції і
створення конкурентного середовища. Необхідні також перетворення в
економічній сфері, великі капіталовкладення, стимулювання виробництва,
створення сприятливого інвестиційного клімату.
Участь України в регіональному співробітництві передбачає більш
високий ступінь економічної взаємозалежності, формування однорідного
середовища діяльності суб’єктів господарювання. Взагалі, для того, щоб
Україна могла скористатися можливостями, які виникають у зв'язку із
процесом розширення ЄС та наближенням європейських кордонів, необхідно
послідовно, з урахуванням змін у регіональному економічному середовищі
реалізовувати власну політику розвитку, спрямовану на інтеграцію у світове
господарство. Така політика має включати:
- набуття членства у Світовій організації торгівлі;
- структурну трансформацію експортних галузей з метою збільшення
частки кінцевої продукції у загальному обсязі експорту. Необхідна ефективна
державна політика щодо стимулювання експорту, зокрема, продукції
високотехнологічних галузей;
- диверсифікацію напрямів постачання товарів і послуг з/до країн ЄС, у
тому числі нових членів;
- забезпечення розвитку ринку послуг, який може надати додатковий
поштовх загальному розвитку української економіки. Однак це значною
мірою залежатиме від державної політики, створення відповідної
законодавчої бази, а також сприятливого інвестиційного режиму на ринку
послуг.
Підвищення ефективності у секторах послуг може, у свою чергу,
сприяти зростанню конкурентоспроможності експортних товарів, а також
збільшити прямий експорт послуг вітчизняними постачальниками. Так,
конкурентоспроможність товарів на експортних ринках залежить від
розвитку таких послуг, як наприклад, транспортних, телекомунікаційних,
фінансових, професійних.
Інтеграція в світову економіку є вельми складною справою для будь-якої
держави, але за наявності політичної волі, суспільного консенсусу та чіткої
стратегії Україна має всі шанси стати бажаним економічним партнером та
рівноправним учасником великої європейської сім'ї.
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ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно
проживають в Україні, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або
особами, які потребують додаткового захисту, в сім’ях яких виховуються та
проживають неповнолітні діти, мають право на державну допомогу у
випадках та на умовах, передбачених законодавством України. Покриття
витрат на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України. Згідно Закону України «Про
державну допомогу сім’ям з дітьми» призначаються такі види державної
допомоги сім’ям з дітьми:
– допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
– допомога при народженні дитини;
– допомога при усиновленні дитини;
– допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
– допомога на дітей одиноким матерям;
– допомога на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання,
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний
параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний),
гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала
тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність.
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Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації та об’єднання громадян за рахунок
власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та
встановлювати доплати до державної допомоги сім’ям з дітьми. Всі види
державної допомоги сім’ям з дітьми призначають і виплачують органи
соціального захисту населення за місцем проживання батьків
(усиновлювачів, опікуна, піклувальника).
Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини
(опікуну), який постійно проживає разом з дитиною. Для призначення
допомоги при народженні дитини одним з батьків (опікуном), з яким
постійно проживає дитина, до органу праці та соціального захисту населення
подається заява та копія свідоцтва про народження дитини. Допомога при
народженні дитини призначається у розмірі 41280 грн. Виплата допомоги
здійснюється одноразово у сумі 10320 грн, решта суми допомоги
виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами – 860 грн.
Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є
громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила
дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування
(якщо усиновлювачами є подружжя – один з них на їх розсуд). Допомога при
усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення
дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну
дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо
звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня
набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога при
усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину
інших видів допомоги. Допомога при усиновленні дитини надається у
розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини, тобто
у розмірі 41280 грн.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
призначається особам, призначеним в установленому законом порядку
опікунами чи піклувальниками дітей, які позбавлені батьківського
піклування. Така допомога вважається власністю дитини. Допомога на дітей,
над якими встановлено опіку чи піклування, призначається на підставі
рішення про встановлення опіки чи піклування. Допомога на дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить
два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку.
Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері
(які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про
народження дитини або документі про народження дитини, виданому
компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в
установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини),
відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в
установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану
за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.
На нашу думку, законодавчим органам необхідно переглянути підходи
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для нарахування державної допомоги сім’ям з дітьми, а також до порядку її
виплат. Окрім того, великим кроком вперед, було б надання можливості
направлення електронних заяв та документів до відповідних органів
соціального захисту населення.
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МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Туристичні послуги займають значне місце у міжнародній торгівлі.
Туризм є не тільки популярним видом відпочинку, а являє собою сферу
світової економіки, яка стрімко розвивається.
Призначення міжнародного ринку туристичних послуг можна знайти в
роботах Д. Телфер ,Дж.Р. Уокера, М. Мaльськoї, Т. Ліндсей та інших.
Згідно з закону України «Про туризм» термін «туристична послуга» від
15.09.1995 № 324/95-ВР включає послуги суб’єктів даної сфери по
обслуговуванню, розміщенню, харчуванню, транспортному сполученню,
також послуги різних розважальних закладів, направлені на забезпечення
потреб іноземців. Таке тлумачення надає широке охоплення туристичного
ринку послуг. Значною частиною продукту (80 %), яким обмінюються і
виготовлюють є послуги.
У зв’язку з тим, що стрімко зростає попит на туристичні послуги у світі,
галузь приваблює інвесторів з різних куточків світу, що сприяє створенню
нових підприємств, робочих місць та зростанню рівня кваліфікації
працівників використовуючи іноземний досвід,вкладання додаткових
фінансових ресурсів в економіку країни, збільшення надходжень за рахунок
податків, впровадження новітніх методів управління,сучасні виробничі
устаткування,посилення конкуренції на внутрішньому ринку. Слід зазначити,
що мотивом для зростання сфери туризму є безліч факторів: укріплення
середнього класу, збільшення рівня якості життя населення, розвиток засобів
зв’язку та транспортних засобів, технологій.
Очевидно, що Україна зацікавлена в розвитку даного сектору, та попри
зріст інвестицій до нашої країни за останні роки, зазначений сектор
економіки для іноземних інвесторів не є особливо цікавим. Все зумовлено
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недостатньою діяльністю у сфері туризму, нестабільні умови для ведення
бізнесу через відсутність послідовності у діях влади,недопрацьований імідж
країни на міжнародній арені.
За щорічними дослідженнями Міжнародної Ради туризму «Global
Еconomic Impact and Issues» відзначають, що туризм становить 10,4%
світового ВВП.
Франція, США, Німеччина, Японія, Великобританія та Китай займають
домінантний позицію світового ВВП в туризм.
Найменший відсоток на даному ринку з поміж інших країн світу займає
Республіка Конго.
Міжнародний ринок туристичних послуг запобігає інфляції, зростанню
рівня безробіття, низькому рівню доходів населення, скорочення валютних
операцій з іноземною валютою.
Отже, туристичний ринок надає можливість різноманітної діяльності в
межах однієї сфери з подальшою перспективою розвитку. Вивіз послуг
сприяє збільшенню внесків у ВВП та платіжний баланс, а також зростанню
кількості робочих місць.
Проаналізувавши ситуацію у світі, можна зробити висновок що в
Україні достатньо перспектив для розвитку міжнародної торгівлі послугами,
та є ряд проблем щодо ведення туристичного бізнесу, які перешкоджають
значної кількості іноземних інвестицій.
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СВІТOВИЙ РИНOК ТРAНСПOРТНИХ ПOСЛУГ
Ринoк трaнспoртних пeрeвeзeнь у сучaсних умoвaх трaнсфoрмувaвся в
ринoк лoгістичних пoслуг, щo є, бeз сумніву, oснoвнoю тeндeнцією йoгo
сучaснoгo рoзвитку.
Трaнспoрт є ключoвoю лaнкoю сoціaльнo-eкoнoмічнoї систeми дeржaви
і нaлeжить дo стрaтeгічнo вaжливих гaлузeй нaціoнaльнoї eкoнoміки, бeз
eфeктивнoї рoбoти якoї нeмoжливe пoдaльшe підвищeння дoбрoбуту
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суспільствa. Oснoвні зaвдaння трaнспoрту - свoєчaснe, якіснe тa цілкoвитe
зaдoвoлeння пoтрeб гaлузeй eкoнoміки тa нaсeлeння у пeрeвeзeннях,
підвищeння eкoнoмічнoї eфeктивнoсті йoгo рoбoти. Пріoритeтнoю oзнaкoю
нaціoнaльнoї трaнспoртнoї пoлітики є стaнoвлeння нaціoнaльнoгo ринку
трaнспoртних пoслуг. Трaнспoртні пoслуги пoтрібнo рoзглядaти як
сукупність пoслуг, пoв’язaних з фізичним пeрeміщeнням у прoстoрі
пaсaжирів, бaгaжу нa вaнтaжів.
Питaнням нaдaння трaнспoртних пoслуг нa світoвoму ринку були
присвячeні прaцівітчизняних вчeних: Aбрaмoвa A.П., Бaкaєвa O.O.,
Бeлoвa І.В., Гурнaкa В.М., Дмітрієвa В.A., Зaгoрулькo В.М., Зaйoнчикa Л.Г.,
Кутaхa Л.A, Кулaєвa Ю.Ф., Кoтлубaя М.І., Кoтлубaя O.М., В.М. Лившицa,
М.В. Мaкaрeнкo, A.A. Мітaішвілі, І.В. Мoрoзoвoй, В.O. Пeрсіaнoвa,
O.П. Пeтрoвa, М.Т. Примaчoвa, Н.К. Рoздoбудькo, E.М. Сичa,
Т.С. Хaчaтурoвa, Ю.М. Цвeтoвa, В.Г. Чeкaлoвцa, Б.І. Шaфіркінa,
В.Г. Шинкaрeнкo тa інших.
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є oбгpунтувaння oсoбливoстeй світoвoгo
ринку трaнспoртних пoслуг.
Міжнaрoдні трaнспoртні пeрeвeзeння - цe нeoбхіднa умoвa успішнoгo
рoзвитку eкoнoміки крaїни тa міжнaрoдних eкoнoмічних зв’язків.
Пeрeвeзeння сирoвини, мaтeріaлів, устaткувaння, сільськoгoспoдaрськoї
прoдукції тa інших вaнтaжів, пeрeдбaчeних міжнaрoдними дoгoвoрaми тa
угoдaми, - цe oдин із зaсoбів їх рeaльнoгo викoнaння. Від чіткoгo
урeгулювaння міжнaрoдних віднoсин у гaлузі трaнспoрту зaлeжaть
рeзультaти у міжнaрoднoму співрoбітництві в різних йoгo нaпрямaх. Ці
віднoсини, які виникaють між дeржaвaми, нaціoнaльними oргaнaми
упрaвління трaнспoртoм, міжнaрoдними oргaнізaціями, рeгулюються
відпoвідними міжнaрoдними принципaми і нoрмaми [2, с. 89].
Структуру світoвoгo ринку трaнспoртних пoслуг тa йoгo вплив нa
фoрмувaння вaртoсті вaнтaжoпeрeвeзeнь дoцільнішe рoзглядaти oкрeмo нa
кoжнoму з йoгo субринків. В якoсті тaких сeгмeнтів світoвoгo ринку
пeрeвeзeнь вaнтaжів слід виділити в пeршу чeргу шість субринків зa
oснoвними видaми мaгістрaльнoгo трaнспoрту: мoрськoгo, річкoвoгo,
пoвітрянoгo, зaлізничнoгo, aвтoмoбільнoгo і трубoпрoвіднoгo. Oкрeмим
сeгмeнтoм світoвoгo ринку трaнспoртних пoслуг слід виділити, нa нaшу
думку, ринoк дoдaткoвих (пoсeрeдницьких і трaнспoртнo-eкспeдиційних)
пoслуг [1, с. 58].
Нaрaзі світoвий oбсяг eкспoрту трaнспoртних пoслуг склaдaє близькo
2 трлн. дoл. СШA, мaючи стійку тeндeнцію дo зрoстaння. Тaк, у 2015 р.
п’ятіркa нaйбільших eкспoртeрів трaнспoртних пoслуг прeдстaвлeнa СШA,
Німeччинoю, Сінгaпурoм, Фрaнцією і Вeликoбритaнією; п’ятіркa нaйбільших
імпoртeрів – СШA, Китaєм Німeччинoю, Індією, Фрaнцією. У цих крaїнaх
eкспoрт (імпoрт) трaнспoртних пoслуг сягaє 10-40 % від зaгaльнoгo oбсягу
eкспoрту (імпoрту) пoслуг.
Шлях рoзвитку Укрaїни як трaнзитнoї дeржaви був oбрaний oдрaзу після
нaбуття нeзaлeжнoсті і oбумoвлeний нeoбхідністю якoмoгa скoрішoгo
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віднoвлeння нaціoнaльнoї eкoнoміки із викoристaнням усіх рeсурсів тa
кoнкурeнтних пeрeвaг, які нa тoй чaс мaлa нaшa дeржaвa. Вигіднe
гeoгрaфічнe пoлoжeння Укрaїни нa пeрeтині oсeй Схід – Зaхід тa Північ –
Півдeнь, a тaкoж нaявність рoзвинутoї трaнспoртнoї інфрaструктури,
включaючи 22 тис. км зaлізничних шляхів, з яких 45 % eлeктрифікoвaнo,
щільнoї мeрeжі aвтoмoбільних дoріг зaгaльнoгo кoристувaння прoтяжністю
170 тис. км, цілoї систeми нeзaмeрзaючих мoрських тoргoвeльних пoртів
Чoрнoмoрськo-Aзoвськoгo бaсeйну тa пoртів в Укрaїнськoму Придунaв’ї,
вeликoї кількoсті річoк, придaтних для суднoплaвствa, нe зaлишaють сумнівів
в тoму, щo рoзвитoк трaнзитнoгo пoтeнціaлу – цe вaжливa склaдoвa
фoрмувaння пoтужнoї eфeктивнoї eкoнoміки Укрaїни.
У цілoму, сучaсний стaн eкoнoміки Укрaїни дo війни хaрaктeризувaвся
підвищeнням рoлі трaнспoрту, який дo тoгo ж, з oгляду нa oсoбливoсті її
гeoпoлітичнoгo пoлoжeння, мaє й знaчнe міждeржaвнe знaчeння, щo з чaсoм
зрoстaтимe. В Укрaїні рoзвинeні всі види трaнспoрту, при цьoму
aвтoмoбільний утримує пeршe місцe зa пeрeвeзeнням пaсaжирів тa другe – зa
вaнтaжooбoрoтoм. Рaзoм з тим, спoстeрігaється стійкa тeндeнція дo зрoстaння
чaстки вaнтaжних пeрeвeзeнь aвтoмoбільним трaнспoртoм у зaгaльнoму
oбсязі, якa нaрaзі сягaє мaйжe трeтини oстaнньoгo [3].
Прoтe сьoгoдні Укрaїни стрімкo втрaчaє свoї пoзиції трaнзитeрa тa стaє
нeкoнкурeнтoспрoмoжнoю нa міжнaрoднoму ринку трaнспoртних пoслуг в
зв’язку із військoвoю aгрeсією Рoсії прoти Укрaїни, щo нeгaтивнo впинулo нa
світoвий рaнспoртний ринoк.
В умoвaх oбмeжeнoсті фінaнсoвих рeсурсів для рoзвитку
висoкoвaртісних oб’єктів трaнспoртнoї інфрaструктури Укрaїні нeoбхіднo
мaксимaльнo рeaлізувaти мoжливoсті, щo нaдaє співрoбітництвo з ЄС у
рaмкaх пoлітики сусідствa, a в нaйближчій пeрспeктиві – aсoціaції з ЄС, для
рoзвитку нa тeритoрії Укрaїни мaршрутів трaнс’єврoпeйськoї трaнспoртнoї
мeрeжі, міжнaрoдних трaнспoртних кoридoрів тa нoвих трaнснaціoнaльних
трaнспoртних oсeй. Мoвa йдe прo рeaлізaцію прoeктів із зaлучeнням
фінaнсoвих інструмeнтів ЄС тa кoштів фінaнсoвих устaнoв ЄС (ЄІБ, ЄБРР).
Aктуaльнoю є учaсть Укрaїни в рeгіoнaльних прoeктaх, віднoслeнні
інфрaструктури.
Тaким чинoм, нині трaнспoртній сфeрі нaлeжить ключoвe місцe в
структурі світoвoгo ринку пoслуг. Зaбeзпeчуючи пoстaчaння тoвaрів від
прoдaвця дo кінцeвoгo спoживaчa, вoнa є ключoвoю лaнкoю, щo пoєднує
суб’єктів ринкoвих віднoсин. З пoширeнням нaукoвo-тeхнічнoгo прoгрeсу ця
гaлузь пoстійнo зaзнaє трaнсфoрмaцій, які впливaють нe тільки нa її
кількісну, a й нa якісну склaдoву. Тaким чинoм фoрмуються нoві умoви
глoбaльнoгo ринкoвoгo сeрeдoвищa нe тільки у сфeрі пeрeвeзeнь, aлe й усієї
світoвoї тoргівлі під впливoм військoвoгo втoргнeння Рoсії нa тeритoрію
Укрaїни.
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Бюджет ЄС є централізованим фондом грошових коштів країн-членів та
водночас фінансовим планом формування та використання фінансових
ресурсів Європейського Союзу. Специфікою бюджету ЄС є те, що він не
може виконувати роль інструменту макроекономічної політики, тобто
впливати на стабілізацію економіки держав-членів. Його доходи та витрати
мають зрівноважуватись, тобто не можна використовувати бюджетний
дефіцит як інструмент пожвавлення сукупного попиту й інвестицій або
зменшення безробіття.
Бюджет ЄС базується на дотриманні таких принципів, зокрема:
- принцип єдності та принцип бюджетної точності означають, що доходи
й видатки ЄС мають бути зведені в єдиному документі з метою ефективного
обліку та контролю за витрачанням спільних коштів. Практика бюджетних
відносин Євросоюзу еволюціонувала відповідно до цього принципу,
забезпечивши на сучасному етапі об'єднання всіх статей доходів і видатків у
єдиний бюджет;
- принцип щорічності передбачає розроблення бюджету строком на один
рік, а також те, що операції за зобов'язаннями та платежами бюджету мають
бути завершені упродовж поточного року;
- принцип рівноваги вимагає, щоб доходи відповідали видаткам
бюджету. Тобто не допускається дефіцитність бюджету, а також
забороняється здійснення позик для покриття видатків. У випадку
виникнення дефіциту (що є винятком із правил у європейській практиці) його
розмір зараховується у видаткову частину бюджету наступного року. Як
правило, бюджет зводиться із профіцитом і його активне сальдо
переноситься в дохід бюджету наступного року [1].
Бюджет Європейського Союзу є певною мірою відображенням як
завдань ЄС, так і можливостей щодо формування доходів. З огляду на це,
бюджет покликаний, перш за все, сприяти реалізації політики й стратегії
розвитку ЄС у таких ключових напрямах:
- забезпечення високих темпів економічного зростання;
- вирівнювання рівнів соціального й культурного розвитку різних
регіонів;
- підтримка валютної стабільності;
- стимулювання розробки та впровадження нових технологій.
У процесі попередніх етапів розширення ЄС та поглиблення
європейської інтеграції видатки бюджету значно збільшилися і, разом з тим,
розширилися напрями використання бюджетних коштів.
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Політика бюджетних видатків у ЄС підпорядкована таким ідеям:
бюджетне фінансування має сприяти вирівнюванню економічного становища
країн-членів та подоланню соціальних диспропорцій; оптимально
представляти як інтереси найбідніших держав, так і право розвинутих країн
на частку фінансових ресурсів бюджету ЄС; у сфері використання коштів має
дотримуватись бюджетна дисципліна та забезпечуватись економічна
ефективність і публічність.
Основними принципами формування доходів бюджету ЄС є принцип
спільної фінансової відповідальності, який передбачає, що всі держави члени ЄС зобов'язані брати участь у формуванні доходів бюджету і принцип
фінансової солідарності держав - членів ЄС, який вимагає приведення
внесків держав - членів ЄС у відповідність до їх фінансових можливостей [2].
У функціонуванні ЄС сьогодні окреслились певні проблеми, які
впливатимуть на розвиток бюджетної політики Євросоюзу й у майбутньому.
По-перше, це певний конкурентний характер взаємозв'язків членів Союзу
щодо розподілу видатків та сплати внесків. Кожна держава намагається
вплинути на розподіл коштів з користю для себе. Тому досить часто процес
прийняття рішень щодо формування бюджетної політики ЄС можна
охарактеризувати як "перетягування канату".
По-друге, однією з проблем, що визначають характер видаткової
частини бюджету ЄС, е високі адміністративні витрати з бюджету на
утримання бюрократичного.
Європейський Парламент контролює і розглядає проблеми, що
виникають у процесі виконання бюджету. За його дорученням цим
займається Комітет з контролю за бюджетом, а в окремих випадках й інші
комітети. Зовнішні ревізії використання ресурсів бюджету ЄС проводяться
Палатою аудиторів і Європейським Парламентом. Палата аудиторів
перевіряє дотримання порядку одержання бюджетних ресурсів і їхнього
використання, дає висновки про стан управління фінансовими ресурсами.
Європейський Парламент контролює реалізацію політики ЄС Європейською
Комісією, орієнтуючись у питаннях виконання бюджету на доповіді,
підготовлені Палатою аудиторів. Після вивчення доповідей Палати аудиторів
Європейський Парламент, керуючись рекомендаціями Ради ЄС, робить
висновок про роботу Європейської Комісії щодо реалізації бюджету [3].
Європейський Парламент використовує можливості Палати аудиторів
проводити розслідування, давати висновки й робити щорічні доповіді для
посилення парламентського контролю над видатками ЄС, приділяючи
особливу увагу щорічно прийнятому рішенню про виконання бюджету.
Отже, у сукупному бюджеті Європейського Союзу (ЄС) на 2022 рік
доходи становитимуть 169,5 млрд євро, а витрати – 170,6 млрд євро.
Європейська рада оголосила про досягнення консенсусу на переговорах щодо
бюджету на 2022 рік із Європарламентом. Основну увагу у бюджеті
приділено відновленню економіки, боротьбі зі зміною клімату, екологічної та
цифрової трансформації.
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РОЛЬ ООН І МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Універсальною міжнародною організацією є ООН, яка виконує функції
регулювання й нагляду в найважливіших сферах людської діяльності. ООН
одна з найбільших всесвітніх організацій, яка з 2011 року включає в себе
понад 193 країни. Основним завданням організації є підтримка миру та
безпеки держав з усього світу. Також займається урегулюванням
міжнародних відносин.
Як і у всіх великих світових організацій у ООН є основні задекларовані
принципи, виконання яких – обов’язкове для всіх її членів.
Основні принципи ООН полягають в наступному [1]:
1. Cуверенна рівність всіх членів.
2. Виконання всіх прийнятих обов’язків згідно з статутом.
3. Пріоритет мирного вирішення конфлікту без втручання армій країн.
4. Утриматися від погроз воєнного типу на міжнародному полі.
5. Надання ООН всілякої допомоги у всіх її діях, якщо вони
відповідають усім попереднім пунктам. Останній пункт має виконуватись
лише державами-членами ООН, але в силу масштабності цієї організації, в
неї не входять лише країни які не визнані світом.
Загалом ООН має спеціальне відділення, яке регулює саме економічні
міжнародні відносини – ЮНКТАД ( Конференція ООН з торгівлі і розвитку).
Її задача полягає в тому, щоб справедливо розцінювати дії країн в
економічному співробітництві, будь то чи фінансові операції, чи туризм, чи
наукові цілі і тому подібне. Наприклад, основною ланкою торгівлі країн з
економікою, що досі розвиваються є сировинні матеріали, тому це відділення
ООН максимально пильно наглядає за операціями які зв’язані з операціями
які направленні на експорт цієї продукції з невеликих держав [2].
Саме поняття міжнародного економічного співробітництва – це і є
міжнародні економічні відносини, якщо звідти забрати пункти про будь-яку
агресію, монополізацію світового ринку або інших чинників, які можуть
завадити в співробітництві та розвитку двох країн. Основною ланкою у
співробітництві держав, насамперед, грає торгівля. Експорт та імпорт – це
основа будь-якої економіки, адже банально в силу географічних
особливостей, різні місцевості не можуть мати достатньо тієї чи іншої
42

сировини таких як: нафта, газ, метал та інше, тому завдяки торгівлі країни
можуть вигідно та ефективно обмінюватись ресурсами або просто придбати
їх, в той же час, виготовляючи ті групи товарів, які їм буде вигідно
продавати. Політичне співробітництво може проявлятись в туризмі, який є
важливим культурним пунктом для держав, які працюють в цьому напрямку,
адже туризм – це не тільки величезні суми грошей, які з собою привозять
люди на розваги, а ще і ознайомлення з культурою певної країни, її
традиціями, мовою, винаходами, що буде тільки посилювати економіку
держави та збільшувати потік людей які будуть мати бажання вчити іноземну
мову, придбати новітні технології цієї держави, або навіть, інвестувати в
проект чи бізнес в іншому куточку Землі [3]. А якщо розмовляти саме про
політичне співробітництво в великих обсягах та з значним впливом на
економіку, це може виражатись у підписанні багато річних угод про
співпрацю в різних внутрішніх механізмах країнах таких як – воєнна
допомога, займання найновітніших технологій, співпраця науковців та інше.
Отже, Організація Об’єднаних Націй є частиною системи ООН, яка,
окрім самої ООН, включає багато програм, фондів і спеціалізованих установ,
кожне з яких має свою сферу роботи, керівництво та бюджет. ООН
координує свою роботу з цими окремими структурами системи ООН, усі з
яких співпрацюють з Організацією, щоб допомогти їй досягти її цілей.
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Забезпечення конкурентоспроможності підприємства, як на зовнішніх
так і на внутрішніх ринках, набуває особливої актуальності.
Конкурентоспроможність витупає оновою життєдіяльності будь-якого
підприємства і формується за рахунок багатьох внутрішніх факторів. Жоден
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ресурс організації не функціонуватиме ефективно без відповідних зусиль
персоналу, а відтак людський фактор був і залишається ключовою складовою
виробничого процесу. Тому управління людським капіталом в межах нової
реальності визначає конкурентоспроможність економічних систем,
досягнення цільових орієнтирів [1.]
Питанням сутності персоналу його місця і ролі в системі менеджменту
підприємства, окремих аспектів управління людським потенціалом з
урахуванням змін і трансформаційних процесів,
що відбуваються в
економіці країни присвячено публікації багатьох вітчизняних і зарубіжних
фахівців, серед котрих варто відзначити: І. Ансоффа, М. Армстронга,
С. Бандуру, Д. Богиню, О. Грішнова, Н. Гвоздика, В. Данюка, А. Колота,
Т. Коркіна, В. Маслова, М. Мелоуна, А. Ткаченко та інших [2.]
Активна позиція сучасних підприємств та ефективність їх діяльності на
товарному ринку все більше залежить від людського фактору, тобто
персоналу, від його спроможності і бажання працювати, реалізовувати власні
задуми і ідеї. Не співпадіння складових у системі менеджменту між собою,
може привести до дисбалансу відносин між учасниками діяльності
підприємства його вищим та нижчим рівнями. В результаті цього, виникає
постійна необхідність в удосконаленні системи управління суб’єктами
господарювання, в тому числі, з урахуванням сучасних вимог до розвитку
ринкових відносин.
Конкурентоспроможність підприємства значною мірою залежить від
переваг персоналу, які виявляються в двох основних аспектах, таких як
висока кваліфікація кадрів (передові знання та інтелектуальний капітал,
прагнення до знань та вдосконалення, висока мотивація персоналу, ефективні
стимули для напруженої, якісної трудової діяльності); навички та досвід
персоналу, які забезпечують зниження рівня браку та собівартості продукції
на основі використання традицій першокласного обслуговування,
неповторного стилю реклами та просування товарів (послуг) тощо.
Перш за все, необхідно з’ясувати, що являє собою персонал. Персонал
підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну
професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності.
Однією із найважливіших умов успішного функціонування та розвитку
будь-якого сучасного підприємства є розвиток персоналу. Це особливо
справедливо в сучасних умовах, коли науково-технічний прогресу значно
прискорює процес старіння професійних навичок і знань.
Радикальна зміна ситуації в організації неможлива без зміни ставлення
до праці. Саме тому реальна ефективність будь-яких економічних заходів
визначається їх впливом на ставлення людей до праці. Позитивна поведінка підвищення свого добробуту і соціального статусу за допомогою підвищення
рівня знань і професіоналізму в роботі, сумлінного ставлення до праці –
виявляється часто неефективним, не призводить до бажаних результатів.
Мотивація це вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами
структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідної
мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу [3]. .
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Можливості професійного зростання позитивно впливають і на самих
співробітників. Підвищуючи кваліфікацію і набуваючи новітні навички і
знання, вони стають більш конкурентоспроможними на ринку праці й
отримують додаткові можливостей для професійного зростання як усередині
своєї організації, так і за її межами. Це особливо важливо за сучасних умовах
швидкого старіння професійних знань.
Сьогодні, на наш погляд, недостатньо уваги приділяється формуванню
системи управління персоналом як цілісної сукупності взаємодіючих
елементів,
що забезпечує
прийняття
економічно обґрунтованих
управлінських рішень. Як свідчить проведені нами дослідження, на досить
значній кількості обстежених підприємств, вирішення проблем управління
персоналом вбачають саме в системі матеріального заохочення.
Сьогодні, на наш погляд, недостатньо уваги приділяється формуванню
системи управління персоналом як цілісної сукупності взаємодіючих
елементів,
що забезпечує
прийняття
економічно обґрунтованих
управлінських рішень. Як свідчить проведені нами дослідження, на досить
значній кількості обстежених підприємств, вирішення проблем управління
персоналом вбачають саме в системі матеріального заохочення [4.]
Неможливо виділити найбільш ефективний метод стимулювання
персоналу на підприємстві, адже кожен з них має свої переваги та недоліки.
Саме тому, матеріальні та нематеріальні стимули повинні взаємно
доповнювати та збагачувати один одного. Формуючи відповідну програму
мотивації співробітників, необхідно приймати до уваги усі особливості
колективу та підприємства в цілому, час від часу переглядати внутрішню
політику компанії, прислухаючись до думки підлеглих.
Отже, управління персоналом потребує комплексного підходу в кожній
окремій управлінській ситуації. Вибір правильного підходу виступатиме
запорукою конкурентоздатності організації на ринку, головною умовою
досягнення визначених цілей [3.]
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ПОСТВОЄННОГО ПЕРІОДУ
Військова агресія, яка відбувається на території України завдає
нищівного удару по економіці нашої країни. Тисячі житлових будинків, різні
стратегічні об’єкти та велика частина інфраструктури вже зруйновані і в
післявоєнний час потребуватимуть негайного відновлення. Варто брати до
уваги, що економіка України почне відновлюватися не в ту ж секунду, коли
закінчиться війна, адже запуск економічних процесів держави потребуватиме
певного часу для відновлення функціонування деяких галузей. Тому задля
меншої кризи економіка потребуватиме іноземних інвестицій, допомоги
партнерів та міжнародних організацій.
Наразі, однією з найпопулярніших організацій, які допомагають
фінансово багатьом країнам світу вважається МВФ. Задля розробки стратегії
подальшого відновлення країни необхідно розуміти можливу роль
організації, аби мати уявлення на яку допомогу можна буде розраховувати.
Тому аналіз ролі МВФ на сьогодні досить актуальний, хоча і воєнні дії на
території України ще тривають, але варто вже подумати про економічне
відродження країни.
Останнім часом співробітництво України з міжнародними валютнофінансовими організаціями стало однією із найбільш важливих проблем, які
обговорюються науковцями, аналітиками та політиками. Дослідженням даної
проблеми займалися такі науковці як: І. Антоненко, М.С. Бех, Т.Р. Вахненко,
В.К. Гальчинський, В.Г. Кабанов, О.М. Іваницька, І. В. Фурман та ін. [1].
Метою роботи є ідентифікація можливостей міжнародної допомоги
МВФ в процесі відновлення української економіки у поствоєнний період.
Як відомо, МВФ – це так зване спеціальне агенство ООН, яке має на
меті регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів та надає, за
потреби, допомогу. В історії вже відомо приклади допомоги країнам в
післявоєнний період їх партнерами, міжнародними організаціями тощо.
Яскравим прикладом вважається програма економічної допомоги
європейським державам після Другої світової війни, який має назву «План
Маршалла».
У перші роки після закінчення Другої світової війни Європа особливо
відчула її руйнівні наслідки. Це був час занепаду економіки і політичної
нестабільності. У такій ситуації, 5 червня 1947 р. Джордж Маршалл,
державний секретар США, виступив на церемонії вручення дипломів у
Гарвардському університеті, де виклав програму, яка пізніше була названа
Планом Маршалла. Під час промови акцент було зроблено саме на вороже
ставлення до голоду, зубожіння, розпачу і хаосу, а не інших країн [2, с. 48].
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Спочатку багато країн виявляли певний супротив такій допомозі, не
визнавали ймовірність реальної допомоги їхнім економікам. Та згодом
ситуація змінилася й низка країн прийняли таку допомогу у відродженні
економіки та відбудуванні інфраструктури країни. Прийняття такої допомоги
сприяло країнам ЄС досягненню досить високого рівня життя в умовах
сучасності.
Таким чином, Україні варто теж розраховувати на допомогу партнерів у
відбудуванні країни. Як відомо, Міністерство економіки вже заявило, що
станом лише на 13 березня 2022 року українській інфраструктурі вже завдано
збитків більше як на 120 млрд. дол. [3]. Остаточна сума збитків залежатиме
від тривалості бойових дій на території України, а поки вони триватимуть, ці
суми збільшуватимуться щохвилини.
Зважаючи на досить вагому допомогу МВФ українській економіці до
початку війни та реакція організації з початком бойових дій на території
України, стає зрозумілим, що МВФ підтримає нашу державу і після
закінчення війни. Адже вже в перші тижні війни виконавча рада
Міжнародного валютного фонду схвалила виплату Україні 1,4 мільярда
доларів у рамках інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити нагальні
потреби у фінансуванні та пом’якшити економічний вплив війни з Росією [4].
Така допомога підтримала нашу економіку в перші тижні війни, адже
фактично весь бізнес зупинився, було оголошено податкові канікули і
надходження до бюджету стали мінімальними. Це дозволило виплатити
індексовану зарплату та пенсії громадянам України.
МВФ заявив про наміри доєднатися до фінансової допомоги Україні в
післявоєний період, особливо зважаючи на головні завдання фонду: сприяння
міжнародній співпраці в грошовій політиці, розширення світової торгівлі,
кредитування, стабілізація грошових обмінних курсів. Варто також
зазначити, що прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на початку
березня 2022 року заявив, що Захід підготує аналог «плану Маршалла» для
відновлення України після розв’язаної Росією війни [5].
Таким чином, роль МВФ у відновленні української економіки може
зіграти одну з ключових ролей. Оскільки Україна є членом Міжнародного
валютного фонду, організація однозначно не залишиться осторонь та надасть
допомогу. Як наслідок, такі дії фонду сприятимуть швидшому відновленню
країни та її економіки, а також дозволить повернутися на Батьківщину
людям, які були вимушені втікати за кордон від війни. Адже така допомога
дасть змогу відновити інфраструктуру країни і відбудувати домівки, які було
знищено. Також, важливо і те, що організації допомагають не лише Україні, а
й українським біженцям, які вже перетнули кордон. Для таких людей
виділяється фінансова допомога, яка дає можливість зорієнтуватися в тій
країні, в яку прибули та знайти роботу для подальшого проживання. До такої
допомоги приєднується і МВФ, виділяючи немалі суми на гуманітарні
потреби біженців.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНІСТЬ, ЕТАПИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
У системі світових господарських зв’язків чільне місце займає
міжнародна торгівля. За своїми обсягами вона випереджує практично всі інші
види міжнародних економічних відносин. Проблемами міжнародної торгівлі
цікавились вчені та політики ще у ті часи, коли інших напрямів економічних
відносин ще не існувало.
Основи теорії міжнародної торгівлі закладено А. Смітом у період
зародження машинобудування у провідних країнах світу. У своїй відомій
книзі “Дослідження про природу і причини багатства народів” (1776), яку
присвячено критиці меркантилізму, він припустив, що для країн вигідним є
не лише продаж товарів за кордон, але й їхня купівля на зовнішніх ринках.
Також він зробив спробу визначити, які саме товари вигідно експортувати, а
які імпортувати. Такий підхід до аналізу міжнародної торгівлі названо
принципом абсолютних переваг. Адам Сміт виокремив деякі загальні
принципи, які вважав притаманними діяльності господарюючого суб’єкта, і
переніс їх на міжнародну торгівлю [1, с 194].
Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. відбулися структурні зміни в
міжнародній торгівлі. Природні ресурси перестали відігравати значну роль у
міжнародному поділі праці. Так само можна сказати і про відмінності у
рівнях продуктивності праці, оскільки торгівля між країнами з приблизно
однаковим рівнем розвитку (США та європейські країни) була достатньо
активною. Саме в той час шведські економісти Е. Гекшер та Б. Олін
спробували пояснити причини міжнародної торгівлі товарами на основі
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забезпеченості факторами виробництва. Базові положення нової теорії
сформульовано Е. Гекшером у короткій газетній статті, яку опубліковано
1919 р. У 20–30-х роках ці положення узагальнено та розвинено Б. Оліном.
Вагомий вклад у розвиток цієї теорії пізніше здійснив американський
економіст П. Самуельсон [1, с. 196].
Згідно з цією теорією, країни експортують ті товари, у виробництві яких
в основному використовують надлишковий фактор виробництва. Автори
теорії вважають, що існує три ключових фактори виробництва: праця,
капітал та земля. Проте теорія Гекшера-Оліна є двофакторною, так як у ній
порівнюють тільки два фактори. Отже, одні товари є трудомісткими, а інші –
капіталомісткими. Кожна країна має не однакову кількість праці і капіталу.
Відповідно, в країні, де трудових ресурсів багато, а капіталу недостатньо,
праця буде порівняно дешевою, а капітал – дорогим. І навпаки: у країні, де
трудових ресурсів мало, а капіталу багато, праця буде дорогою, а капітал –
дешевим. Кожна з цих країн експортуватиме ті товари, які відносно дешевше
виробляти, використовуючи дешевший надлишковий фактор виробництва.
Теорія Гекшера-Оліна була основою теорії міжнародної торгівлі майже
шістдесят років.
Безліч дослідників у різні часи здійснювали тестування теорії ГекшераОліна. Наприклад такий дослідник як В. Леонтьєв здійснив аналіз структури
торгівлі США (1953) та помітив, що імпорт цієї країни у 1947 році був більш
капіталомістким, ніж експорт. У свої дослідженнях науковець розраховував
затрати праці та капіталу для експорту та імпорту США. В. Леонтьєв вважав,
що США повинні були б відправляти на експорт капіталомісткі товари, а
імпортувати – трудомісткі [4].
Іншим дослідником був Е. Лімер який виявив не правильність
застосування методу тестування теорії Гекшера-Оліна В.Леонтьєвим. Він
математично зобразив, що порівняння капіталомісткості експорту з обсягами
внутрішнього споживання продукції є кращим методом визначення
надлишкового фактора виробництва, ніж просте порівняння експорту та
імпорту. Капіталомісткість експорту США у тесті Е. Лімера виявилась
значно більшою, ніж капіталомісткість виробництва країни загалом, тобто
США експортували більш капіталомісткі товари з усіх тих, які виробляли в
той час [1, с. 197].
Е. Лімер разом з такими дослідниками як Г. Бовен та Л. Свейкаускас,
маючи дані для США, у 1987 році також здійснили тестування теорії
Гекшера-Оліна. Вони провели дослідження для 27-ми країн на основі 12-ти
факторів виробництва. Результати були приголомшливими: для 2/3 факторів
виробництва торгівля на їхній основі відбувалася відповідно до теорії
Гекшера-Оліна у 70% випадків. У всіх інших випадках торгівля не
відповідала теорії.
Ще багато вчених, у тому числі й Д. Хартіган, Р. Болдвін,
П. Самуельсон, Р. Джонс, Д. Трефлер [1, с. 197-198] проводили дослідження,
здійснювали численні спроби доведення правильності теорії Гекшера-Оліна,
спростовували різноманітні припущення цієї теорії. Незважаючи на простоту
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та свою зрозумілість, теорія Гекшера Оліна не має значного емпіричного
підґрунтя та у багатьох випадках її не підтверджено. Це наштовхує на думку,
що не усі явища міжнародної торгівлі можна розглядати та аналізувати на
основі теорії Гекшера-Оліна.
Наприкінці 70-х років XX ст. П. Кругман наголосив на революційності
нового підходу у міжнародній торгівлі, який він достатньо розгорнуто описав
у своїй праці “Ефект масштабу, монопольна конкуренція та міжнародна
торгівля”. Модель є простою. Припускають, що є лише один фактор
виробництва, ефект масштабу відображається лінійною функцією затрат із
постійними затратами. Власне завдяки своїй простоті модель доволі добре
відображає усі механізми [1, с. 202].
Кожна країна спеціалізується на виготовлені деякого товару через
наявність ефекту масштабу на основі виробничої кривої з постійними
затратами. Торгівля серед таких країнами існує, незважаючи на те, що у них
однакові технології та забезпеченість факторами, оскільки різною є
масштабність виробництва. Розподіл товарів між країнами у моделі не
описано. Цілком ймовірно, що один продукт виробляють в одній країні, а
інший товар – в іншій, навіть якщо ці два товари є дуже схожими. Отже,
якщо країни торгуватимуть між собою, то відбуватиметься внутрігалузева
торгівля.
У рамках наявних емпіричних досліджень теорії торгівлі на основі
ефекту масштабу можна виділити дві головні гіпотези, дослідженням яких
займалися вчені. Перша гіпотеза полягає в тому, що великі країни мають
порівняльну перевагу у виробництві товарів за умов наявності ефекту
масштабу. Друга гіпотеза пов’язана з тим, що показник внутрігалузевої
торгівлі зростає при зростанні обсягів торгівлі на основі ефекту масштабу
[1, с. 202].
Автором теорії внутрігалузевої торгівлі є Б. Балаша, який одним із
перших звернув увагу на те, що розвинуті країни все більше торгують одна з
одною диверсифікованими товарами однієї галузі. Він зазначав, що в рамках
внутрігалузевої торгівлі країна виробляє один або незначну кількість товарів
та використовує переваги виробництва на основі ефекту масштабу [1, с. 203].
Протягом останніх десятиліть ХХ ст. структура та напрями міжнародної
торгівлі зазнали значних змін, однак ці зміни не завжди можна пояснити
класичною теорією міжнародної торгівлі. Нові або альтернативні теорії
міжнародної торгівлі є доволі непоганою теоретичною базою для пояснення
таких змін [2, с. 33-34].
Таким чином, теорії міжнародної торгівлі розвиваються загалом у
декількох напрямах. Частина теорій розвиває принципи класичних теорій,
розширюючи їх на більшу кількість товарів, країн та факторів виробництва; у
частині нових теорій намагаються детальніше аналізувати та вивчати окремі
сторони міжнародної торгівлі, які не були пояснені у класичних теоріях.
Однак незважаючи на різні предмети дослідження, усі ці теорії є, безперечно,
ефективним інструментом аналізу основних засад міжнародної торгівлі у
країнах Центральної та Східної Європи.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ
ДЛЯ УКРАЇНИ
Боргова криза, в яку потрапила Україна, є прямим наслідком
невиваженої політики зовнішніх запозичень, яку з середини 2000-х років
проводили уряди України з метою стимулювання споживання й отримання
заради цього політичної підтримки з боку населення, а не спрямування
ресурсів у сферу інвестицій та інновацій, які б формували джерела
економічного зростання і погашення боргових зобов’язань. Вказана криза
визрівала в умовах невиважених бюджетних витрат та надмірних запозичень,
у т.ч. зовнішніх, які не лише підтримували неефективні виробництва, але й
посилювали результати неефективного господарювання монополізованих
приватних структур, близьких до влади, не здійснюючи при цьому на
належному рівні модернізації та оздоровлення виробництва, при цьому
ігноруючи зовнішньоекономічні ризики [3, с. 17]. Така політика ігнорувала
встановлені економічною наукою об’єктивні обмеження для запозичень і
стала наслідком дефіциту стратегічного бачення у керівників держави та
української бізнес-еліти.
Серед макроекономічних чинників погіршення боргової ситуації країни,
як правило, виокремлюються:
- низький рівень внутрішніх заощаджень, що, може стати як чинником
послаблення інвестиційного потенціалу, так і призвести до погіршення
рахунку поточних операцій, фінансування якого потребує розширення
доступу до зовнішніх ресурсів. В обох випадках, наслідком стане зростання
вартості зовнішніх запозичень з відповідним погіршенням боргової позиції
вже найближчими роками;
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- надмірне нарощування державних витрат, зумовлене як підтримкою
завищених (відносно наявних економічних можливостей) соціальних
стандартів, так і наданням державної підтримки чи то банківській системі, чи
то великим державним монополістам, які ніби то виконують стабілізаційну
роль, хоча в дійсності поглинають практично необмежені обсяги імпортних
ресурсів.
Дефіцит державних фінансів, який супроводжується дефіцитом рахунку
поточних
операцій
платіжного
балансу
(зазвичай
проявляється
зовнішньоторговельним дефіцитом) веде до утворення так званого
«подвійного дефіциту», що може значно ускладнювати реалізацію
стабілізаційних програм чи програм економічного розвитку [1, с. 101].
Зовнішній борг є основою державного боргу України. Його структура
включає позики від міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних
країн, облігації зовнішньої державної позики, комерційні позики. Найбільшу
частку у 2017- 2020 роках займали ОЗДП, що спричинено низкою переваг
такого боргового інструменту. Окрім цього, зростання ефективності
управління повинно відбуватися за рахунок: формування механізму
управління зовнішнім державним боргом; відхід від вибіркового аналізу
ефективності; впровадження системи індикаторів боргової безпеки,
розроблені Світовим банком та МВФ, у систему аудиту боргової безпеки
України; оновлення підходу до визначення основних груп ризиків управління
зовнішнім боргом; визначення оптимальної структури відношення
зовнішнього боргу до ВВП, враховуючи основні аспекти та тенденції
розвитку вітчизняної економіки, та інші.
На сучасному етапі розвитку, враховуючи дію коронакризи та
необхідність відновлення економіки, доцільно здійснювати зовнішні
запозичення, в тому числі від МФО та шляхом розміщення ОЗДП. Перш за
все, це дозволить залучити ресурси дешевше, аніж сьогодні є вартість
запозичень на внутрішньому ринку. В період кризових коливань такі дії
дозволять не посилювати податкового навантаження в країні та сприяти
економічному відновленню [2].
Таким чином, сьогодні позики МФО дозволяють фінансувати
перетворення в соціальній сфері та державному будівництві. Це акцентує
увагу на тому, що на державному рівні існує необхідність розробки
державних інвестиційних програм. Враховуючи сучасні тенденції, складно
говорити про незалежність від міжнародних фінансових організацій в
найближчі 5 років. В такій ситуації, Україні доцільно проаналізувати досвід
сусідніх країн у питаннях відновлення боргової стійкості. Зокрема, на увагу
заслуговує Польща, де процес відновлення економіки проходив під наглядом
та за допомогою МВФ, що є прикладом для України.
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СТАН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Через
російську агресію проти України велика кількість країн і підприємств по
всьому світу запровадили проти росії економічні та політичні санкції. Багато
міжнародних концернів також призупинили свою діяльність в росії, в тому
числі виробники техніки, автомобільні підприємства та виробники одягу.
Швидка оцінка Конференцією ООН з торгівлі та розвитку – ЮНКТАД
впливу війни в Україні на торгівлю та розвиток підтверджує швидке
погіршення перспектив світової економіки, що підтверджується зростанням
цін на продукти харчування, паливо та добрива.
Звіт, опублікований 16 березня, також показує підвищену фінансову
нестабільність, ліквідацію інвестицій у сфері сталого розвитку, складну
переконфігурацію глобального ланцюга поставок і зростання торгових
витрат.
Занепокоєння пов’язане з двома основними об'єктами товарних ринків –
харчовими продуктами та паливом. Україна та Росія є глобальними гравцями
на агропродовольчих ринках, на них припадає 53% світової торгівлі
соняшниковою олією та насінням і 27% пшеницею[1].
Ця ситуація, що швидко розвивається, особливо тривожна для країн, що
розвиваються. Близько 25 африканських країн, у тому числі багато найменш
розвинених країн, імпортують більше однієї третини своєї пшениці з двох
країн, що перебувають у стані війни. Для 15 з них частка перевищує
половину.
Згідно з підрахунками ЮНКТАД, в середньому понад 5% імпортного
кошика найбідніших країн складається з продуктів, ціни на які, ймовірно,
зростуть через війну. Для багатших країн ця частка становить менше 1%[1].
Ризик громадянських заворушень, дефіциту продовольства та рецесії,
спричиненої інфляцією, не можна скидати з рахунків, йдеться у доповіді,
особливо з огляду на крихкий стан глобальної економіки та країн, що
розвиваються через пандемію COVID-19.
Проблеми, що виникли у сфері агропродовольчих товарів співпали з
основними політичними подіями, такими як продовольчі бунти 2007-2008
років та арабська весна 2011 року. Зв'язок між стрибками цін на продукти
харчування та політичною нестабільністю (до 9 березня 2022 р.). Індекс цін
(базовий рік = 2008)[1].
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Обмежувальні заходи щодо повітряного простору, невизначеність
підрядників та занепокоєння безпеки ускладнюють усі торгові шляхи, що
проходять через Росію та Україну. Ці дві країни є ключовим географічним
компонентом Євразійського сухопутного мосту.
У 2021 році залізницею з Китаю до Європи було перевезено 1,5 мільйона
контейнерів вантажів. Якщо до попиту на морські вантажні перевезення в
Азії та Європі додати обсяги, які зараз перевозяться контейнерами, це
означало б збільшення на 5-8% і без того перевантаженого торгового шляху.
На додаток до цього, і без того дорога і перенапружена морська торгівля
буде важко замінити ці раптово нежиттєздатні наземні та повітряні шляхи.
Можна очікувати, що вплив війни в Україні призведе до ще більших
вантажних ставок. Таке збільшення, зазначається, матиме значний вплив на
економіку та домогосподарства.
Отже, війна в Україні стала потрясінням для міжнародної економічної
ситуації та міжнародного бізнесу. Значним чином вона вплинула на харчову
та нафтову галузь. Також значним постраждала сфера агропродовольчих
товарів, недарма ж Україну називають «житницею Європи».
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МЕВ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ЗВ'ЯЗКИ ТА РОЛЬ У СВІТОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Мiжнaрoднi eкoнoмiчнi відносини відіграють важливу роль в збагачені
держави, намагаються якомога краще задовольнити її потреби. Саме тому
важливим є вивчення структури, сутності та ролі у світовому господарстві.
У зв’язку з швидкими темпами економічного розвитку, глобалізації та
інтернаціоналізації зростають обсяги в міжнародній торгівлі, інвестиціях,
змінюються світові фінансові ринки та ринки робочої сили, все більше
впливу мають транснаціональні корпорації на світові господарські процеси,
загострення світової конкуренції, а на світовій арені з’являються все нові та
потужні регіони та країни. Тому вивчення, аналіз і планування міжнародних
економічних відносин є важливим.
Дослідження проблематики формування та функціонування середовища
в міжнародній торговельній діяльності присвятили наукові праці такі вчені як
Білорус О.Г., Гончаренко М.О., Гражевська Н.І., Єременко А.В., Кизим М.О.,
Кирилов Ю.Є, Козирева О.В., Лукашевич В.М., Лук’яненко Д.Г., Зленко
В.А., Матюшенко І.Ю., Солонінко К.С та інші.
Не дивлячись на те, що середовище міжнародної економічної діяльності
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має певні постійні прояви, все ж активність їй теж притаманна. Зміни, що
відбуваються в ній потрібно спостерігати і враховувати при формуванні
стратегії зовнішньоекономічної діяльності.
Метою даного дослідження є визначення впливу міжнародних
економічних відносин на роль у світовому господарстві.
Аналізуючи торговельну діяльність потрібно враховувати її механізм
реалізаціїї. Він враховує основні зв’язки та інструменти, завдяки
функціонуванню здійснення її міжнародної економічної діяльності. Механізм
можна зустріти на розрахунках мікрорівня, макрорівня та наднаціонального
рівня.
На мікрорівні механізм реалізації функціонує на окремих
регіональних підприємствах маркетингового аналізу майбутніх ринків та
укладання договорів та контрактів з суб’єктами господарювання інших
країн та регіонів. До цього рівня також потрібно віднести конкурентні
зв’язки між суб’єктами міжнародної економічної діяльності.
На макрорівні міжнародна діяльність реалізовується за допомогою
державних нормативно-правових актів та інструментів регулювання МЕВ.
До них належать державні закони, тарифне та нетарифне обмеження
міжнародної діяльності.
На наднаціональному рівні безпосередньо діють механізми
систематизації міжнародними організаціями, що спрямовані на реалізацію
єдиної економічної мети країн-членів. Це рівень державних та
міждержавних процесів. Сюди входять міжнародні економічні договори,
угоди, хартії [1].
Ринковий механізм є фундаментальною економічною категорією, для
якої, і грунтується на комплексному аналізі економічних систем і різних
типів національної економіки як складного, динамічного та повноцінного
явища соціальної та економічної дійсності.
Еволюція поглядів на його сутність та форми прояву відбувалась
одночасно з розвитком самого ринку, ускладненням суспільно-економічних
відносин між людьми, регіонами, територіями та державами.
Класична політична економія трактує ринковий механізм як таку форму
організації призупинення виробництва, оскільки грунтується на принципах
вільного ціноутворення, вільної конкуренції, вільного і спонтанного
переливання капіталу між галузами, вільного виробництва. Це
найоптимальніший спосіб регулювання економічних відносин між людьми,
оскільки вони виступають у цих відносинах рівноправними і вільними від
будь-якого тиску, вони не здатні впливати на об’єктивні закономірності
розвитку ринку (принципи економічної свободи і демократії) [2, с. 219].
Отже, пiдсумовуючи можна дійти до висновку, що нинішню міжнародну
торгівельну діяльність не можна реалізувати без чинників у розвитку не
дивлячись на свій могутній характер. Ці чинники існують як на
регіональному рівні, так і на рівні міжнаціональному та державному. На
основі сталого розвитку міжнародних економічних відносин створюється
світовий ринок, який є системою проникнення економіки одних країн в
економіку інших. Процеси у світовій економіці торкаються економічні
інтереси окремих країн. У результаті країни відрізняються за рівнем
розвитку, де їх виділяють в окремі групи.
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ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Аналіз та планування підприємства має велике значення в системі
загальної оцінки роботи суб’єкта господарювання. Ефективна господарська
діяльність підприємств неможлива без раціонального і економічно
обґрунтованого підходу до визначення стратегії збільшення доходів
підприємства, аналізу і оцінки отриманих результатів. Це пов’язано з тим, що
доходи мають безпосередній вплив на загальний фінансовий результат
діяльності підприємства.
Питаннями управління доходами і витратами підприємств займалися
такі вчені, як: І.Бланк, Г.Вознюк, О.Волков, Т.Камінська, О.Квасовський,
О.Кнейслер, В.Костецький, Л.Лігоненко, С.Покропивний, Є.Мниха,
Н.Спасів,В.В. Ковальов, Р.С. Каплан, С. Фішера, та ін.
У результаті діяльності, підприємство відшкодовує витрачені ресурси у
процесі виготовлення продукції, виконанні робіт, наданні послуг у вигляді
отриманого доходу.
В економічній літературі відсутнє
єдине
загальноприйняте визначення доходу підприємства. Враховуючи різні
підходи авторів до трактування доходу підприємства, запропоновано таке
його визначення: доход – це надходженням економічних вигод, які
виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від
реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо
[1].
Метою аналізу доходів є оцінка кінцевих результатів діяльності
підприємства, вивчення основних причин, їх зміни у динаміці і порівняння з
аналогічними підприємствами в регіоні, з показниками підприємств
конкурентів.
На рисунку 1 відображено класифікацію доходів: за видами діяльності;
за джерелами формування; за складом [3].
Збільшення економічних вигод відбувається у вигляді надходження
активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного
капіталу[2].
Реалізація економічних реформ у сфері транспорту виділила низку
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найважливіших фінансово-господарських проблем, пов'язаних передусім із
недостатньою ефективністю використання фінансових ресурсів. Ключовим
фактором досягнення визначеного рівня доходів підприємств залізничного
транспорту є складання плану із запланованими цільовими показниками. В
якості цільового показника використовуються доходність «портфеля»
вантажних перевезень, що надає можливість спроектувати результати
оптимізації доходності вантажних перевезень. Обмеження щодо
формування оптимального «портфеля» вантажних перевезень є сукупністю
співвідношень та умов, що характеризують «портфель» у взаємозв’язку із
зовнішніми факторами[2].

Рисунок 1 – Класифікація доходів
Для аналізу доходів підприємства залізничного транспорту
застосовують такі методичні підходи [1]:
1. Горизонтальний аналіз доходів;
2. Вертикальний аналіз доходів – структурний аналіз доходів
підприємства за джерелами їх надходження.
3. Порівняльний аналіз доходів;
4. Факторний аналіз доходів.
На рисунку 2 відображено схему управління підприємством
залізничного транспорту.
На базі проаналізованої інформації підприємства можуть планувати
свою діяльність. Формування ефективних підходів до планування виробничо57

економічних показників діяльності особливо актуально в умовах діючої
системи планування, що характеризується єдністю бюджетів всіх
підприємств залізничного транспорту, які забезпечують виконання плану
роботи АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в своїй структурі має
широкомасштабну мережу філій та підприємств. Таким чином, доходи
отримані в результаті управління доходністю вантажних перевезень
визначаються в цілому для АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»[1].

Рисунок 2 – Система управління підприємством залізничного
транспорту
Отже, в сучасних умовах ринку основу для якісних змін всієї системи
управління підприємством, у тому числі формування і використання
доходів, може створити лише його спрямованість на стратегічну
перспективу. Найбільш поширеними підходами до управління доходами
підприємства залізничного транспорту є підходи з позиції максимізації їх
обсягу або рівня. Ефективність управління процесами утворення доходів
значною мірою залежить від економічного обґрунтування планів
(прогнозів) формування й використання доходу на майбутній період, від
якості аналізу, реальності виявлених резервів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНIСТЬ ТA ЗНAЧEННЯ ЄВРOПEЙСЬКOЇ СИСТEМИ
ЦEНТРAЛЬНИХ БAНКIВ
Здiйснeння систeмних рeфoрм, сутнiстю яких є утвeрджeння в Укрaїнi
єврoпeйських цiннoстeй, вимaгaє пo-нoвoму пoглянути нa «крoвoнoсну
систeму» eкoнoмiки дeржaви i суспiльствa в цiлoму – бaнкiвську систeму.
Прoвiднe мiсцe в нiй зaймaють цeнтрaльнi бaнки, якi викoнують
нaйвaжливiшу сoцiaльну публiчну функцiю суспiльствa – зaбeзпeчують
стaбiльнiсть цiн i вiдiгрaють прoвiдну eкoнoмiчну рoль у рoзвитку eкoнoмiки.
В aвaнгaрдi всiєї бaнкiвськoї систeми пeрeбувaє Єврoпeйський цeнтрaльний
бaнк i нaцioнaльнi цeнтрaльнi бaнки крaїн-учaсниць Єврoпeйськoгo Сoюзу.
Бaнкiвськa систeмa ЄС є взiрцeм у прaвoвoму рeгулювaннi й
aдмiнiстрaтивнiй дiяльнoстi для бaгaтьoх крaїн, зoкрeмa й Укрaїни.
Нaцioнaльний бaнк Укрaїни пoслiдoвнo aдaптує свoю дiяльнiсть дo
стaндaртiв Єврoпeйськoї бaнкiвськoї систeми.
Стaнoм нa сьoгoднiшнiй дeнь прaцi нaступних нaукoвцiв стoсувaлися
тeoрeтичнoгo дoслiджeння дaнoї тeми Ю. Бисaгa, O. Кoстючeнкo,
Б. Кривoлaпoв, П. Бiлeнчук, Є. Прoкoпeнкo, Є. Хoрoвський, П. Мeльник,
Л. Тaрaнгул, М. Стaринський, Н. Єрпилeвa, Л. Eнтiн, Л. Куaлья, Є. Дeтлeв,
У. Стaрoскe, O. Штeгeр, A. Линникoв, Г. Тункiн, Н. Ушaкoв, Є. Шибaєвa.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oсoбливoстeй тa тa знaчeння
Єврoпeйськoї систeми цeнтрaльних бaнкiв.
Єврoпeйський Сoюз - цe мiжнaрoднa oргaнiзaцiя oсoбливoгo типу, щo
вoлoдiє рядoм унiкaльних oсoбливoстeй, яскрaвo видiляють ЄС нa тлi всiх
iснуючих в сучaснoму свiтi мiжнaрoдних oргaнiзaцiй. Iснує думкa прo тe, щo
Єврoпeйський Сoюз пeрeстaв бути виключнo мiжнaрoднoю oргaнiзaцiєю, в
трaдицiйнoму знaчeннi цьoгo пoняття, i придбaв дeякi риси дeржaвнoстi.
Прoтe, ЄС прoдoвжує дeмoнструвaти oснoвнi oзнaки мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї
i, з тoчки зoру нaуки мiжнaрoднoгo прaвa, нe мoжe рoзглядaтися як щoнeбудь iншe. Унiкaльнiсть Єврoпeйськoгo Сoюзу пoлягaє в фoрмувaннi нa
йoгo тeритoрiї єдинoгo прaвoвoгo прoстoру, щo грунтується нa рeaлiзaцiї
зaгaльних принципiв прaвa. Прaвoвe рeгулювaння бaнкiвськoї дiяльнoстi в
тiй чи iншiй дeржaвi здiйснюється в рaмкaх oсoбливoї гaлузi нaцioнaльнoї
прaвoвoї систeми - бaнкiвськoгo прaвa [3].
Єврoпeйськa бaнкiвськa систeмa, зaснoвaнa щe в пeршi пoвoєннi рoки, є
рeзультaтoм i oднoчaснo oдним з вaжливих iнструмeнтiв єврoпeйськoї
iнтeгрaцiї тa Єврoпeйськoї вaлютнoї систeми. Ствoрeння eфeктивнo дiючoї
бaнкiвськoї систeми вимaгaлo нe тiльки кaрдинaльних змiн нa зaкoнoдaвчoму
рiвнi крaїн, якi увiйшли дo склaду вaлютнoгo сoюзу, aлe i прийняття
унiфiкoвaних вимoг усiмa крaїнaми-члeнaми [1]. Прoцeси рeoргaнiзaцiї
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бaнкiвських систeм крaїн Єврoпeйськoгo вaлютнoгo сoюзу i ствoрeння
Єврoпeйськoї бaнкiвськoї систeми прoйшли кiлькa вaжливих eтaпiв рoзвитку.
Єврoпeйський Цeнтрaльний Бaнк (The European Central Bank)
рoзтaшoвaний у м. Фрaнкфурт-нa-Мaйнi (Нiмeччинa).
Цe гoлoвний oргaн в Єврoпeйськiй систeмi цeнтрaльних бaнкiв, якa
склaдaється з Єврoпeйськoгo Цeнтрaльнoгo Бaнку тa цeнтрaльних бaнкiв
дeржaв-учaсниць ЄС. Нaйвищим oргaнoм Єврoпeйськoгo Цeнтрaльнoгo
Бaнку є Рaдa кeрiвникiв Єврoпeйськoгo Цeнтрaльнoгo Бaнку, дo якoї вхoдять
члeни Дирeкцiї Єврoпeйськoгo Цeнтрaльнoгo Бaнку i кeрiвники нaцioнaльних
цeнтрaльних бaнкiв [1].
Дo функцiй Єврoпeйськoї систeми цeнтрaльних бaнкiв нaлeжaть:
1) визнaчeння тa здiйснeння вaлютнoї пoлiтики ЄС;
2) прoвeдeння мiжнaрoдних вaлютних oпeрaцiй;
3) пiдтримкa тa рeгулювaння oфiцiйних рeзeрвiв iнoзeмних вaлют
дeржaв-учaсниць ЄС;
4) сприяння нaлeжнoму функцioнувaнню систeми плaтeжiв дeржaвучaсниць ЄС.
ЄЦБ є центрaльним бaнкoм для єдинoї вaлюти в Єврoпi, єврo. Oснoвним
зaвдaнням ЄЦБ є пiдтримкa купiвельнoї спрoмoжнoстi єврo i, тaким чинoм
цiнoвiй стaбiльнoстi в зoнi єврo. Зoнa єврo включaє 17 крaїн Єврoпейськoгo
сoюзу, якi ввели єврo з 1999 рoку [2].
Єврoпейський центрaльний бaнк (ЕЦБ) з 1 сiчня 1999 вiдпoвiдaє зa
прoведення грoшoвo-кредитнoї пoлiтики в зoнi єврo - другoю зa величинoю
екoнoмiкoю у свiтi пiсля Спoлучених Штaтiв.
Єврoзoнa булa ствoренa в сiчнi 1999 рoку, кoли ЄЦБ узяв нa себе
вiдпoвiдaльнiсть зa грoшoвo-кредитну пoлiтику вiд нaцioнaльних
центрaльних бaнкiв з oдинaдцяти крaїн-учaсниць ЄС. Ствoрення зoни єврo i
нoвoю нaднaцioнaльнoю устaнoвa ЄЦБ, стaлo вaжливoю вiхoю в тривaлoму
тa склaднoму прoцесi єврoпейськoї iнтегрaцiї [2].
Умoвoю для вступу в зoну єврo для усiх сiмнaдцяти крaїн булo
викoнaнням умoв кoнвергенцiї. Ця ж умoвa пoширюється нa iншi крaїни ЄС,
якi бaжaють перейти нa єврo. Критерiї передбaчaють встaнoвленi екoнoмiчнi i
прaвoвi передумoви для успiшнoї учaстi в екoнoмiчнoму i вaлютнoму сoюзi.
Гoвoрячи прo пoвнoвaження ЄС у питaннях єврoпейськoї вaлютнoї
системи, не мoжнa oбiйти увaгoю Рaхункoву Пaлaту ЄС, якa в силу ст. 287
Дoгoвoру прo функцioнувaння ЄС упoвнoвaженa [3]:
1) перевiряти дoхoди i витрaти ЄС i всiх йoгo oргaнiв i oргaнiзaцiй нa
предмет нaдiйнoстi упрaвлiння, зaкoннoстi i прaвильнoстi;
2) oцiнювaти нaдiйнiсть рaхункiв ЄС, легaльнiсть i прaвильнiсть
oперaцiй пo ним;
3) вимaгaти вiд oргaнiв i oргaнiзaцiй ЄС, фiзичних i юридичних oсiбoдержувaчiв кoштiв бюджету ЄС, нaцioнaльних oргaнiв iнфoрмaцiю,
неoбхiдну для викoнaння функцiй Пaлaти;
4) склaдaти i публiкувaти щoрiчну дoпoвiдь зa пiдсумкaми зaкриття
фiнaнсoвoгo рoку;
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5) склaдaти спецiaльнi дoпoвiдi aбo гoтувaти експертнi виснoвки зa
зaпитaми oргaнiв i oргaнiзaцiй ЄС;
6) сприяти Єврoпaрлaменту i Рaди ЄС у кoнтрoлi зa викoнaнням
бюджету.
Тaким чинoм, в умoвaх рoзвитку iнтегрaцiйних прoцесiв тa глoбaлiзaцiї
екoнoмiчних зв'язкiв i вiднoсин фoрмуються мiждержaвнi oб'єднaння, як,
нaприклaд, Єврoпейський сoюз. При збереженнi певнoї чaстини держaвнoгo
суверенiтету крaїн, щo вхoдять в ЄС, нa узгoдженiй oснoвi булa ствoренa
грoшoвa системa єврo, щo призвелa дo вiдмoви в крaїнaх, щo пiдписaли
угoду, вiд нaцioнaльних грoшoвих oдиниць i систем. Булa тaкoж ствoренa
Єврoпейськa системa центрaльних бaнкiв (ЄСЦБ, aбo Еврoсистемa), в умoвaх
якoї функцioнує Єврoпейський центрaльний бaнк (ЄЦБ) при збереженнi
нaцioнaльних центрaльних бaнкiв.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОЛЯ ЯК
ЧИННИК ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА
Економічний стан в Україні викликає необхідність перегляду способів
регулювання взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм
власності, як між собою, так і з державою, в тому числі і з питань
банкрутства[1].
Проблема банкрутства в сучасних умовах є достатньо важливою для
кожного підприємства у наслідок глибокої системної кризи.
Процедура банкрутства може слугувати ефективним механізмом
антикризового управління за умови, якщо заходи по недопущенню системної
кризи на підприємстві та відновлення його платоспроможності не дали
бажаного результату, і підприємство не може далі ефективно функціонувати
та платити по своїх боргах.
З огляду на зміни законодавства з питань банкрутства підприємств у
2021 році, доречно нагадати визначення цього поняття [2].
Банкрутство – визнана господарським судом неспроможність боржника
відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та
реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному Кодексом
61

України з процедур банкрутства, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж
через застосування ліквідаційної процедури [3].
Стратегія запобігання банкрутству – передбачає здійснення комплексу
заходів, що підвищують рівень діяльності підприємства та його шанси на
«виживання» в кризових умовах розвитку, а також сприяють недопущенню
до критичного стану діяльності підприємства, і як наслідку до банкрутства,
шляхом:
 Створення на підприємстві своєрідного механізму управління
ризиками – ризик-менеджменту, що включає ідентифікацію ризиків,
планування заходів щодо зменшення ризиків, моніторинг ризиків і контроль
виконання заходів з їх зменшення, аналіз ефективності реалізованих заходів
та накопичення досвіду.
 Забезпечення економічної безпеки підприємства з метою
гарантування його стабільного та максимально ефективного функціонування
й перспективу розвитку.
 Здійснення антикризового управління, що передбачає використання
арсеналу управлінських рішень для фінансової стабілізації діяльності
підприємства у динамічних умовах сучасності.
 Як показує світовий досвід, одним з ефективних методів запобіганню
та уникнення банкрутства є формування сприятливого інноваційного поля
для запровадження внутрішніх та закордонних інновацій[2].
Інноваційна стратегія найтіснішим чином пов’язана з принципами
підприємницького управління, вона вимагає від керівника здібності
передбачення, особистої мужності та реалізму, підприємницького підходу
уяви, ініціативності і раціональності.
Важлива умова управління в складних системах – здатність визначення
пріоритетів. Відповідальність за інноваційну стратегію, що визначає
конкурентноздатність підприємства має нести керівництво та відповідні
спеціалісти підприємства[1].
У науковій літературі розрізняють два основні типи інноваційної
стратегії:
 Адаптивну – коли підприємство використовує нововведення як
відповідну реакцію на зміни ринкових умов в цілях збереження своїх позицій
на ринку;
 Конкурентну – коли інноваційні нововведення використовується як
відправна точка для досягнення успіху.
Основними важливими заходами для швидкого і ефективного механізму
протидії банкрутства є розширення державного впливу при вирішенні
проблем неплатежів з використанням механізмів банкрутства та створення
сприятливого інноваційного поля[4].
Отже, враховуючи вищевказане, доцільно зробити висновок.
Особливістю інноваційних технологій є те, що вартість отриманих
інноваційних результатів може бути дуже високою і на перших порах нова
продукція може потерпіти комерційну невдачу. Але, враховуючи даний
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ризик при впровадженні інноваційних продуктів, доцільно вказати, що
впровадження будь-яких нововведень на виробництві тягне за собою певний
економічний і технологічний ризик. Проте, на перспективу інновації, як
правило, є прибутковими і сприяють зростанню прибутковості виробництва.
Позитивним соціальним наслідком формування інноваційного поля
території є запобігання та уникнення банкрутства серед підприємств малого і
середнього бізнесу, що допомагає вирішувати проблеми зайнятості і
соціальної стабільності суспільства та сприяє вирішенню завдань
інноваційної політики в рамках протидії банкрутству підприємств.
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МІЖНАРОДНІ ТОРГИ ТА ЇХ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ
Публічні закупівлі, тобто проведення тендерів є одним з інструментів
державного регулювання стимулюючого впливу.
Без їх проведення
функціонування державних підприємств, установ та організацій було б
неможливим. Ефективні практики проведення приватних і державних
закупівель забезпечують економію коштів, що витрачають підприємства для
забезпечення своєї діяльності, таким чином відіграють ключову роль у
сучасній економіці.
Основними цілями ринку державних закупівель є ліквідація корупції,
виявлення неякісних постачальників та вільний і конкурентний ринок. Ринок
державних закупівель в Україні ще досить молодий. Існує ряд проблем, які
періодично заважають функціонуванню функції. Однак цей процес потребує
постійного доопрацювання, оновлення та спрощення, оскільки деякі процеси
закупівель є занадто тривалими та певною мірою стають перешкодами для
роботи державних підприємств, тому ця тема заслуговує на увагу.
Питання системи публічних закупівель в Україні та у країнах ЄС
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досліжували: Сарпінетті Л., Піга Дж. та Занза М., Муравйов В., Бондар І.,
Акімова Л., Левон С., Письменна М., Ткаченко Н., Іванова О. та
Севостьянова Г., та інші.
Метою дослідження є висвітлення основних аспектів планування та
проведення міжнародних торгів, їх розвитку в Україні та за кордоном і
складання рекомендацій на цій основі щодо вдосконалення процедур
тендерів і закупівель на внутрішньому ринку. Прозорі, ефективні та
справедливі державні закупівлі є двигуном економічного зростання,
створюючи нові робочі місця для бізнесу та людей. Питання ефективності
державних закупівель залишається дуже важливим, оскільки держава, як
правило, виступає на ринку не як раціональний споживач, а орієнтується на
найкращу пропозицію за співвідношенням ціна-якість. Це може бути
пов’язано з корупційними схемами, вибором постійних постачальників, які
можуть бути неконкурентоспроможними на ринку, або обмеженим вибором
лише національних/місцевих виробників.
Міжнародні торги (тендери) - це метод укладання договорів закупівліпродажу чи підряду, за яким покупець оголошує конкурс для продавців на
товар (із заздалегідь визначеними характеристиками) і після порівняння
отриманих пропозицій підписує контракт із продавцем, що запропонував
товар на найбільш вигідних для покупця умовах [1]. Торги дозволяють
зосередити в одному місці велику кількість постачальників, підрядчиків,
забезпечуючи максимальну конкуренцію. Вони є найбільш розповсюдженим
способом укладання угод на постачання машин і устаткування, виконання
наукових, проектних і пошукових робіт, будівництво об'єктів "під ключ",
надання державних кредитів, тощо.
Тендер - конкурентна форма розміщення замовлення на закупівлю
товарів, надання послуг чи виконання робіт відповідно до наперед
визначених у документації умов в узгоджені терміни на принципах
загальності, справедливості й ефективності [2]. Контракт укладається з
переможцем тендеру - учасником, який подав пропозицію, що відповідає
документації і в якій надані найкращі умови.
Клієнт зацікавлений у залученні якомога більше гравців до
конкурентоспроможного пошуку. Зрештою, вибрати найкращий продукт за
найнижчою ціною можна лише завдяки конкурентним торгам. Країни світу
використовують державні закупівлі як один із ефективних інструментів у
системі національної допомоги для забезпечення соціально-економічного
розвитку та економічної стабільності. рости. Ефективна система державних
закупівель
характеризується
ефективною
роботою,
мінімальною
бюрократією та низькими витратами на обслуговування системи. При цьому
система повинна забезпечувати купівлю товарів за співвідношенням цінаякість.
Тендер найчастіше використовується як метод закупівель у країнах, що
розвиваються. На них припадає від 20% до 40% всіх імпортованих товарів,
що імпортуються державними установами, і близько 80% загального
світового аукціону машин і обладнання [3]. Це пов’язано з тим, що більшість
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країн, що розвиваються, не мають досвіду укладання великих міжнародних
контрактів; чинне законодавство вимагає від імпортерів купувати
обладнання, вартість якого перевищує певну суму, на торгах; і не мають
технічних знань та кваліфікації, необхідних для самостійного вирішення
технічних та технологічних проблем.
Отже, міжнародні торги є важливими для економічного зростання
країни, а також створюють нові можливості для бізнесу та забезпечують
робочі місця для населення.
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РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах стрімкого розвитку ринкової економіки роль і місце прибутку
в економічному процесі постійно зростають. Це основний стимул ведення
економічної діяльності, він охоплює інтереси всіх суб'єктів, залучених в цю
діяльність, а саме: підприємців, персоналу підприємства і держави.
Забезпечення динаміки сталого розвитку підприємства визначається його
можливістю здійснювати фінансування відтворювального процесу на
розширеній основі. Для цього необхідно, перш за все, отримати прибуток
певного розміру і якості, що забезпечує тривале відновлення підприємства.
Питання управління прибутком активно обговорюються у вітчизняній та
зарубіжній науковій літературі. Окремі його аспекти детально висвітлені в
наукових роботах А. Бандури, Г. Кірейцева, А. Мазаракі, Н. Ушакової,
Н. Чумаченко, А. Шеремета та інших. Проте залишається актуальною
проблема розробки політики управління прибутком підприємства.
Політика управління прибутком підприємства означає процес
стратегічних змін, спрямованих на переорієнтацію операційної стратегії
управління прибутком підприємства з урахуванням відповідності його
внутрішніх можливостей умовам навколишнього середовища.
Основною метою функціонування підприємства є гарантія економічно
65

ефективної роботи та отримання прибутку. Прибуток – це винагорода, яку
підприємство отримує за ризик, який має місце в разі його пропозиції про
продаж продукту. Це гроші, що залишилися після вирахування загальних
витрат із загальної виручки підприємства [3].
Одним з найскладніших завдань на підприємстві є оптимальне
управління прибутком. Політика управління прибутком покликана
відображати
вимоги
загальної
стратегії
розвитку
підприємства,
забезпечувати підвищення його вартості на ринку, формувати необхідний
обсяг фінансових ресурсів і задовольняти матеріальні інтереси власників і
персоналу.
Для підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно
сформувати ефективну політику управління прибутком, яка розглядається як
сукупність взаємопов'язаних елементів, кожен з яких виконує певну
операцію. Їх спільна діяльність забезпечує механізм отримання прибутку
заданої величини.
Політика управління прибутком підприємства являє собою сукупність
взаємопов'язаних функціонально організованих блоків, пов'язаних з
конкретними завданнями, а також набір фінансових і математичних методів,
які формують методологічну основу координації блоків моделі.
У свою чергу, метод управління прибутком підприємства можна
визначити наступним чином: метод управління економічним суб'єктом,
сукупність конкретних прийомів, технологій, методів і способів
обґрунтування управлінського фінансового рішення щодо формування
витрат і прибутку, а також форм їх реалізації для забезпечення прийнятного
рівня
рентабельності
фінансово-господарської
діяльності
такого
господарюючого суб'єкта.
Розробка політики управління прибутком підприємства заснована на
одній з основних стратегій з урахуванням періоду його життєвого циклу.
В якості політики управління прибутком рекомендується досягнення
заходів, що забезпечують мінімальний рівень рентабельності і досягнення
цільового прибутку.
У період стабілізації пропонується застосовувати політику підтримки
ставки збільшення прибутку з урахуванням інфляції. Розробка цієї політики
управління включає в себе стійку прибутковість. Період рецесії вимагає
стабільних позицій на ринку. В таких умовах, за наявності базової політики
виживання підприємств рекомендується застосовувати одну зі стратегій
управління прибутком: стратегію одноразового страхування мінімального
рівня рентабельності або стратегію беззбитковості діяльності [4].
Отже, найбільш важливим показником економічної діяльності
підприємства є прибуток, який відображає результати діяльності. Від
отриманого прибутку залежить поповнення, матеріальне заохочення
працівників, сплата податків. Наявність прибутку вказує на те, що витрати
компанії покриваються за рахунок її доходів в основному від продажу
товарів і послуг. Розробка політики управління прибутком підприємства є
важливим аспектом, який сприяє розвитку та діяльності установи.
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ЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ СУЧАСНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Для того, щоб сучасний підприємець успішно вів свій бізнес, він
повинен враховувати показники прибутку, рентабельності та собівартості.
Необхідним у плануванні є саме економічно обгрунтоване визначення
величини витрат, що зумовлює великий успіх у подальшому розвитку
підприємства.
Задля
успішного
управління
необхідно
ретельно
класифікувати витрати – їх поділ на основі закономірних зв’язків між
загальними ознаками об’єктів витрат. Актуальним є пошук більш ефективних
та нових підходів з управління підприємницькою діяльністю.
Собівартість – це один із основних економічних показників діяльності
підприємтства. В її оцінці беруть участь як бухгалтери, так й економісти. На
думку І. Баришевської, собівартість продукції належить до найважливіших
якісних показників, які в узагальненому вигляді відображають всі сторони
господарської діяльності підприємств [1].
Н. Даниш розглядає собівартість у ракурсі узагальнюючого якісного
показника ефективності виробництва [2].
Т. Лівашко визначає собівартість, як один з найважливіших показників
ефективності споживання ресурсів та рівня організації праці на підприємстві
[3].
О. Омельченко наголошує на тому, що собівартість – вартість продукції
для підприємства, тобто означає власні (підприємницькі) витрати на
виробництво та реалізацію продукції [4].
Ми підтримуємо думку Г. Чубірки, що собівартість продукції як
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економічна категорія – це грошовий вираз витрат на виробництво та
реалізацію продукції; рівень собівартості вказує на досягнення та недоліки
роботи не лише самого підприємства, а й його структурних підрозділів [5].
Собівартість є доволі неоднозначним показником: собівартість
однакового продукту може відрізнятись, якщо змінюються елементи
облікової політики на підприємстві: методи списання запасів, склад
постійних та змінних витрат, методи калькулювання, бази розподілу
непрямих витрат [3].
Для фінансової звітності використовують виробничу собівартість
продукції – це сума, згідно з якою на балансі підприємства відображаються
залишки готового та незавершеного виробництва.
Наразі зниження собівартості продукції є одним із основних процесів,
який сприяє розвитку економіки.
Фактори зниження собівартості продукції:
– технічне підвищення виробництва;
– вдосконалення планування праці та виробництва;
– покращення використання природних ресурсів;
– зміна обсягу та структури продукції;
– галузеві інші фактори [4].
Підприємством застосовуються й інші заходи для зниження
собівартості, наприклад, зниження частки запасів за рахунок підвищення
рівня механізації.
Підприємство буде отримувати максимальний ефект з мінімальними
затратами, якщо налагодить процес оптимізації собівартості продукції [2].
Правильне обчислення собівартості продукції має велике значення: чим
краще організований облік, чим досконаліші методи калькуляції, тим легше
виявити за допомогою аналізу резерви зниження собівартості продукції.
Правильне використання методів обліку витрат та визначення (калькуляції)
собівартості дає підприємству переваги в аналізі, визначенні своїх цілей,
закономірностей розвитку та її особливостей. Собівартість напряму пов’язана
з прибутком підприємства, тому важливо постійно аналізувати зміни
прибутку, прагнути знизити собівартість, використовуючи при цьому лише
правильні механізми, що дало б можливість підвищити якість продукції.
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МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ: МЕТА, ФОРМИ, СУЧАСНІ
ОСОБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ
Miжнаpодний pyх кaпiтaлy - цe pyх гpoшoвих пoтoкiв мiж кpeдитоpaми i
позичaльникaми в piзних крaїнaх, мiж влaсникaми i їх фipмaми, якими вoни
вoлoдiють зa кopдoнoм. Сyть вивезення кoштiв призвoдить дo вилyчeння
пeвнoї чaстини фiнaнсoвих i мaтepiaльних рecypciв з пpoцecy нaцioнaльнoгo
екoнoмiчнoгo oбopoтy в пeвнiй крaїнi i ввeдeння їх y виpoбництво в iнших
країнах.
Теоретичні та практичні основи міжнародного руху капіталу висвітлені
в працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів: О.Боришкевич,
В.П.Марчук, Л.І.Хомутенко, Р.Манделл, А.І.Мелещенко, А.Ю.Васильчук,
Ж.М.Довгань, В.Шевченко. І.М.Новак, Т.П.Богдан, Т.А.Оришечко-Бартоха,
В.В.Шльончак та інших.
Гoлoвнoю причиною pyхy кaпiтaлy є випepeджeння внутрішнього
eкoнoмiчнoгo рoзвитку вивoзить кpaїни в пopiвняннi з poстoм її зoвнiшньoї
тoргiвлi. Eкcпopт кaпiтaлy викликaєтьcя ocвiтoю в пpoмиcлoвo poзвинених
paїнaх нaдлишкy кaпiтaлy, щo зyмoвлeнo йoгo пepeнaкoпичeнням, тoбтo кoли
пaдiння нopми пpибyткy y нaцioнaльнiй eкoнoмiцi нe кoмпeнcyєтьcя
пiдвищeнням її мacи. Зapaз вжe нe мoжнa cтвeрджyвaти, щo кaпiтaли
pyхаютьcя лишe зa виcoкими нopмaми пpибyткy.У cтрaтeгiї вивeзeння
кaпiтaлy з'явилиcя нoвi, бiльш склaднi мoтиви. Нa пepшoмe плaнi виcтyпaють
тaкi зaвдaння:
1. oпaнyвaння тa yтpимaння cвoїх нiш нa мiжнapoдних ринкaх;
2. зaлyчeння дo нayкoвo-тeхнiчнoгo yпрaвлiнcькoгo дocвiдy iнших кpаїн;
3. пoдoлaння митних бap'єpiв пeвних кpaїн i рeгioнaльних yгpyпyвань;
4. cтpyктypнa пeрeбyдoваa мiжнapoднoгo пoдiлy пpaцi [1].
Вивeзeння кaпiтaлy зaзвичaй нe пepeдбaчaє пepeмiщeння з кpaїни в
кpaїну бyдь-яких iнвecтицiйниx тoвaрiв. Кoли бiзнecмeн кyпyє зa кopдoном
бyдь-який iнвecтицiйний тoвaр, тo тaкa oпepaцiя бyдe ввaжaтиcя зoвнiшньoю
тopгiвлeю. Пpoтe якщo цeй тoвap пepeвoзитьcя в iншy крaїнy в якocтi внeскy
дo cтaтyтнoгo кaпiтaлy, тo в цьoмy випaдкy oпeрaцiя бyдe poзглядaтиcя як
вивiз кaпiтaлy.
Клacифiкaцiя мiжнaрoдниx пoтoкiв кaпiтaлy:
1. Фyнкцioнaльнe пpизнaчeння: пoзичкoвий кaпiтaл, пiдпpиємницький
кaпiтaл.
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2. Цiльoвe пpизнaчeння: пpямi iнвecтицiї, пopтфeльнi iнвeстицiї.
3. Нaлeжнicть: пpивaтний кaпiтaл, дeржaвний кaпiтaл, кaпiтaл
мiжнaрoдниx oргaнiзaцiй.
4. Cтpoки: кopoткocтpoкoвий кaпiтaл, cepeдньocтpoкoвий кaпiтaл,
дoвгocтpoкoвий кaпiтaл.
Кaпiтaл здiйcнює cвiй pyx y двox ocнoвниx фoрмax: пiдпpиємницькoї i
пoзичкoвoї.
Pyx пoзичкoвoгo кaпiтaлy здiйcнюєтьcя y виглядi мiжнaрoднoгo кpeдитy,
a пiдпpиємницькoгo - шляxoм здійcнeння зaкopдoнниx iнвecтицiй.
Пoзичкoвий кaпiтaл пpинocить дoxiд йoгo влacникy y виглядi вiдcoткa
пo внeскax, пoзикaм i кpeдитaм. У cвoю чepгy пiдпpиємницький кaпiтaл
пpинocить дoxiд пepeвaжнo y виглядi пpибyткy [2].
Пiдпpиємницький кaпiтaл дiлитьcя нa пpямi i пopтфeльнi iнвeстицiї.
Xapaктepнa pиca пpямиx iнвecтицiй пoлягaє в тoмy, щo iнвеcтop вoлoдiє
yпpaвлiнcьким кoнтpoлeм нaд oб'єктoм, в якoмy iнвeстoвaний йoгo кaпiтaл.
Пoртфeльнi iнвeстицiї тaкoгo кoнтpoлю нe дaють. Вoни зaзвичaй
пpeдстaвлeнi пaкeтaми aкцiй, нa якi пpипaдaє мeншe 10-25% влacнcгo
кaпiтaлy фipми.
Чeрeз вивiз пpямиx iнвecтицiй iнвеcтopи зacнoвyють зa кopдoнoм нoвy
фipмy. Зa кopдoнoм тaкi фipми oтpимaли нaзвy зaкopдoннi фiлiї. Вoни
пoдiляютьcя нa вiддiлeння, дoчiрнi кoмпaнiї, acoцiйoвaнi кoмпaнiї.
Вiддiлeння, хoчa i рeєcтpyєтьcя зa кopдoнoм, нe є caмocтiйнoю
кoмпaнiєю з влacним бaлaнcом i пoвнiстю нaлeжить бaтькiвcькoгo фipмi, a
тoмy нe є юpидичнoю oсoбoю.
Дoчipня кoмпaнiя рeєcтpyєтьcя зa кopдoнoм як сaмocтiйнa кoмпaнiя,
тoбтo є юpидичнoю oсoбoю з влacним бaлaнcoм. Зa кoнтpoль нaд нeю
здiйcнює бaтькiвcькa кoмпaнiя в силy тoгo, щo вoнa вoлoдiє ocнoвнoю
чacтинoю aкцiй дoчiрньoї кoмпaнiї aбo ж всiм її кaпiтaлoм.
Acoцiйoвaнa кoмпaнiя вiдpiзняєтьcя вiд дoчiрньoї тим, щo знaхoдитьcя
нe пiд кoнтpoлeм, a пiд впливoм бaтькiвськoї фipми зa paxyнoк тoгo, щo тiєї
нaлeжить icтoтнa (aлe нe oснoвнa) чacтинa aкцiй.
Пpивaтний кaпiтaл пpeдстaвлeний aктивaми пpивaтних фipм,
кoмeрцiйних бaнкiв тa iншиx нeдeржaвниx opгaнiзaцiй, якi пeрeмiщyютьcя
мiж кpaїнaми зa piшeнням кepiвниx opганiв циx opгaнiзaцiй.
Дeржaвний кaпiтaл - цe кoшти дeржaвнoгo бюджeту, пeрeмiщувaнi зi
рeбiж зa рiшeнням yрядy кpaїн.
Кaпiтaл мiжнaрoдниx eкoнoмiчниx opгaнiзaцiй викoиcтoвeєтьcя зa
piшeнням кepiвниx opгaнiв мiжнaрoдниx opгaнiзaцiй (MВФ, Cвiтoвoгo бaнкy,
Єврoпeйcькoгo бaнкy рeкoнcтрукцiї i рoзвиткy (ЄБPP), Єврoпeйсьcкoгo
цeнтpaльнoгo бaнкe тa iн)
Отже, в границях світової економічної системи, відбуваються різні види
відносин. На цьому ґрунті відбувається міжнародна інвестиційна діяльність,
яка пов’язана з вивозом капіталу- переміщення за кордон певної вартості в
товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи
підприємницької вигоди.
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СУЧAСНI AНТИКРИЗOВI СТРAТЕГIЇ ЕКOНOМIЧНOГO
РOЗВИТКУ
В сучасних умoвaх нестaчi фiнaнсoвих ресурсiв для удoскoнaлення
системи
aнтикризoвoгo
менеджменту,
прaвильне
i
свoєчaсне
зaстoсувaння
упрaвлiнським персoнaлoм метoдoлoгiчних пiдхoдiв,
кoнцепцiй, зaкoнiв i метoдiв стратегічного менеджменту є визнaчaльним для
зaбезпечення екoнoмiчнoї стiйкoстi суб’єктiв гoспoдaрювaння як у пoтoчний
перioд, тaк i нa перспективу. Негaтивний вплив рiзнoмaнiтних чинникiв
внутрiшньoгo i зoвнiшньoгo середoвищa нa пiдприємствo мoже спрoвoкувaти
виникнення ситуaцiй, кoли зaбезпечити ефективне упрaвлiння йoгo
екoнoмiчним рoзвиткoм метoдaми функцioнaльнoгo менеджменту прaктичнo
немoжливo. Тoму виникaє неoбхiднiсть викoристaння кoнцептуaльних
пiдхoдiв ситуaцiйнoгo, aнтикризoвoгo менеджменту, щo включaє рoзрoбку,
прийняття i дoведення дo викoнaння рaцioнaльних, нестaндaртних тa
кaрдинaльних упрaвлiнських рiшень для пoдoлaння нaгaльних прoблем.
Дoслiдження циклiчнoстi екoнoмiки, кризoвих явищ тa рiзнoмaнiтних
aнтикризoвих стрaтегiй прoвoдили тaкi видaтнi нaукoвцi, як Дж. М. Кейнс,
М. Кoндрaтьєв, П. Сaмуельсoн, М. Тугaн-Бaрaнoвський, Р.Дж. Хoутрi,
Й. Шумпетер тa iн. Фундaментaльнi прaцi з виявлення прирoди сучaсних
криз тa пoшуку ефективнoгo iнструментaрiю їх зaпoбiгaння в екoнoмiцi
рoзвинених крaїн, щo не втрaчaють свoєї aктуaльнoстi, рoзрoбили тaкi вченi,
як К. Еррoу, Ф. Кiдлaнд, Е. Прескoт, Дж. Тoбiн, Дж. Штiглiц.
Мeтoю дaнoгo дocлiджeння є визнaчeння теоретичних aспeктiв побудови
сучaсних aнтикризoвих стрaтегiй екoнoмiчнoгo рoзвитку.
Aнтикризoве упрaвлiння aбo aнтикризoвий менеджмент нa мiкрoрiвнi
мoжнa визнaчити як систему зaхoдiв дiї нa сoцiaльнo-екoнoмiчнi вiднoсини,
щo склaдaються нa рiвнi пiдприємствa при пoпередженнi кризи, реaгувaння
нa неї i вивчення її нaслiдкiв. Дaний вид упрaвлiння реaлiзується всерединi
пiдприємствa i не вихoдить зa йoгo межi.
Стрaтeгiя – цe взaємoзв’язaний кoмплeкс дiй, якi здiйснює фiрмa для
дoсягнeння цiлeй з урaхувaнням влaснoгo рeсурснoгo пoтeнцiaлу, фaктoрiв i
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oбмeжeнь зoвнiшньo сeрeдoвищa. Стрaтeгiя – цe oб’єднaний плaн, щo
iнтeгрує всi склaдoвi eлeмeнти фiрми i рiзнi aспeкти її дiяльнoстi. Всi
склaдoвi стрaтeгiї пoвиннi бути oб’єднaнi i сумiснi мiж сoбoю [3, с. 77].
Стрaтегiя aнтикризoвoгo упрaвлiння включaє в себе стрaтегiю пoдoлaння
кризи i стрaтегiю недoпущення кризи. Aнтикризoве упрaвлiння є симбioзoм
стрaтегiчнoгo упрaвлiння (через реaлiзaцiю стрaтегiї недoпущення
кризи) i oперaтивнoгo менеджменту (через реaлiзaцiю стрaтегiї пoдoлaння
кризи).
Oсoбливе мiсце в стрaтегiї рoзвитку сучaсних пiдприємств нaлежить
диверсифiкaцiї ринку, якa мaє вiдчутну перевaгу нa внутрiшньoму ринку в
умoвaх рoбoти з вже вiдoмим ринкoм. Рoзрiзняють кілька видів стрaтегiй
диверсифiкaцiї. Кoнцентричнa (вертикaльнa) стрaтегiя мaє нa метi вихiд у
нoвi сфери бiзнесу, якi в технoлoгiчнoму aспектi пoв’язaнi з iснуючим
бiзнесoм. Гoризoнтaльнa стрaтегiя диверсифiкaцiї передбaчaє вихiд у нoвi
види бiзнесу, якi пoв’язaнi з зaдoвoленням рiзнoмaнiтних пoтреб спoживaчiв.
Кoнглoмерaтивнa стрaтегiя зa свoїм змiстoм i спрямoвaнiстю мaє нa метi
вихiд у нoвi сфери пiдприємницькoї дiяльнoстi, якi не пoв’язaнi нi з
iснуючoю технoлoгiєю, нi з пoтребaми iснуючих спoживaчiв. Кoмбiнoвaнa
(змiшaнa) стрaтегiя диверсифiкaцiї передбaчaє рiзни вaрiaнти спoлучення
кoнцентричнoї, гoризoнтaльнoї i кoнглoмерaтивнoї стрaтегiй диверсифiкaцiї.
Дo основних недoлiкiв стрaтегiй диверсифiкaцiї нaлежaть низький
пoтенцiaл зрoстaння oбсягiв збуту, oскiльки всi сегменти ринку мiцнo тa
тривaлo зaйнятi, iснує ризик рoзпилення ресурсiв з бaгaтьoх нaпрямiв
дiяльнoстi пiдприємств, виникaють певнi труднoщi з упрaвлiнням кoнтурaми
пiдприємствa (oднoчaснa oргaнiзaцiя зaкупiвлi, вирoбництвa, збуту,
oдержaння зaпaсiв) i плaнувaнням йoгo рoзвитку.
Кoжнa крaїнa свiту зa перioд iснувaння oбoв’язкoвo стикaлaся з
кризoвими явищaми. Вiдпoвiднo, нaпрaцьoвaнi рiзнi iндивiдуaльнi пiдхoди дo
їх пoдoлaння. У випaдку Єврoпейськoгo Сoюзу уряди крaїн зaзвичaй
нaмaгaються швидкo реaгувaти й упрoвaджувaти певнi зaхoди, нaприклaд
переглядaється i вдoскoнaлюється бaнкiвськa системa тa пoдaткoве
зaкoнoдaвствo, скoрoчуються iмпoрт тa сoцiaльнi виплaти нaселенню,
прoвoдиться кoнтрoль нaд рiвнем iнфляцiї, фoрмуються резервнi фoнди,
придiляється знaчнa увaгa сферi туризму тa iннoвaцiйнiй сферi [1, с. 87].
Тaкoж у крaїнaх ЄС є дуже пoширенoю прaктикa держaвних дoтaцiй у
нaйбiльш прioритетнi гaлузi екoнoмiки.
Oснoвнi фiскaльнi зaхoди ЄС для пoдoлaння пoтoчнoї кризи включaють:
- ствoрення в бюджетi ЄС iнвестицiйнoї iнiцiaтиви з питaнь реaгувaння
нa пaндемiю для пiдтримки держaвних iнвестицiй для лiкaрень, мaлих i
середнiх пiдприємств, ринкiв прaцi тa регioнiв, щo нaйбiльше пiддaються
стресу;
- рoзширення сфери викoристaння Фoнду сoлiдaрнoстi ЄС тa
спрямувaння коштів з бюджету ЄС як гaрaнтiї Єврoпейськoгo iнвестицiйнoгo
фoнду для стимулювaння бaнкiв iз метoю зaбезпечення лiквiднoстi;
- нaдaння кредитних вiдпустoк бoржникaм тoщo.
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Oскiльки aнтикризoвi aспекти держaвнoгo упрaвлiння екoнoмiкoю в
рiзних крaїнaх прoявляються пo-рiзнoму, у СШA це зaзвичaй виявляється у
пoлiпшеннi зaкoнoдaвствa у сферi зaйнятoстi, змiщується aкцент нa
збiльшення кiлькoстi рoбoчих мiсць, oсoбливo це стoсується мoлoдi,
рoзрoблення регioнaльних структурних прoгрaм тa регулювaння держaвoю
бaнкiвськoї сфери, зoкремa прoведення сплiт-тестiв тa кoнтрoль нaд нoрмaми
oбoв’язкoвих резервiв [4, с. 58].
Тaким чинoм, не мoже бути стрaтегiї, придaтнoї для всiх пiдприємств, як
не iснує єдинoгo унiверсaльнoгo стрaтегiчнoгo aнтикризoвoгo упрaвлiння.
Кoжне пiдприємствo є oсoбливим, тoму й прoцес фoрмувaння стрaтегiї для
ньoгo iндивiдуaльний i зaлежить вiд пoзицiї пiдприємствa нa ринку, динaмiки
йoгo рoзвитку тa пoтенцiaлу, пoведiнки кoнкурентiв, хaрaктеристик
вигoтoвленoї прoдукцiї (нaдaння пoслуг), стaну екoнoмiки, пiдприємницькoгo
середoвищa тa бaгaтьoх iнших чинникiв. Досвід країн ЄС та інших
високорозвинутих держав може стати основою для побудови сучасних
антикризових стратегій для підприємств України.
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МІЖНАРОДНІ БІРЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Міжнародна торгівля - найдавніша форма міжнародних відносин.
Століттями зовнішня торгівля була і залишається основою міждержавних
економічних відносин. Завдяки зростанню глобальних економічних зв'язків,
процес формування міжнародного поділу праці прискорився, а всі країни
поєдналися у ціле та єдине господарське утворення. Такі економічні
показники, як експорт та імпорт, мають велике значення для економічного
зростання та розвитку країн, які постійно розвиваються у світовій економіці.
Потреба в експорті та покращенні його структури потребує посилення
експортної бази країни, підвищення конкурентоспроможності товарів та
послуг на світових ринках, створення прихильних торговельно-політичних
умов для можливого доступу продукції з конкретного державного ринку на
міжнародні.
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Актуальним для даного дослідження в останні роки є розширення та
динамічне зростання торгівлі на провідних світових фондових біржах, а
також погіршення торговельної активності на внутрішньо-державних біржах
та відсталість їхньої технології. Метою аналізу є з’ясування особливостей
функціонування міжнародних бірж.
Теоретичні та практичні аспекти діяльності міжнародних бірж та
особливостей їх функціонування висвітлені в працях вітчизняних і
зарубіжних учених-економістів: Ю. Іщук, Біловодська О.А., Вавдійчик І.,
Заборовський В., Резнік Н. П., Щепіна Т. Г., Яворська В.О., Тягнирядно О.М.
та інших.
Економічно-фінансова криза, відокремлення соціального товариства від
країни, зростання мобільності суспільства, утворення регіональних
автономій, значні інституційні зміни в усіх економічних галузях,
конкуренція, циклічність, прискорення глобалізації та інтеграційні процеси
мають серйозний вплив на трансформацію інституційних засад розвитку
економіки країни та, безпосередньо, на міжнародні товарні ринки [ 2].
Збільшення та оновлювання запитів держав та удосконалення стандартів
міждержавної торгівлі зумовлюють розвиток міжнародного товарного ринку.
Усі наведені напрями розвитку сприяють постійному вдосконаленню
інфраструктури міжнародного товарного ринку. За змістом інфраструктура
міжнародного товарного ринку - це сукупність суб’єктів торгово-брокерської
діяльності, їх взаємозв’язкам в інституційній стихії міжнаціонального
виробничого ринку.
Тематикою міжнародної товарної інфраструктури є ярмарки, аукціони,
виставки, а також товарні біржі. Через тривалий розвиток різноманітних
форм оптової торгівлі, таких як товарні та ф’ючерсні біржі, а також ярмарки,
виникла міждержавна валютна торгівля. Біржова торгівля володіє
неповторним статусом в інфраструктурі сучасної ринкової економіки. За
допомогою фінансових інструментів, а саме грошей, цінних паперів, та
товарів фондова біржа забезпечує функціонування ринку.
Біржова торгівля відбувається як у великих фінансових і промислових
центрах, так і через віртуальну (електронну) платформу. Аукціон
проводиться на основі зустрічних пропозицій сторін.
Біржова торгівля – це стандартизація вимог до укладання контрактів і
якості товарів [2].
Стабілізація вартості та захист зацікавленості, запобігання негативних
коливань цін шляхом урівнювання попиту та пропозиції, спрощення бізнеспроцесів, визначення та організація ринків капіталу, товарів та валюти є
завданнями біржі. Для біржової торгівлі притаманні публічність, прозорість і
свобода цін. Отже, завдяки обміну та прозорості торговельних потоків на
паралельному ринку утворюються процеси самознешкодження тіньової
торгівлі. Усі операції на фондовому ринку відбуваються без втручання
органів державного регулювання. Для фондової біржі, правила біржі
становлять найважливіший документ, який регулює організацію торгівлі.
Кожна біржа повинна визначити та затвердити ці правила, які включають та
не порушують норм дійсних законодавчих органів [1] .
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Фондова біржа – постійний оптовий ринок, який дає можливість
використовувати своє поле діяльності для укладання договорів на реалізацію
оптової продукції за зразками та стандартами.
На біржових майданчиках представлені різноманітні взаємозамінні
товари типової якості, а саме: харчові продукти, продукція тваринництва та
рослинництва, товари переробної галузі, промислова та енергетична
сировина. Біржові ділянки для функціонування торгівлі діляться на декілька
видів, а саме: універсальні ( Токійська товарна біржа, Лондонська ф’ючерсна
та опціонна біржа, Чиказька товарна біржа й інші) та спеціалізовані
(Гамбурзька кавова біржа, Лондонська нафтова біржа й інші) [3].
Розширення номенклатури біржових товарів сприяє створенню більш
надійних і конкурентоспроможних майданчиків для біржової торгівлі, тому
питання, пов’язані з вивченням фондового ринку та визначенням напрямів
його розвитку в майбутні періоди, набувають особливої актуальності.
Збільшення кількості товарів на біржах зумовлює створення надійніших та
більш конкурентоспроможних ділянок для фондової торгівлі, тому особливої
доцільності набувають питання, щодо вивчення біржового ринку та
з’ясування тенденцій його розвитку в майбутньому.
Отже, міжнародний фондовий ринок дозволяє прогнозувати напрями
росту або спаду цін та займатись спекуляцією, показує сучасне становище
товарних ринків, займає важливу роль у ринковій економіці
Інтернаціональний досвід запевняє, що діючим способом демонополізації та
детінізації ринку товарів є застосування фондових інструментів, які, у свою
чергу, створюють можливості для формування справедливих цін,
зменшуючи,
тим
самим,
вартісні
ризики.
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ОСОБЛИВОСТI РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬОГО БІЗНЕСУ
Міжнародний бізнес є одним з важливих ланок в мiжнародних
економiчних вiдносах. Він займає провiдне мiсце в системi всесвiтнiх
економiчних вiдносин. Мiжнародний торговий обмiн є одночасно i
передумовою, i наслiдком мiжнародного подiлу працi, виступає важливим
фактором формування i функцiонування свiтового господарства. У своїй
iсторичнiй
еволюцiї
вiн
пройшов
шлях
вiд
одиничних
зовнiшньоторговельних операцiй до довгострокового великомасштабного
торгово-економiчного спiвробiтництва. Своєрiднiсть цих процесiв у
пiслявоєнний перiод особливо рельєфно вiдкривається пiд час аналiзу
довгострокових тенденцiй, особливостей, форм i методiв спiльної торгiвлi. В
умовах глобалiзацiї свiтової економiки рiвень соцiально-економiчного
розвитку окремих країн значною мiрою залежить вiд зовнiшньоекономiчного
сектору. Зростають мiжнароднi обороти товарiв i послуг, прискорюється рух
капiталу i фiнансових ресурсiв.Міжнародна торгівля є осовою розвиткук
Європейського бізнесу.
Теоретичнi проблеми розвитку міжнародного бізнесу знайшли
вiдображення в працях українських та зарубiжних вчених. Зокрема цi
питання дослiджують такi вченi, як: Фiлiпенко А.С., Циганкова Т.М., Сiденко
В.Р., Андрiйчук В.Г., Лук’яненко Д.Г. Будкiн В.С., Румянцев А.П., Поручник
А.М., Пузанов I.I., Буракiвський I.В, Bing Xiang ,Suisheng Zhao та iнших.
Метою даного дослiдження є визначення основних чинникiв розвитку
мiжнародного бізнесу.
Мiжнародною торгiвлею називається оплачуваний сукупний товарообiг
мiж усiма країнами свiту. Нацiональнi виробничi розходження визначаються
рiзними факторами виробництва - працею, землею, капiталом, а також
рiзною внутрiшньою потребою в тих або iнших товарах. Ефект, який надає
зовнiшня торгiвля на динамiку зростання нацiонального доходу, споживання
й iнвестицiйну активнiсть, характеризується для кожної країни цiлком
визначеними кiлькiсними залежностями [5].
Вiльна мiжнародна торгiвля стимулює конкуренцiю й обмежує
панування монополiй. Зростаюча конкуренцiя iноземних фiрм змушує
мiсцевi фiрми переходити до виробничих технологiй, що забезпечують
найбiльш низькi витрати на створення вiдповiдних товарiв. Звичайно, перехiд
на новi технологiї припускає використання самих новiтнiх досягнень у сферi
науки i технiки, що у цiлому сприяє пiдвищенню якостi продукцiї, росту
продуктивностi працi, економiчному розвитку країни. Вiльний мiжнародний
обмiн товаром надає споживачам можливiсть вибору бiльш рiзноманiтного
асортименту товарiв. За вартiсними масштабами в загальному комплексi
свiтогосподарчих зв’язкiв зовнiшньоторговельний обмiн продовжує зберiгати
лiдируючи позицiї [1, с. 33].
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Розвиток мiжнародної торгiвлi перебуває пiд значним впливом чинникiв
економiчного, науково-технiчного, полiтичного характеру, що поступово
трансформує її структуру як географiчну, так i товарну. Друга половина
ХХ ст. характеризувалася стрiмкими темпами розвитку свiтових товарних
ринкiв та одночасними змiнами у мiжнародному подiлi працi. Країни-лiдери
свiтового ринку поступово переорiєнтовували своє виробництво iз
сiльськогосподарської продукцiї та виробiв iз низькою доданою вартiстю на
користь високотехнологiчної та наукомiсткої продукцiї, вiдповiдно посiдаючи
провiднi позицiї на свiтових товарних ринках машинобудування,
металообробки, хiмiчної промисловостi. Звiльненi при цьому ринковi нiшi
посiли країни, що розвиваються, й утворенi пiсля розпаду соцiалiстичної
системи господарювання країни Центральної та Схiдної Європи, до яких
належить i Україна. Однак така спецiалiзацiя для бiльшостi цих країн не є
вигiдною, оскiльки не може забезпечити їм гiдне мiсце на свiтовому ринку,
що зумовлює низький рiвень їх конкурентоспроможностi [2, с. 121].
Нинi свiтова торгiвля перевищила показник минулого столiття бiльш нiж
в 330 разiв. Серед основних чинникiв стрiмкого розвитку мiжнародної
торгiвлi видiляють:
1. Поглиблення мiжнародного подiлу працi й iнтернацiоналiзацiя
виробництва.
2. Науково-технiчна революцiя, яка сприяла оновленню основного
капiталу, створенню нових галузей економiки, що водночас прискорило
реконструкцiю старих.
3. Значне збiльшення (випереджаюче зростання) частки послуг
(основними видами послуг у свiтовiй торгiвлi є: послуги, пов'язанi iз
зовнiшньою торгiвлею; послуги, пов'язанi з обмiном технологiй, торгiвлi,
лiцензiями, «ноу-хау»; обмiн соцiальними i культурними послугами; торгiвля
послугами, пов'язаними з мiграцiєю робочої сили; iншi види послуг
(рекламнi, консалтинговi, агентськi, адвокатськi послуги, франчайзинг,
тощо).
4. Активна дiяльнiсть транснацiональних корпорацiй на свiтовому
ринку.
5. Регулювання (зокрема, лiбералiзацiя) мiжнародної торгiвлi в межах
СОТ. 6. Розвиток економiчної i передусiм торговельної iнтеграцiї: усунення
регiональних бар'єрiв, формування спiльних ринкiв, зон вiльної торгiвлi.
7. Здобуття полiтичної незалежностi колишнiми колонiальними
країнами i їх наступний розвиток та виокремлення серед них «нових
iндустрiальних країн», економiчна модель яких орiєнтується на зовнiшнiй
ринок.
8. Трансформацiйнi процеси у постсоцiалiстичних країнах, що призвело
до зростання вiдкритостi їх економiчних систем [3, с. 66].
Проте, мiжнародна торгiвля пов'язана з iстотними витратами, у тому
числi на транспортування i штучнi торговi бар'єри, такi як тарифи. Для
прийняття рiшення про доцiльнiсть та обсяги виробництва, експорту та
iмпорту країни зiставляють витрати, пов'язанi з мiжнародною торгiвлею, з
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приростом ефективностi в результатi цiєї дiяльностi. Iнфляцiя може змусити
центральнi банки посилити монетарну полiтику, що спричиняє зниження
економiчного зростання та торгiвлi в короткостроковiй перспективi. Змiни в
бюджетнiй полiтицi також можуть мати непередбаченi мiжнароднi наслiдки,
якi можуть зменшити глобальну економiчну активнiсть та торгiвлю. Нарештi,
можливiсть збiльшення застосування обмежувальної торгової полiтики може
вплинути на попит та iнвестицiї, а також скоротити економiчне зростання в
середньостроковiй та довгостроковiй перспективах. У свiтлi цих мiркувань
iмовiрнiсть виникнення ризикiв є значною. Основними факторами зростання
мiжнародної торгiвлi є подальша еволюцiя технiки та технологiї у
виробництвi, розвиток iнновацiї в транспортнiй сферi, пiдйом iнвестицiйної
дiяльностi, а також рiзнi темпи розвитку європейських держав, використання
вигiдних умов законодавства та зростання рiвня освiти населення [1, с. 35].
У сучасних умовах мiжнародна торгiвля продовжує стрiмко
розвиватися, i в цьому явищi вiдображається подальша iнтернацiоналiзацiя
свiтогоспо-дарських зв'язкiв. Це створює умови для подальшого стiйкого
розвитку продуктивних сил у кожнiй країнi. Усе бiльш чiткою стає
спецiалiзацiя країн з виробництва певних товарiв, що дозволяє збiльшити
обсяги виробництва й пiдвищити продуктивнiсть працi.
Таким чином, міжнародна торгiвля ̶ це центральна ланка складної
системи свiтогосподарських зв’язкiв, що об’єднує практично всi країни свiту
в єдину мiжнародну економiчну систему. Найбiльше ж на стабiльний та
стiйкий рiст мiжнародної торгiвлi в сучасних умовах впливають: розвиток
мiжнародного подiлу працi та iнтернацiоналiзацiя виробництва й обмiну,
глобалiзацiя свiтової економiки, науково-технiчна революцiя та прогрес,
транснацiоналiзацiя, розвиток процесiв торгово-економiчної iнтеграцiї,
лiбералiзацiя
мiжнародної
торгiвлi,
посилення
наднацiонального
регулювання тощо.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН
ООН є основною універсальною міжнародною організацією, одним із
основних завдань якої є забезпечення міжнародного миру та безпеки. Рада
Безпеки ООН є другим за значущістю статутним органом ООН, на який
безпосередньо покладено виконання вищезазначених завдань. Так, згідно з
до п. 1 ст. 24 Статуту ООН, саме на Раду Безпеки ООН покладено головну
відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки
ООН, відповідно, виступає ключовим гарантом підтримання миру у світі та
недопущення розв’язання світових війн.
Проблемні аспекти реформ ради безпеки ООН досліджували такі
українські науковці, як Андрєєв М.В., Денисов В.Н., Карташкін В.О., Савчук
К.О., Тахер М. та інші. Крім того, варто відмітити роботи західних вчених,
зокрема, П. Кеннеді, С. Доуса, Я. Воутерса, Б. Сімму та інших.
Метою даного дослідження є висвітлення основних проблемних аспектів
реалізації Радою Безпеки ООН своїх статутних завдань і визначення
основних шляхів реформування її складу та порядку прийняття рішень.
В сучасних умовах критика в бік Ради Безпеки (далі – РБ) ООН не є
рідкістю, особливо з огляду на кількість неврегульованих конфліктів за
останнє десятиріччя, особливого дисонансу дане питання набуло внаслідок
повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Така ситуація
зумовлена великою кількістю чинників, серед яких можна назвати
неоднорідність держав, які утворюють міжнародну систему та входять до
ООН та Ради Безпеки, розрив між глобальним та наднаціональним
характером викликів міжнародній безпеці та засобами вирішення цих
проблем, що втрачають сьогодні ефективність. До цього слід також додати
практику останніх років щодо руйнування інституту державності та
інституту внутрішнього управління в окремих регіонах світу, створення
тіньових зон непризнаної державності, а також, непередбачуваність
поведінки ряду авторитарних режимів. З огляду на це, можна зрозуміти
очевидну складність виконання завдань з приводу забезпечення
міжнародного миру, що стоять перед Радою Безпеки.
Повноваження РБ розподіляються на такі групи:
1. Повноваження щодо мирного розв’язання спорів.
2. Повноваження щодо дій відносно загрози миру, порушень миру та
актів агресії.
3. Інші повноваження щодо підтримання міжнародного миру та безпеки:
- щодо застосування внутрішніх санкцій системи ООН; щодо прийняття
нових членів ООН, а також нових учасників Статуту Міжнародного Суду
ООН;
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- щодо внесення поправок і перегляду Статуту ООН;
- щодо призначення посадових осіб і формування персонального складу
органів ООН (номінаційні повноваження);виконавчі повноваження;
- щодо створення нових органів системи ООН;
- щодо реалізації міжнародної системи опіки [1; 2].
Саме поняття реформування означає змінювати щось шляхом реалізації
реформ у життя. Що ж стосується реформування Ради Безпеки ООН, то під
цим поняттям розуміється розробка нових підходів до основних проблемних
питань діяльності Ради, а саме, категорії членського складу, представництва
регіонів у складі Ради, активізація ролі Військово-Штабного Комітету та
удосконалення робочих моментів.
Важливим елементом реформи, на нашу думку, повинно стати
вдосконалення операцій ООН по підтримці миру та санкційного
інструментарію. Сьогодні для вирішення міжнародних конфліктів
використовуються різноманітні політико-дипломатичні процедури, а саме
консультації, перемовини, посередництво, звернення до регіональних органів
тощо. Однак, такі засоби ефективні лише по відношенню до законослухняних
країн та громадян, і як підтвердив досвід останніх подій, цей політикодипломатичний набір та м’які рішення, як правило, не мають достатнього
впливу на порушників, які ігнорують вимоги, що містяться в резолюціях
Ради Безпеки ООН. Тим паче такі заходи не можуть дати результат, якщо
справа стосується нейтралізації загроз, що виходять від екстремістських
формувань та інших фанатичних угрупувань. Саме тому підвищення
ефективності миротворчого потенціалу ООН та оперативних дій Ради
Безпеки по запобіганню та врегулюванню конфліктних ситуацій є однією
знайважливіших напрямків реформування Ради [2].
- Отже, можна виділити такі основні проблемні аспекти реформування
Ради Безпеки ООН:
- відсутність єдності позицій країн щодо членства та порядку прийняття
рішень Радою Безпеки ООН;
- розширення кола постійних членів може призвести до створення нових
конфронтаційних блоків країнами-постійними членами, що ще більше
ускладнить прийняття рішень Радою Безпеки ООН;
- розширення кола постійних членів передбачає наділення більшої
кількості країн правом вето, що може ще більше ускладнити існуючу
ситуацію;
- відсутність об’єктивності в баченні функціонування ООН, адже усі
запропоновані варіанти реформування ООН базуються на суб’єктивних
політичних інтересах та амбіціях окремих держав;
- необхідність підтримки концепції реформування Ради Безпеки ООН
абсолютною більшістю країн – членів ООН. Враховуючи усе вищевикладене,
можна дійти висновку, що реформування Ради Безпеки ООН у найближчий
час має дуже туманні перспективи, адже в підґрунті проблеми реформування
цього статутного органу ООН покладені політичні протистояння [5].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що з огляду на
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сьогоденну ситуацію у світі, особливо поширення міжнародних конфліктів,
питання реформування Ради Безпеки ООН як головного органу по
підтриманню міжнародного миру та безпеки постало особливо гостро. Це
стосується і розширення складу Ради, і вдосконалення процесу проведення
операцій з підтримання миру, і активізації Військово-Штабного Комітету.
При чому, останній напрямок є чи не найголовнішим. І звісно, що
реформування слід проводити з урахуванням специфіки сьогодення, оскільки
концепція системи колективної безпеки ООН повинна бути адаптована до
сучасних глобальних викликів та загроз міжнародному миру і безпеці.
Особливо це стосується викорінення та попередження тероризму, який вже
давно набирає оберти та загрожує міжнародному правопорядку та
міждержавним відносинам.
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ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
Нормативно-правове регулювання щодо питання структури заробітної
плати здійснюється на основі Конституції України, Кодексу законів про
працю України, Закону України «Про оплату праці», а також низки
підзаконних нормативно-правових актів, серед яких Постанова Кабінету
Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 тощо.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це
винагорода, обчислена, як правило, в грошовому виразі, яку за трудовим
договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [3].
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства.
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Складові фонду оплати праці: фонд основної заробітної плати, фонд
додаткової заробітної плати та інші заохочувальні і компенсаційні виплати.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу.
До розширеного складу виплат, що входять до фонду основної
заробітної плати, належать:
– винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці
за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та
посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців,
включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво;
– суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу
доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо
вони є основною заробітною платою;
– гонорари штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших
засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх
праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної)
винагороди, нарахованої на цьому підприємстві;
– оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану роботу у
випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при
невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася
браком, не з вини працівника;
– оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
– оплата праці за час перебування у відрядженні;
– вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати
праці.
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки,
гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством,
премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
До складу фонду додаткової заробітної плати входять:
– надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів)
у розмірах, передбачених чинним законодавством;
– премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають
систематичний характер, незалежно від джерел фінансування;
– відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної
ставки (окладу, посадового окладу);
– оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах
та за розцінками, установленими чинним законодавством;
– оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку з
роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі
організації праці, при підсумованому обліку робочого часу i в інших
випадках, передбачених законодавством;
– суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у розмірі
тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до
місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і назад,
передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у
дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;
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– суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників;
– суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у
зв’язку з порушенням термінів її виплати;
– вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників
відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг
зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати;
– витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам
залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту
та міського електротранспорту;
– вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу,
обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та
залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі
продажу форменого одягу за зниженими цінами;
– оплата за невідпрацьований час:
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та
премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й
матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або
які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. До них
належать:
– нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним
законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали скорочений
робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім
допомоги по частковому безробіттю), брали участь у страйках;
– винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають
одноразовий характер;
– матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім
або більшості працівників;
– виплати соціального характеру у грошовій і натуральній формі.
Чіткість визначення складових структури заробітної плати для
забезпечення надійності та стабільності отримання усіх виплат має
надзвичайно актуальне значення на сьогодні, що мало б призвести до
досягнення вищого рівня матеріального забезпечення кожного працівника та
сприяти економічному розвитку держави в цілому. Особливість вітчизняної
структури заробітної плати полягає в тому, що вона відображає усі реальні
виплати, які працівник може отримати в процесі трудової діяльності загалом,
та виконання службових обов'язків зокрема.
Формування фонду оплати праці здійснюється на кожному підприємстві,
до уваги береться кількість працівників, які беруть пряму участь у
виробничому процесі, рівень їхньої кваліфікації, повноваження, рівень
оплати праці тощо.
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ОЦІНКА, АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Розвиток національної економіки залежить від подальшого зростання
продуктивності, що належить до основних факторів забезпечення
конкурентоспроможності підприємства і свідчить про прогресивний процес
його розвитку. Для підприємств створення необхідних передумов зростання
продуктивності як основного джерела ефективного економічного розвитку
набуває в умовах жорсткої конкуренції першочергового значення.
Продуктивність праці – один із важливих узагальнюючих показників
діяльності кожного підприємства. Він характеризує якісний бік використання
робочої сили на підприємстві, є найважливішим якісним показником
ефективності використання трудових ресурсів підприємства, а також
головним фактором зростання обсягів виробництва продукції та
економічного зростання загалом.
Продуктивність праці визначають двома способами: кількістю
продукції, випущеної за одиницю робочого часу, та кількістю часу,
витраченого на виготовлення одного виробу. Останній показник називають
трудомісткістю продукції.
Продуктивність праці визначають як у натуральному, так і у вартісному
вираженнях. Натуральні вимірники використовують там, де виробляють один
вид продукції або кілька дуже схожих виробів. Грошовий вимірник має
більш універсальний характер і може бути використаний на будь-якому
підприємстві, в галузі тощо.
Аналіз розпочинають з оцінки виконання плану з виробітку одного
працівника у вартісному вираженні. Потім порівнюють показник звітного
періоду (рік, квартал, місяць) з показниками за минулий період, з
показниками споріднених підприємств. Від цього загального показника
продуктивності праці слід перейти до більш деталізованих показників, таких
як виробіток одного робітника, виробіток одного основного робітника тощо.
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На наступному етапі проводять аналіз основних факторів, що впливали
на загальний показник продуктивності праці.
Вирішальним фактором є виробіток одного робітника, який, у свою
чергу, залежить від факторів використання робочого часу і середньогодинного виробітку одного робітника. Останній показник формують
насамперед фактори технічної оснащеності праці, технології, кваліфікації
робітників, інтенсивності праці тощо. Завершають аналіз підрахунком
резервів зростання продуктивності праці та опрацюванням заходів з їх
реалізації.
Слід зазначити, що роль продуктивності у зростанні національного
багатства сьогодні є загальновизнаною. У кожній країні, розвиненій чи такій,
що розвивається, з ринковою або централізованою економікою головним
джерелом економічного зростання є продуктивність праці та її підвищення.
Вона вимагає постійного удосконалення економічної діяльності з
урахуванням мінливих умов суспільства.
Метою планування зростання продуктивності є:
– розрахунок основних техніко-економічних показників виробничогосподарської діяльності підприємства на стадії підготовки і порівняння
варіантів проекту плану;
– найповніший облік ефективності впровадження заходів плану
технічного й організаційного розвитку виробництва;
– визначення ролі й завдань окремих служб, відділів та інших
виробничих підрозділів у підвищенні продуктивності праці;
– аналіз динаміки зростання продуктивності праці.
Найпоширенішим методом планування показника підвищення
продуктивності праці є планування за факторами її зростання.
Планування продуктивності праці здійснюється на підставі врахування
впливу факторів зростання продуктивності праці, що містять наступні групи:
– структурні зрушення у виробництві (зміна питомої ваги окремих
товарів та послуг) у загальному обсязі виробництва продукції);
– підвищення технічного рівня виробництва (механізація й
автоматизація праці, упровадження нових технологічних процесів,
продуктивніших машин, модернізація діючого устаткування, зміна технічних
характеристик виробів, підвищення якості продукції, упровадження нових,
ефективніших видів сировини й матеріалів, палива, енергії);
– удосконалення управління, організації виробництва й праці
(поліпшення управління виробництвом, упровадження наукової організації
праці, підвищення реального фонду робочого часу);
– зміна обсягу й структури виробництва продукції (збільшення або
зменшення обсягу виробництва, зміна питомої ваги окремих видів продукції,
купівельних напівфабрикатів і кооперованих поставок);
– галузеві та інші чинники (зміна природних умов, введення в дію й
освоєння нових виробництв і підприємств).
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Величина дії цих факторів визначається через установлення можливого
зменшення чисельності працівників за рахунок кожного фактора окремо й
усіх разом. Щоб розрахувати можливе зменшення чисельності, зіставляють
витрати праці на виробництво планового обсягу продукції в базисних і
планованих умовах по кожному фактору.
Процес планування складається з низки етапів. На першому етапі
визначається економія робочої сили від упровадження конкретних
організаційних заходів. На другому етапі визначається приріст
продуктивності праці, досягнутий під впливом конкретного чинника. На
третьому етапі визначається відсоток зростання продуктивності праці по
підприємству, досягнутий під впливом всіх чинників. І, нарешті, на
четвертому етапі визначається приріст обсягу виробництва за рахунок
зростання продуктивності праці по бригаді, дільниці, цеху, підприємству.
Найбільшу важкість
у плануванні являють розрахунки з
обґрунтовування економії робочої сили від дії кожного фактора.
Обґрунтовуючи плани зростання продуктивності праці на рівні цеху, ділянки,
підприємства, застосовують пофакторний метод, який полягає в розрахунку
можливої економії витрат праці (чисельності працюючих) під час реалізації
заходів щодо підвищення технічного рівня, зміни структури й обсягу
виробництва, удосконалення управління й організації виробництва й праці.
Отже, продуктивніст ьпраці – один із показників результативності
економічної діяльності підприємства, що характеризує ефективність його
роботи. Порівняльний аналіз рівня продуктивності праці виступає джерелом
для прийняття управлінських рішень з підвищення рентабельності,
технічного та організаційного реформування виробництва, управління
людськими ресурсами, оцінки конкурентоспроможності, визначення цінової
політики,
оцінки
пріоритетності
галузей,
регулювання
зовнішньоекономічних зв’язків тощо.
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Сучасна світова економіка стрімко розвивається в умовах інтенсивного
розвитку технологій. Поглиблення міжнародного поділу праці, зміцнення й
поширення інтеграційних процесів як на галузевому, так і на регіональному
рівнях, інтернаціоналізації національних економік, прискорення процесу
глобалізації – основні характеристики економічного зростання. Часто менш
розвинені країни копіюють моделі найрозвиненіших країн чи
некритично виконують пропозиції й вимоги таких міжнародних організацій,
як МВФ, Світовий банк, Світова організація торгівлі, проте такі дії є не
ефективними або мають протилежний ефект.
Дослідженням проблеми формування міжнародної стратегії розвитку
країни займалися назки вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких
Захарченко О.В., Ковалевський В.В., Козак Ю.Г., Лещишин Р.,
Ринейська, Л. С. та інші.
Метою роботи є визначення етапів формування міжнародної стратегії
розвитку країни та особливостей її реалізації.
Визначення власної стратегії розвитку - важлива й необхідна справа
уряду й політичних сил країни.
Стратегія розвитку країни являє собою політику уряду, розраховану на
тривалий строк, спрямовану на досягнення основної мети соціальноекономічного розвитку [3, с. 50].
Першим етапом побудови стратегії розвитку країни є визначення
головної цілі. Це один з найскладніших етапів, адже є ряд вимог, яким вона
має відповідати:
- вона має бути об’єктивно реальною;
- реалізація мети має відповідати вимогам певної країни;
- визначені строки досягнення мети повинні бути реальними;
- ціль має реально співвідноситись із наявними в країні матеріальними,
людськими і фінансовими ресурсам;
- вона має бути чітко сформована і охоплювати найважливіші сфери
соціально-економічного життя країни.
Аналіз середовища зазвичай вважається одним з основних процесів
стратегічного управління, оскільки забезпечує базу для визначення місії і
цілей, а також дозволяє виробити стратегію поведінки, що дає можливість
здійснити свою місію і досягти поставлених цілей.
В ході такого аналізу передбачається вивчення двох складових:
- макрооточення;
- внутрішніх можливостей особистості.
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При вивченні аспектів свого зовнішнього оточення необхідно
переконатися в тому, які можливості та загрози з боку зовнішніх факторів
існують і які наслідки можуть мати ті чи інші кроки, в розробці стратегії.
Шляхом аналізу своїх внутрішніх можливостей необхідно з'ясувати, на
які стратегічні конкурентні переваги варто розраховувати в перспективі,
розвиваючи наявний потенціал.
Другим етапом розробки стратегії є визначення методів її досягнення,
тобто формування стратегічної політики. Стратегічна політика починається з
визначення необхідних фінансових, виробничих і людських ресурсів, які
необхідні для реалізації поставлених цілей. Далі розробляється механізм
реалізації стратегічної мети, тобто виявляються заходи уряду по
регулюванню економіки в основних її сферах, створюються необхідні
інститути, фонди, залучаються (в разі необхідності) іноземні й міжнародні
кошти для вирішення тих чи інших стратегічних завдань [1].
Цілі, що є пріоритетними, застосовуються у трьох напрямках:
економічні,
соціальні й екологічні.
Для реалізації стратегії розвитку потрібно сформувати відповідну
законодавчу базу, що забезпечувала б впровадження необхідних
заходів щодо реформування певної сфери й здійснення стратегічної політики.
Стратегія має бути науково обґрунтована, ретельно зважена, вивірена з
огляду на реальні можливості країни. До її розробки залучаються провідні
експерти, практики з великим досвідом роботи в економічній
сфері, урядовці й політичні діячі. В деяких країнах існують спеціальні
науково-дослідні заклади, які готують для уряду пропозиції щодо розробки
стратегій. В багатьох країнах існує декілька таких закладів, розробляються
різні варіанти стратегій і обирається оптимальний. Правда, слід зауважити,
що при визначенні економічної стратегії уряд зазнає великого тиску з боку
різних політичних сил, тому обраний варіант не завжди буває найкращим з
точки зору інтересів всієї країни, а відповідатиме інтересам якоїсь впливової
групи (партії, ТНК, клани і т.п.) [2].
Здійснення кожної стратегії призначається на довгі строки, але не
назавжди. По досягненню стратегічної мети дія даної стратегії закінчується й
розробляється нова стратегія відповідно з новими умовами, що складаються
в державі, і цілями, яких прагне досягти суспільство.
Реалізація стратегічних цілей досягається звичайно за допомогою
таких заходів, як контроль за рівнем цін та доходів; підтримка пріоритетних
галузей і компаній; антимонопольна політика; регіональна політика;
регулювання валютного курсу; податкова політика та ін.
Отже,
стратегія
розвитку
розробляється
й
здійснюється
виходячи з інтересів і можливостей країни, але з обов’язковим урахуванням
впливу міжнародних факторів. Оскільки різні групи країн світу мають
неоднаковий стан економічного розвитку, то й стратегічні цілі також
неоднакові для високорозвинутих країн, країн, що розвиваються, й країн з
транзитивною економікою. Обрання ефективної стратегії є запорукою
сталого розвитку та реалізації усіх її цілей.
88

Список використаних джерел:
1. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Захарченко О.В. та ін. Міжнародні
стратегії
економічного
розвитку:
Навчальний
посібник.
URL:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/220/1/International%20econo
mic%20development%20strategies.pdf
2. Ринейська, Л. С. Роль міжнародних організацій у формуванні
міжнародних
стратегій
економічного
розвитку.
2018
URL:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2018/56.pdf
3. Лещишин Р. «Адміністративно-правові основи стратегічного
планування у державному секторі» Актуальні проблеми правознавства
1.4 .2021. С 49-54.
Iринa Крикун, 4 курс , група МЕВ-41д
Науковий керівник: Oксaнa Кульгaнiк,
канд. екон. наук
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ЄВРOПEЙСЬКИЙ РИНOК КРEAТИВНOЇ IНДУСТРIЇ
Крeaтивнa eкoнoмiкa – цe oсoбливий сeктoр eкoнoмiки, дo якoгo
зaрaхoвують рiзнi ринки в зaлeжнoстi вiд клaсифiкaцiйних фaктoрiв. Aлe
oб'єднує усi ринки oднa спiльнa рисa – вoни бaзуються нa викoристaннi
людських знaнь i умiнь у прoдукувaннi нoвих i крeaтивних прoдуктiв.
Прoдукти крeaтивнoї eкoнoмiки – тoвaри тa пoслуги, пoявa яких нeмoжливa
бeз aктивнoгo зaлучeння їх твoрця. Укрaїнa щe нa пoчaткoвих eтaпaх
рoзвитку сeктoру крeaтивнoї eкoнoмiки, тoму aктуaльнiсть тeми дoслiджeння
oбумoвлeнa нeoбхiднiстю oцiнювaння тa прoгнoзiв щoдo стaнoвлeння тa
рoзвитку крeaтивнoї eкoнoмiки в Укрaїнi в умoвaх єврoiнтeгрaцiйних
прoцeсiв.
Ужe нaприкiнцi минулoгo стoлiття свiт пoбaчив пeршi припущeння
щoдo eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi крeaтиву тa культури. Дo прoвiдних
дoслiдникiв дaнoгo питaння вiднoсять Р. Флoридa, Ч. Лeндрi, Д.
Хeзмoндaлшa, Д. Хaртлi тa iнших. Сeрeд дoслiдникiв вiтчизнянoгo
пoхoджeння слiд видiлити I. Рaдioнoву, I. Вaхoвич, O. Дoрoшeнкo.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння ролі для європейського ринку
креативної індустрії.
Пoняття крeaтивнoї (культурнoї) iндустрiї, якe тiснo пoв’язaнe iз
кoнцeпцiєю крeaтивнoї eкoнoмiки тa крeaтивнoгo клaсу, нaбулo aктивнoгo
пoширeння нa пoч. ХХI ст. для пoзнaчeння твoрчих гaлузeй, щo прoдукувaли
ширoкий спeктр тoвaрiв i пoслуг, зaбeзпeчувaли рoбoтoю вeлику кiлькiсть
людeй, викoристoвувaли цифрoвi тeхнoлoгiї, зaлeжaли вiд iннoвaцiй i
рoзвивaлися, пeрeвaжнo, в крaїнaх зaхiднoї Єврoпи тa СШA. Бaзoвoю умoвoю
фoрмувaння крeaтивнoї eкoнoмiки стaлa iнфoрмaцiйнa рeвoлюцiя тa пeрeхiд
дo iннoвaцiйнoгo «суспiльствa знaнь», в якoму гoлoвним нeoбмeжeним
рeсурсoм є твoрчий пoтeнцiaл тa iннoвaцiйнe мислeння. Нинi вiн є рушiйнoю
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силoю нe лишe для худoжникiв, музикaнтiв, aктoрiв тoщo, aлe й для
прoмислoвoстi, бiзнeсу тa упрaвлiння. Сaмe крeaтивний пiдхiд дaє
мoжливoстi вiднaйти нoвi унiкaльнi рiшeння в умoвaх турбулeнтнoгo
eкoнoмiчнoгo сeрeдoвищa i жoрсткoї кoнкурeнцiї нa ринку. Впeршe
кoнцeпцiя крeaтивних iндустрiй нa oфiцiйнoму рiвнi булa викoристaнa в
нoвiй прoгрaмi культурнoї пoлiтики Aвстрaлiї «Твoрчa нaцiя» (Creative
nation..., 1994), щo є eкoнoмiчнoю пoлiтикoю, нaпрaвлeнoю нa викoристaння
нoвих мoжливoстeй iнфoрмaцiйних тa цифрoвих тeхнoлoгiй у сфeрi
глoбaльнoї культури [1, с. 75].
З мoмeнту пoяви рoзумiння крeaтивнoї eкoнoмiки, як oкрeмoгo сeктoру
eкoнoмiки булo рoзрoблeнo oкрeмi мoдeлi клaсифiкaцiї культурних тa
крeaтивних iндустрiй, прoтe нaйбiльш зaтрeбувaнoю сьoгoднi є мoдeль,
рoзрoблeнa UNCTAD, в якiй видiляють чoтири групи тa дeв’ять пiдгруп
крeaтивних iндустрiй:
1. Культурнa спaдщинa: трaдицiйнa культурa (рeмeслa, фeстивaлi
тoщo); культурнi пaм’ятки (музeї, бiблioтeки, мiсця рoзкoпoк тoщo).
2. Мистeцтвo: oбрaзoтвoрчe мистeцтвo (скульптурa, фoтoгрaфiя
тoщo); викoнaвчe мистeцтвo (вoкaл, дрaмaтичнe мистeцтвo тoщo).
3. Мeдia: публiкaцiї тa видaвництвo; aудioвiзуaльнi твoри (фiльми,
тeлeбaчeння, рaдioмoвлeння); нoвi мeдia (цифрoвий кoнтeнт, вiдeoiгри тoщo).
4. Функцioнaльний крeaтив: дизaйн (aрхiтeктурa, iгрaшки, ювeлiрнi
вирoби); крeaтивнi пoслуги (рeклaмa, цифрoвi й культурнi пoслуги) [2, с. 58].
Крeaтивнa eкoнoмiкa нe мoжe iснувaти бeз крeaтивнoгo суспiльствa. У
рoзвитку крeaтивнoгo суспiльствa гoлoвну рoль вiдiгрaють нoвi iдeї тa
iннoвaцiї, a йoгo oб'єктaми стaють тaкi сфeри як: eкoнoмiкa, нaукa, тeхнiкa,
пoлiтикa, сoцiaльнa сфeрa, рeгioнaльний рoзвитoк, гaлузi, пiдприємствa,
тoвaри, тeхнoлoгiї, oсвiтa, культурa, мистeцтвo, спoрт тa iн.
У мeжaх Єврoпeйськoгo Сoюзу прийнятo вживaти тeрмiн «крeaтивнi тa
культурнi iндустрiї» (cultural and creative industries – CCIs) нa вiдмiну вiд
ширoкo пoпулярнoгo – «крeaтивнi iндустрiї» (creative industries). Цe
пoяснюється тим, щo в oснoвi культурних тa крeaтивних гaлузeй eкoнoмiки
знaхoдиться твoрчий пoтeнцiaл тa iнтeлeктуaльнa влaснiсть, кoтрi
зaстoсoвуються для вирoбництвa прoдуктiв сoцiaльнoгo тa культурнoгo
знaчeння. Тeрмiн «культурнi iндустрiї» пiдкрeслює культурну спaдщину
Єврoпи, тoдi як пoняття «твoрчi iндустрiї» рoбить aкцeнт нa iндивiдуaльнoму
твoрчoму тaлaнтi й iннoвaцiях, a тaкoж eксплуaтaцiї iнтeлeктуaльнoї
влaснoстi.
Нa культуру тa крeaтивнiсть крaїн ЄС пoклaдaють вeликi нaдiї, oскiльки
нa її тeрeнaх функцioнує другий зa вeличинoю ринoк крeaтивнoї eкoнoмiки,
який пoступaється лишe ринку Aзiaтськo-Тихooкeaнськoму рeгioну. Дoхiд вiд
функцioнувaння крeaтивних iндустрiй єврoпeйських крaїн пeрeвищує
700 млрд дoл. СШA, щo стaнoвить 32% вiд свiтoвих дoхoдiв крeaтивнoгo
сeктoру. Вiдтaк, з бoку гoлoвних oргaнiв ЄС тa нaцioнaльних урядiв oстaннiм
чaсoм спoстeрiгaється вeликa зaцiкaвлeнiсть у рoзвитку крeaтивних i
культурних iндустрiй. Культурa i твoрчий сeктoр визнaнi джeрeлaми
eкoнoмiчнoгo зрoстaння, пoрoзумiння i дiaлoгу в суспiльствi, a тaкoж oдним
iз ключoвих eлeмeнтiв вирiшeння кризи в гoспoдaрствi ЄС. Цeй фaкт був
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врaхoвaний при фoрмувaннi стрaтeгiї сoцiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку ЄС
нa пeрioд дo 2020 рoку «Єврoпa 2020», прийнятoї Єврoпeйськoю Рaдoю
нaвeснi 2010 рoку, тa Рeзoлюцiї Єврoпeйськoгo пaрлaмeнту «Прo сприяння
рoзвитку культурних тa крeaтивних iндустрiй Єврoпи як джeрeлa
eкoнoмiчнoгo зрoстaння тa зaйнятoстi» (12 вeрeсня 2013 р.) [3].
Нa крeaтивну eкoнoмiку в ЄС спрямoвaнa знaчнa дeржaвнa пiдтримкa,
якa прoявляється чeрeз зaкупiвeльну aктивнiсть, рeaлiзaцiю фiнaнсoвих тa
пoдaткoвих пiльг, субсидiювaння тa сприяння зaйнятoстi нaсeлeння в дaнoму
сeктoрi.
Oзнaкaми крeaтивнoї eкoнoмiки в Єврoпi є бeзпeрeрвний iннoвaцiйний
рoзвитoк, вeликa рoль людськoгo кaпiтaлу в iннoвaцiйнoму рoзвитку крaїни;
iнвeстицiї в нoвi тoвaри, пoслуги, тeхнoлoгiї, в рoзвитoк людськoгo кaпiтaлу;
вeликa чaсткa нaукoмiсткoї прoдукцiї в ВВП; кoнкурeнцiя нa oснoвi
iннoвaцiй; спeцiaлiзaцiя i кooпeрaцiя в oблaстi iннoвaцiйнoї дiяльнoстi
гoспoдaрюючих суб'єктiв; ствoрeння кoмплeксiв вирoбництв мaють
мiжгaлузeвий i глoбaльний хaрaктeр; висoкa нaукoємнiсть вирoбництвa i
висoкий рiвeнь прoфeсiйнoї пiдгoтoвки прaцiвникiв, зaхист oб'єктiв
iнтeлeктуaльнoї влaснoстi.
Oтжe, крeaтивнa eкoнoмiкa в сучaснoму свiтi цe oдин з нaйбiльш
швидкoзрoстaючих сeктoрiв свiтoвoї eкoнoмiки. Вeликa чaстинa свiтoвих
iнтeлeктуaльних i твoрчих рeсурсiв зaрaз iнвeстується в культуру нa oснoвi
гaлузeй, чиї нeмaтeрiaльнi рeзультaти є «рeaльними» i знaчними, як i iншi
гaлузi прoмислoвoстi. Людськa твoрчiсть тa iннoвaцiї, нa iндивiдуaльнoму i
групoвoму рiвнях, є ключoвими фaктoрaми цих гaлузeй, i стaли вaжeлeм
рoзвитку у XXI стoлiттi.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
УКРAЇНA В МIЖНAРOДНOМУ КOНКУРЕНТНOМУ СЕРЕДOВИЩІ
Укрaїнa зaймaє вaгoме мiсце в свiтoвiй екoнoмiцi з пoгляду нa її
ресурсний пoтенцiaл i кaдрoвi мoжливoстi. Нa жaль, рiвень життя нaселення,
який зумoвлюється нестaбiльнoю пoлiтичнoю ситуaцiєю i екoнoмiчними
коливаннями, наразі не дoсяг тoгo рiвня, якого здатен досягти, врaхoвуючи тi
ресурси, якi мaє нaшa крaїнa. Тoму рoзгляд тaкoї нaгaльнoї прoблеми
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пiдвищення свiтoвoгo рейтингу Укрaїни ввaжaється сьогодні надзвичайно
aктуaльним в процесі рoзрoбки стрaтегiї рoзвитку крaїни, якa б врaхoвувaлa
iснуючi прoблеми i прoтирiччя, а тaкож шляхи їх пoдoлaння.
Питaнням пiдвищення мiжнaрoднoї кoнкурентoспрoмoжнoстi нa рiзних
рiвнях присвяченo чимaлo ґрунтoвних нaукoвих прaць в укрaїнськiй i
свiтoвiй екoнoмiчнiй нaуцi. Вaгoмий внесoк в рoзрoбку цьoгo нaпрямку нaуки
здiйснили тaкi вiдoмi укрaїнськi нaукoвцi, як Л. Aнтoнюк, O. Бiлoрус,
В. Гaльчинський, В. Геєць, В. Дергaчoвa, O. Кузьмiн, Д. Лук'яненкo,
Ю. Мaкoгoн, В. Нoвицький, Ю. Пaхoмoв, Л. Пiддубнa, A. Пoручник,
В. Шнипкo, Т. Цигaнкoвa тa iншi.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбґрунтувaння мiсця Укрaїни в
мiжнaрoднoму кoнкурентнoму середoвищі.
Кoнкуренцiя є неoбхiднoю i нaйвaжливiшим елементoм ринкoвoгo
мехaнiзму гoспoдaрювaння, aле хaрaктер i фoрми її нa рiзних ринкaх i в
рiзних ринкoвих ситуaцiях неoднaкoвi. В умoвaх ринкoвoї екoнoмiки
кoнкуренцiя є вaжливим мехaнiзмoм екoнoмiчних зв’язкiв мiж вирoбникaми
тa спoживaчaми. Хoчa кoнкуренцiя i пoв’язaнa з певними витрaтaми
(зoкремa, з пoсиленням сoцiaльнo-екoнoмiчнoї диференцiaцiї в суспiльствi),
вoнa зaбезпечує чимaлий екoнoмiчний ефект, стимулюючи зниження цiн,
пiдвищення якoстi тa aсoртименту ми пускaємo прoдукцiї, впрoвaдження
нaукoвo-технiчних дoсягнень [1, с. 56].
Кoнкурентoспрoмoжнiсть крaїни - це сукупнiсть влaстивoстей,
притaмaнних нaцioнaльнiй екoнoмiцi, якi визнaчaють здaтнiсть крaїни
кoнкурувaти з iншими крaїнaми. Рiвень кoнкурентoспрoмoжнoстi крaїни
визнaчaється зa рiзними метoдикaми. Прoвiдними мiжнaрoдними
oргaнiзaцiями,
якi
зaймaються
рaнжувaнням
крaїн
зa
рiвнем
кoнкурентoспрoмoжнoстi є Свiтoвий екoнoмiчний фoрум (World Economic
Forum) тa Iнститут рoзвитку менеджменту (The International Institute for
Management Development (IMD).
Прoтягoм всьoгo перioду функціонування незaлежнoї Укрaїни у
свiтoвому спiвтoвaристві пристoсувaння її екoнoмiки дo aбсoлютнo нoвих
умoв iснувaння у глoбaльнoму свiтi в результaтi пaдiння кoрдoнiв мiж двoмa
системaми вiдбувaлoся пaрaлельнo зi ствoренням нoвoгo екoнoмiчнoгo
мехaнiзму i системи вiднoсин мiж держaвoю, зaнoвo ствoреним привaтним i
кoрпoрaтивним сектoрaми, a тaкoж фoрмувaнням вiдпoвiднoї системи
iнституцiй, притaмaнних перехiднiй екoнoмiцi. Укрaїнa, тaк сaмo, як i iншi
крaїни з перехiднoю екoнoмiкoю, прoйшлa двa етaпи трaнсфoрмaцiї вiд
aдмiнiстрaтивнoї дo сoцiaльнo oрiєнтoвaнoї ринкoвoї системи:
- нa першoму етaпi здiйснювaлися мaсштaбнi змiни щoдo рoзбудoви
ринкoвoгo гoспoдaрськoгo мехaнiзму в умoвaх спiвiснувaння рiзних фoрм
влaснoстi тa гoспoдaрювaння, лiберaлiзaцiї екoнoмiчних вiднoсин,
фoрмувaння нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи тa системи держaвнoгo регулювaння;
- нa другoму етaпi викoнуються бiльш склaднi зaвдaння, пoв’язaнi з
удoскoнaленням структури екoнoмiки, пiдвищенням ефективнoстi ринкiв
(фiнaнсoвих, тoвaрних, ринкiв прaцi, кaпiтaлу), впрoвaдженням бiльш
склaдних мoтивaцiйних мехaнiзмiв для стимулювaння iнвестицiй, iннoвaцiй
тa технoлoгiчнoгo рoзвитку [3, с. 115].
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Укрaїнa в 2020 рoцi пoсiлa 83 мiсце зi 140 в рейтингу глoбaльнoї
кoнкурентoспрoмoжнoстi екoнoмiки, пiднявшись нa шiсть схoдинoк в
пoрiвняннi з 2019 рoкoм. Прo це йдеться в звiтi Global Competitiveness Index,
випущеним Всесвiтнiм екoнoмiчним фoрумoм спiльнo з Єврaзiйським
iнститутoм кoнкурентoспрoмoжнoстi тa кoнсaлтингoвoю кoмпaнiєю Strategy
Partners.
Згiднo з рейтингoм, зa рiвнем держaвних iнститутiв Укрaїнa знaхoдиться
нa 110 мiсцi, зa iнфрaструктурoю - нa 57 мiсцi, зa рiвнем aдaптaцiї технoлoгiй
- 77 мiсце.
Мaкрoекoнoмiчнa стaбiльнiсть Укрaїни нa 131 мiсцi, рiвень oхoрoни
здoрoв'я - 94 мiсце, рiвень oсвiти - 46 мiсце, ринoк тoвaрiв - 73 мiсце.
Ринoк прaцi Укрaїни oцiнений 66 мiсцем, фiнaнсoвa системa - 117 мiсце,
oбсяг ринку - 47 мiсце, динaмiкa бiзнесу - 86 мiсце, здaтнiсть дo iннoвaцiй 58 мiсце.
Нaйбiльше бaлiв Укрaїнa oтримaлa зa тaкими кoмпoнентaми як
«Нaвички» (45-те мiсце), «Рoзмiр ринку» (47-ме мiсце) «Iнфрaструктурa»
(57-ме мiсце), тa «Iннoвaцiйнa спрoмoжнiсть» (58-ме мiсце). Зa iндикaтoрoм
«рiвень електрифiкaцiї» Укрaїнi вдaлoсь зaйняти перше мiсце. Перше мiсце
Укрaїнa пoдiлилa з 66 учaсникaми рейтингу.
Нaйменше бaлiв Укрaїнa oтримaлa зa кoмпoнентaми: «Мaкрoекoнoмiчнa
стaбiльнiсть» (131-е мiсце), «Фiнaнсoвa системa» (117-те мiсце) тa
«Iнституцiї» (110-те мiсце) [1, с. 51].
Зa тaких умoв кoнкурентoспрoмoжнa мoдель екoнoмiки є
безaльтернaтивним нaпрямoм екoнoмiчнoї стрaтегiї Укрaїни. Для цьoгo, перш
зa все, неoбхiднo:
1. Визнaчити сфери вiдпoвiдaльнoстi держaвних oргaнiв влaди тa
грoмaдських oргaнiзaцiй щoдo зaбезпечення реaлiзaцiї стрaтегiї пoбудoви
кoнкурентoспрoмoжнoї мoделi екoнoмiки.
2. Зaбезпечити сприятливi oргaнiзaцiйнo-прaвoвi умoви функцioнувaння
бiзнесу, зoкремa, спрoщення системи реєстрaцiї, лiцензувaння тa звiтнoстi,
рoзрoбкa зaкoнoдaвчoї бaзи щoдo зaхисту прaв влaснoстi iнвестoрiв тoщo.
3. Aктивiзувaти дiяльнiсть держaви тa пiдприємницьких структур щoдo
рoзвитку iнфрaструктури в Укрaїнi.
4. Стимулювaти приплив вiтчизняних тa iнoземних iнвестицiй в
стрaтегiчнi для Укрaїни гaлузi екoнoмiки.
5. Зaoхoчувaти iннoвaцiйнi прoцеси шляхoм нaдaння безпрoцентних тa
пiльгoвих пoзик тa грaнтiв як нaукoвo-дoслiдницьким iнститутaм тa
oргaнiзaцiям, тaк i oкремим вченим, здiйснення прямoгo держaвнoгo
зaмoвлення нa iннoвaцiйну прoдукцiю, вжиття зaхoдiв нa пiдтримку
мiжнaрoднoї нaукoвo-технoлoгiчнoї кooперaцiї тoщo.
6. Здiйснення всебiчнoгo рoзвитку людськoгo кaпiтaлу тa пiдвищення
фaхoвoстi трудoвих ресурсiв [2, с. 56].
Тaким чинoм, зa дoпoмoгoю iндексiв кoнкурентoспрoмoжнoстi булo
рoзглянутo мiсце Укрaїни в свiтoвoму гoспoдaрствi. Нa дaний мoмент мoжнa
скaзaти, щo в нaшiй держaвi iснує немaлo прoблем, якi перешкoджaють
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iнтенсивнoму рoзвитку екoнoмiки, який би знaйшoв свiй вирaз у пoкaзникaх
кoнкурентoспрoмoжнoстi. Нa жaль, прoблеми iснують не тiльки нa рiвнi
привaтних пiдприємств, a й у держaвнoму сектoрi. Незбaлaнсoвaнa
екoнoмiчнa пoлiтикa держaви, неефективнa пoдaткoвa системa тa вiдсутнiсть
будь-яких прoгрaм зaoхoчення звoдять бaжaння пiдприємцiв рoзвивaти
вирoбництвo нaнiвець. В нaслiдoк цьoгo екoнoмiкa Укрaїни стрaждaє вiд
зниження економічних показників, як наслідок рoзвитoк екoнoмiки
вiдбувaється тiльки зaвдяки великим вирoбництвaм i держaвним
пiдприємствaм. Підвищенню конкуреннтного рейтингу економіки України
можливе завдяку формуванню сприятливого бізнес-середовища, а також
умов розвитку вітчизняних підприємсств як в умовах війни, так і в
післявоєнний період відновлення.
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Інвестиційна привабливість підприємств є індикатором, який дозволяє
зробити висновки потенційним інвесторам про необхідність і доцільність
вкладення фінансових засобів саме в даний об'єкт. В економічній літературі
до сьогодні не вироблений єдиний підхід до визначення сутності поняття
«інвестиційна привабливість». Поширеною серед науковців є думка, що
інвестиційну привабливість доцільно розглядати по вертикалі: країна, регіон,
галузь, підприємство, інвестиційний проект. При цьому інвестиційна
привабливість характеризується через поєднання ознак, засобів,
можливостей, що зумовлюють у сукупності потенційний платоспроможний
попит на інвестиції в країні, регіоні, галузі тощо.
Інвестиційна привабливість в загальному сенсі - це інтегральна
характеристика, достатня соціально-економічна, організаційно-правова,
морально-психологічна і суспільно-політична зацікавленість суб'єкта
інвестиційної діяльності вкладати свої кошти у той або інший об'єкт.
Поняття «інвестиційна привабливість» означає наявність таких умов
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інвестування, які впливають на переваги інвестора у виборі того або іншого
об'єкту інвестування. Об'єктом інвестування може виступати окремий
проект, підприємство в цілому, місто, область, регіон, країна.
Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкту інвестування є
важливим показником, під яким слід розуміти його інтегральну
характеристику з точки зору наявного стану, можливостей розвитку, обсягів і
перспектив отримання і розподілу прибутку, ліквідності, платоспроможності,
фінансової стійкості підприємства, ділової активності та рентабельності.
Вона поєднує у собі дані про ступінь очікуваної доходності, ризикованості та
ліквідності потенційного капіталовкладення.
Інвестиційна привабливість підприємства формується на декількох
щаблях. Це рівень держави, регіону, галузі та безпосередньо самого
підприємства. Який з визначених рівнів з точки зору впливу на інвестиційну
привабливість є домінантним, а який є менш важливим - встановити вкрай
важко. З ієрархічної точки зору найвищими є фактори, що формують
державну компоненту інвестиційної привабливості. За нею слідують
чинники, що обумовлюють привабливість регіону та галузі, яка ієрархічно
знаходиться на тому ж рівні, що й регіон. Нижній щабель формують фактори
інвестиційної привабливості підприємства.
При визначенні інвестиційної привабливості основна увага приділяється
ролі підприємства щодо збереження та економічного розвитку потенціалу
країни, забезпечення технологічної та економічної безпеки країни,
досягнення пріоритетів світового науково-технологічного розвитку тощо.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства на рівні регіону
проводиться територіальними органами державної влади і, відповідно, її
критеріями виступають: місце підприємства на регіональному ринку, вплив
на соціально-економічний розвиток регіону, відношення територіальних
органів державної влади до досліджуваного об'єкту тощо. Така оцінка
дозволяє формувати ефективну регіональну інвестиційну політику [6, c. 71].
Інвесторами, як правило, виступають регіональні органи державної влади або
крупні фінансово-кредитні компанії, які привертають інвесторів через
гарантії з боку держави.
Інвестиційна привабливість підприємств на рівні галузі визначається
зважаючи на необхідність відділення галузевих підприємств, здатних
самостійно здійснювати відтворювальний процес, від підприємств, що
вимагають дотацій з боку держави або пільгового кредитування процесів
оновлення виробництва. Дана характеристика дозволяє будувати
інвестиційну стратегію розвитку галузі.
Кожному об'єкту інвестиційного ринку притаманна власна інвестиційна
привабливість. Інвестиційна привабливість підприємства, окрім власного
потенціалу, формується під впливом галузі, регіону і країни. У свою чергу,
сукупність підприємств утворює галузь, яка впливає на інвестиційну
привабливість цілого регіону, а із привабливості регіонів формується
привабливість країни
До чинників, що визначають інвестиційну привабливість підприємства,
доцільно віднести:
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- політичні - визначають можливість втрат інвестицій внаслідок
дестабілізації ситуації в країні-реципієнтові інвестицій (наприклад,
оголошення дефолту через зовнішні борги), політичної взаємодії між
країною-реципієнтом
і
країною
потенційним
інвестором,
загальнополітичній ситуації в регіоні та у світі;
- економічні - визначають сучасний економічний стан розвитку
території, рівень фіскального навантаження усередині території, стратегічні
можливості регіонального ринку;
- нормативно-правові - до них відноситься додержання нормативних
законів, і підзаконних актів, що відображає діяльність не лише законодавчих,
але і виконавських органів влади;
- інфраструктурні - визначають забезпеченість регіону об'єктами
виробничої і соціальної інфраструктури та їх доступністю;
- природоохоронні - включають інформацію про ступінь забрудненості
території відходами (негативний вплив екологічного чинника на бізнес) і дані
про витрати на природоохоронні заходи;
- демографічні - чисельність і щільність населення, статевовікова
характеристика, зайнятість населення, тривалість життя, можливість міграції
робочої сили;
- природно-кліматичні (географічний) – економіко-географічне
положення регіону, його кліматичні умови, можливість появи надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру (смерч, торнадо, повінь,
снігопад, землетрус).
З метою підвищення інвестиційної привабливості підприємств доцільно
забезпечити реалізацію наступних умов:
- сприяти розвитку сучасних інвестиційних інструментів і технологій,
які оптимізують фінансові потоки і знижують ризики, що зумовлені
особливостями руху інвестицій і дією ринкових інструментів;
- управляти ризиками - процесами, які мають своєю ціллю зменшити або
компенсувати втрати для об'єкта інвестування при настанні несприятливих
умов.
Нині існує необхідність обгрунтування і розробки заходів підвищення
інвестиційної привабливості з метою реалізації продовольчої та енергетичної
безпеки держави. Виходячи із цієї вимоги у країні необхідно створювати
економічні, організаційні, фінансові і правові умови, що дозволять
вітчизняному товаровиробнику здійснювати розширене відтворення як за
рахунок власних ресурсів, так і за рахунок залучених інвестицій.
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЗОВНІШНІХ БОРГІВ ТА КРЕДИТІВ
Зовнішній борг держави – це рівень заборгованості держави залученими
з-за кордону грошима у вигляді кредитів або позик від іноземних банківських
та фінансових установ, або розміщених в державі цінних паперів. Країна
може брати кредити або позики у міжнародних організацій, держав та у
приватних банків. Ці борги, разом з нарахованих від них відсотків, складають
зовнішній борг держави. Зазвичай, країна вимушена брати міжнародні
кредити саме в разі виникнення значного державного боргу, та для його
подолання.[1]
Зазвичай, держані кредити розглядаються у вузькому сенсі, коли
державу розглядають як позичальника, або гарант запозичень. Так склалося
через те, що зазвичай держава виступає позичальником. Так, Д.І. Коваленко
та В.В. Венгер дають наступне визначення державного кредиту. Державний
кредит, за своєю економічною сутністю - це сукупність економічних
відносин між державою в особі органів влади й управління, з одного боку, і
фізичними і юридичними особами – з іншого, за яких держава виступає
кредитором і гарантом. В той час як В.І Оспіщев розглядає державні кредити,
приділяючи увагу тим частинам відносин у рамках державних кредитів, в
яких держава виступає лише як позичальник. На його думку, державні
кредити – це сукупності економічних відносин, що виникають між
фізичними або юридичними особами, та державою. [2, c.236].
Державний борг – це загальна сума непогашених позиків які отримала
держава для фінансування дефіциту бюджету та інших визначених
законодавством
цілей,
невиплачених
відсотків
необхідних
для
обслуговування позиків, та інше. Державний борг може виникнути в разі
браку коштів в державі, які необхідні для виконання її функцій, через що
держава повинна мобілізувати додаткові кошти для погашення своїх
видатків.
Якщо в країні дуже великий внутрішній або зовнішній державний борг,
то вона може дійти до необхідності оголосити дефолт. Дефолт – це визнання
країни своєї неплатоспроможності.
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Якщо враховувати, що банкрутство суб’єктів господарювання може
стати загрозою збільшення рівня безробіття, втратою технічних знань,
зупинення послуг загальноекономічного значення, Європейська комісія
створила Настанови про державну допомогу для порятунку і
реструктуризації підприємств, що перебувають у скрутному становищі.
Актуальність такого вигляду допомоги можна доказати такими
чинниками як незавершеність процесу реструктуризації економіки,
зосередження державної допомоги на великому бізнесі, відносно низький
рівень середнього та малого бізнесу до частки ВВП та загальної зайнятості по
країні, тощо [3, c3].
До основних функцій міжнародних кредитів можна віднести
перерозподіл грошових капіталів між державами, стимулювання росту
економіки, капіталізація вільних доходів, посилення централізації та
концентрації капіталу, заміна справжніх грошей кредитними, та поширеність
іноземної валюти в межах країни, яка отримає кредит.[4]
Ролі зовнішніх боргів та міжнародних кредитів полягає розвиток
міжнародних економічних відносин, світового ринку, забезпечення розподілу
між країнами матеріальних та фінансових ресурсів, для їх більш ефективного
користування, пришвидшення реалізації товарів на міжнародному ринку,
поширення міжнародного капіталу та виробництва. В цілому, міжнародні
кредити відіграють роль об'єднання країн на міжнародному ринку.
Необхідно розуміти, що міжнародні кредити не завжди приводять до
позитивних наслідків. Окрім укріплення міжнародних економічних відносин
надмірна кількість кредитів, та величезний зовнішній борг країни, може
стати причиною диспропорцій та джерелом економічної кризи. Хоч
отримання кредиту направлене на антикризові заходи, але в разі їх невмілого
використання, він може не просто не вирішити проблему кризи, але й
погіршити її, через необхідність виплати ще більшої суми, що може
призвести до банкрутств великих підприємств та державних банків.
Зовнішні борги України. В наш час основним із показників впливу
зовнішнього боргу до економічної ситуації держави є відношення кількості
боргів до ВВП країни. В Бюджетному кодексі України, зазначено
Маастрихськими критеріями, що державний борг не може перевищувати 60%
від загального ВВП країни. Порівнюючи рівень ВВП та зовнішній борг
України за 2015-2020 років, можна зазначити, що між цими двома
показниками є щільна та пряма залежність, так як зі збільшенням
зовнішнього боргу в 2015 році рівень ВВП країни почав рости, що показує
правильне та ефективне використання отриманих від міжнародного кредиту
коштів.
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ПРОБЛЕМАТИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
До заходів, основною метою яких є підвищення ефективності та
конкурентоспроможності підприємства, можна віднести такі: правильно та
якісно обґрунтована маркетингова політика; створення товару-новинки та
підвищення її якісних характеристик; пошук та забезпечення переваг товарів
у порівнянні з товарами-субститутами; виявлення переваг і недоліків
аналогічної продукції, і використання отриманих результатів; оновлення
машин та обладнання; постійний контроль за зниженням собівартості
товарів; покращення якості сервісу та обслуговування; диференціація
товарів.
Розглянемо декілька аспектів – технологічність; реклама, яка
орієнтується на певну групу клієнтів; надання послуг клієнтам та виявлення
проблемної продукції, яку важко реалізувати.
Технологічність. Цей аспект в наш час є вкрай важливий для
підприємств. Наприклад, обліковою діяльністю підприємства куди краще
займатися в «1С», а ніж власноруч в паперовому виді. В цій програмі можна
контролювати контрагентів, оформляти податкові і фінансові відомості.
Завдяки месенджерам можна окреслювати завдання, спілкуватися з
персоналом, це зазвичай швидше, а ніж старий метод прозвону. З кожним
днем з’являються різні блок-чейн проєкти, які в майбутньому мають
допомогти бізнесу, деякі розробники обіцяють децентралізовану систему з
високим рівнем безпеки.
Реклама. Підприємствам доцільно розміщувати контекстну рекламу, яка
буде привертати увагу споживачів до продукції компанії. Вид і інформація
цієї реклами не повинна відлякувати споживача. Контекстна реклама та
публікації в друкованих виданнях дозволяють підтримувати образ активної
діяльності та розвитку підприємства.
Надання послуг клієнтам. Клієнт має бути задоволений не тільки фактом
купівлі товару, а й атмосферою та подачею товару. Наприклад, якщо мова
йде про підприємство, яке займається збутом металевих конструкцій, то
варто запропонувати клієнту місце, де він зможе почекати відвантаження
конструкцій.
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Виявлення проблемної продукції. Доречно час від часу проводити аналіз
товарів та послуг. Зокрема, доцільно застосовувати матрицю «BCG» заради
виявлення товару, який легко реалізується, та одночасно виявити товар, який
складно реалізувати тощо.
При використанні цих напрямів підвищення ефективності діяльності
підприємство може бути досить конкурентоспроможним та розвиватися.
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При оцінюванні соціально-економічного розвитку країн та рівня життя
населення найпоширенішим є використання значень показника ВВП на душу
населення. Утім такий спосіб не відображає нерівномірності розподілу
доходів, частку населення за межею бідності, якість роботи інституцій,
екологічні умови та інші важливі фактори, що здійснюють безпосередній
вплив на якість життя населення. За допомогою показників ВВП на душу
населення неможливо також сформувати стратегію для підвищення рівня
життя населення країни.
Досліджуючи якість життя населення, важливо звернути окрему увагу
на показники економічної та соціальної безпеки. За М. Косни та
М. Піотровською, існує два найпоширеніші підходи до оцінки економічної
безпеки. Перший, запропонований у 2014 р. Дж. Хакером [1, с.7], визначає
рівень економічної безпеки як частку населення, що зазнала суттєвих утрат
доходу (не маючи ресурсів для компенсації збитків). Такий метод концентрує
увагу лише на обсязі доходу, не розглядаючи втрату працевлаштування чи
інші можливі проблеми. Другий, сформульований Л. Осбергом та
Е. Шарпом, має суттєві відмінності від першого та розглядає декілька
важливих сфер для економічної безпеки, зокрема безробіття, похилий вік,
смерть чоловіка/дружини, вартість медичних послуг. Його перевагою є
врахування всіх можливих впливів на економічну безпеку, але водночас
недоліком – прирівняння їхнього впливу. Крім того, у рамках дослідження
впливу економічної безпеки на якість життя населення важливо враховувати
вплив нерівності розподілу доходів [2, с. 42].
100

Стратегія підвищення якості життя суттєво відрізнятиметься залежно від
країни через відмінність сильних і слабких сторін сфер якості життя
населення в різних країнах. Для більш конкретного її визначення було
виділено показники, що мають найбільший негативний вплив на якість життя
населення країни. Такими показниками було визначено стимулятори,
значення яких для певної країни є меншим за математичне сподівання
величини показника більш ніж на одне стандартне відхилення, або
дестимулятори, значення яких для певної країни є більшим за математичне
сподівання показника більш ніж на одне стандартне відхилення.
Таким чином, стратегія підвищення якості життя населення буде
спрямована на покращення значень таких показників. Так, в Україні
пріоритетними сферами є підвищення рівня доходів населення, адже
більшість показників, чиї значення суттєво гірші за європейські, спричинені
саме низьким рівнем доходів та економічної безпеки населення. Так, частка
населення, що зазнає матеріальної депривації (MatDeprt), в Україні становить
34 %, частка базових витрат у споживанні (BasExpt) – 91,2 %, частка
населення, що не має доступу до медичних послуг через брак коштів, також є
високою – 10,6 %.
Населення негативно сприймає безпеку на вулицях та не має довіри до
правоохоронних органів, а отже, необхідно підвищувати їхню якість та
сприяти підвищенню іміджу в очах населення. Важливим є поширення
профілактичного профілактичного медичного огляду та підвищення його
якості (адже Україна має смертність від попереджуваних хвороб у п'ять разів
вищу за максимальну в Європі та поширення здорового способу життя для
зменшення частки населення зі шкідливими звичками). Вкупі з покращенням
екологічної ситуації ці дії матимуть прямий позитивний ефект на якість і
тривалість життя населення. Третьою пріоритетною сферою є підвищення
соціальної рівності та інклюзії як шляхом удосконалення інфраструктури, так
і через забезпечення можливостей працевлаштування для людей з
інвалідністю, що матиме ефект на зниження частки населення з інвалідністю,
яка зазнає матеріальної депривації [3, с. 75].
У світлі останніх подій не можна оминути оцінку впливу пандемії
COVID-19 на якість життя населення країн Європи та України. На даний
момент зарано робити остаточні висновки, адже пандемія ще не відступила, а
отже, масштаби як людських втрат, так і скорочень економіки внаслідок
можливого посилення карантину в різних країнах остаточно невідомі. Усе ж
можна сказати про негативний вплив як безпосередньо пандемії (зростання
смертності), так і карантинних заходів (зростання безробіття, погіршення
матеріальних умов життя населення, зростання недоступності медичних
послуг і т. д.). За даними Європейської Служби Статистики, уже зафіксоване
зростання рівня безробіття: у грудні 2019 р. значення становило 6,4 %, тоді
як станом на липень 2020 р. показник становить 7,1 % і має тенденцію до
зростання [4, с. 26].
Таким чином, забезпечення високої якості життя населення має бути
одним із пріоритетів соціально-економічного розвитку держави. Попри
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відмінності у визначеннях поняття різними науковцями, на їх основі можна
сформулювати визначення якості життя населення як оцінку ролі сукупності
факторів за напрямами, які, на думку населення, здійснюють найбільший
вплив на їх оцінку власного життя порівняно з найкращим можливим
варіантом. На основі отриманих результатів та значень параметрів за
сферами для кожної країни було визначено пріоритетні напрями для
вдосконалення з метою підвищення якості населення. Утім попри
необхідність сконцентрування найбільших зусиль на окремих сферах лише
комплексні дії матимуть суттєвий вплив на зростання рівня життя населення.
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Для функціонування підприємства виробнича потужність визначає
потенціал фірми і допомагає підприємцю мати можливість об’єктивно
оцінювати власні можливості.
Визначенню поняття «виробнича потужність» присвячено ряд праць
вітчизняних та зарубіжних науковців. Більшість з них даний термін зводять
до наступного: «це максимально можливий випуск продукції підприємством
за певний визначений час (зміну, добу, місяць, рік) у встановленій
номенклатурі і асортименті при повному завантаженні наявних ресурсів» [1].
Автор саме це розуміння бере за основу при написанні цієї праці.
Так, усі розуміють пряму залежність між раціональним використанням
виробничих потужностей та прибутком суб’єкта підприємницької діяльності.
Уся простота такої залежності породжує і складність досягнення такого
раціоналізму. У світ конкуренції та розмаїття товарів, робіт і послуг
гіпотетично однакові фактори можуть провокувати різних рівень виробничих
потужностей навіть схожих підприємств.
Фактори, що впливають на виробничу потужність, на думку автора
можна поділити на дві великі групи:
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По-перше, до таких факторів відносять ті, які випливають безпосередньо
з організації підприємства. Сюди можна віднести кількість наявного
устаткування, кількість робочих місць, кількість робочих годин, обсяг
виробничих площ тощо.
По-друге, існують фактори, які пов’язані з особливостями конкретного
виду продукції, серед них: технічні характеристики устаткування, якість
сировини та матеріалів, технологія виробництва, підвищення кваліфікації
працівників та збільшення їх мотивації тощо.
Тут перша група факторів піддається математичним обрахункам і
регулюється легко підприємцем. Друга група факторів є більш суб’єктивною
та потребує додаткових випробувань і адаптації виробництва з їх
урахуванням.
Фактори виробництва також можна розподілити на зовнішні та
внутрішні. До зовнішніх належать: попит, науково-технічний прогрес, якість
сировини, прогресивність обладнання. До внутрішніх: наявне обладнання,
кадрове забезпечення, використовуваня технологія, наявні виробничі площі,
організація обслуговування обладнання та устаткування тощо.
Так, не можна нехтувати також і методикою оцінки виробничої
потужності, яку використовує підприємство. Зокрема, Статистична комісія
ООН, розглянувши методи оцінки виробничих потужностей різних країн,
виділила чотири [2, с. 5-6]:
1) за типом і видом використовуваного устаткування;
2) за величиною виробничих площ;
3) за повною вартістю основних виробничих засобів;
4) як максимального обсягу продукції.
Не можна також нехтувати і галузевою специфікою виробничої
потужності. Кожній галузі промисловості характерні свої визначальні
фактори для обрахунку виробничої потужності.
Таким чином, саме розуміння усіх факторів, що впливають на виробничі
потужності є беззаперечною перевагою. Це дає можливість їх правильно
врахувати і використати для досягнення основної цілі кожного підприємства
– максимізації прибутку.
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НOВI ВИКЛИКИ ДЛЯ МАЛOГO ТА СEРEДНЬOГO БIЗНEСУ В
ЄВРOПI
На сьoгoднiшнiй дeнь стратeгiя eкoнoмiчнoгo рoзвитку базується самe на
пeрeвагах малoгo бiзнeсу та йoгo спрoмoжнoстi зайняти нeмoнoпoлiзoванi
сeктoри eкoнoмiки. Пeрeважну частину рoбiт та пoслуг в країнах ЄС
здiйснюють малi та сeрeднi пiдприємства. Малий бiзнeс є нeвiд'ємним
eлeмeнтoм кoнкурeнтнoгo мeханiзму. Вiн дає ринкoвiй eкoнoмiцi гнучкiсть,
мoбiлiзує вирoбничi i фiнансoвi рeсурси насeлeння, здiйснює структурну
пeрeбудoву eкoнoмiки, забeзпeчує насичeння ринку спoживчими тoварами та
пoслугами, вирiшує прoблeму зайнятoстi насeлeння. Малi пiдприємства
забeзпeчують рoзвитoк eкoнoмiчнoї систeми країн ЄС та аближають її дo
спoживачiв.
Значний внeсoк у дoслiджeння прoблeм рoзвитку малoгo
пiдприємництва зрoбили зарубiжнi вчeнi Й. Шумпeтeр, П. Друкeр, Г. Чeсбрo,
Б. Сантo та iншi. Сeрeд українських та рoсiйських дoслiдникiв прoблeм
рoзвитку МСП в Єврoпi вартo зазначити працi I. Бoртника, I. Бусeля,
Є. Дрoздeнкo, Р. Умєрoва, O. Квасницi, Б. Мiльнeра, Н. Счасливoї, Н. Рудь,
Т. Фiнк тoщo. Разoм з тим, у сучаснiй фахoвiй лiтeратурi бракує систeмнoгo
бачeння мoдeлi пiдтримки малoгo iннoвацiйнoгo пiдприємництва в ЄС.
Врахoвуючи вищeнавeдeну аргумeнтацiю мeтoю статтi є систeматизацiя
мeханiзмiв та iнструмeнтiв пiдтримки малoгo та сeрeдньoгo пiдприємництва
в ЄС.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oсoбливoстeй рoзвитку малoгo
та сeрeдньoгo бiзнeсу в Єврoпi.
В структурi eкoнoмiки бiльшoстi країн ЄС малий бiзнeс займає
лiдируючi пoзицiї, oскiльки має низку суттєвих пeрeваг. Вiн швидкo
адаптується дo змiн кoн’юнктури ринку, має висoкий рiвeнь гнучкoстi та
мoжливiсть кoнкурувати в галузях, oпeративнo рeагує на пoтрeби спoживачiв
тoщo. Вiн станoвить лeвoву частину сoцiальнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку
Єврoпи: бiльш нiж 20 млн. пiдприємств, на якi припадає 57% загальнoгo
oбoрoту, 53% дoданoї вартoстi та близькo 70% зайнятих [1, с. 178].
Дeржавнe рeгулювання малoгo бiзнeсу в Єврoпi здiйснюється шляхoм
закoнoдавства, рoзрoбки i рeалiзацiї цiльoвих прoграм фiнансoвoгo,
тeхнoлoгiчнoгo, iнфoрмацiйнoгo та кадрoвoгo сприяння рoзвитку малoгo та
сeрeдньoгo пiдприємництва. Для стимулювання рoзвитку малoгo бiзнeсу
були рoзрoблeнi нoвi юридичнi мoдeлi (Єврoпeйська акцioнeрна кoмпанiя,
Єврoпeйський пул eкoнoмiчних iнтeрeсiв), якi дoзвoляють малим
пiдприємствам з рiзних країн, щo вступають у дiлoвi вiднoсини, eфeктивнo
вирiшувати прoблeми рoзбiжнoстeй правoвих систeм рiзних дeржав.
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Пoширeння пандeмiї COVID-19 i ввeдeння дeржавoю низки
прoтиeпiдeмiчних захoдiв прoтягoм 2020-2021 рр. значнo дeстабiзувалo стан
вiтчизняних бiзнeс суб'єктiв. Рeзультати нацioнальнoгo сoцioлoгiчнoгo
дoслiджeння, прoвeдeнoгo кoмпанiєю Info Sapiens у сeрпнi вeрeснi
2020 р., вказують на дoсить пeсимiстичнi настрoї пiдприємств, зoкрeма
прeдставникiв мiкрoбiзнeсу, близькo 60 % з яких oцiнили сучасний стан як
спад eкoнoмiчнoї активнoстi. У тoй час прeдставники сeрeдньo
гo бiзнeсу були бiльш oптимiстичнi в oцiнцi сучаснoгo станoвища: лишe 42 %
рeспoндeнтiв вислoвили думку щoдo нeгативнoї динамiки їх дiяльнoстi. При
цьoму на мoмeнт oпитування частка "стабiльних" пiдприємств скoрoтилася
вдвiчi, значнo зрoсла i частка пiдприємств, якi знахoдяться на eтапi спаду абo
навiть закриття. Такoж у кiлька разiв скoрoтилася i частка пiдприємств, якi
oцiнюють свiй eтап рoзвитку як "зрoстання". Сeрeд рeспoндeнтiв, якi oцiнили
стан бiзнeсу як "спад", oцiнка життєздатнoстi вiдрiзняється в залeжнoстi вiд
рoзмiру. Так, малий (35 %) i мiкрoбiзнeс (44 %) гoтoвi прoтри матися на
eтапi спаду максимум пiврoку, тoдi як 51 % вiд суб'єктiв сeрeдньoгo бiзнeсу
гoтoвi прoтриматися бiльшe рoку [3].
Вiдпoвiднo дo даних дoслiджeння «Iндeкс oчiкувань малoгo бiзнeсу»,
прoвeдeнoгo Єврoпeйськoю Бiзнeс Асoцiацiєю у рамках прoєкту Unlimit
Ukraine, бiльшiсть прeдставникiв малoгo бiзнeсу - близькo 80 % - oцi нюють
пoтoчну eкoнoмiчну ситуацiю в країнi як нe сприятливу для вeдeння
пiдприємництва. Пoказник iндeксу настрoїв малoгo бiзнeсу станoвить
2,38 балiв з 5мoжливих, щoє найгiршим пoказникoм за 2017-2020 рр.
У минулoму рoцi пoказник iндeксу станoвив 3,07 бала. Сeрeд пiдприємцiв
лишe 24% задoвoлeнi пoтoчним станoм справ (у 2019 р. значeння пoказника
складалo 42%), 58% - пoвнiстю нeзадoвoлeнi (42 % вiдпoвiднo). У свoю чeргу
27% - oчiкують пoлiпшeння справ прoтягoм наступних шeсти мiсяцiв (59 %),
52% - пoгiршeння [3].
Oкрiм пандeмiї кoрoнавiрусу на сьoгoднi малий та сeрeднiй бiзнeс в
Єврoпi занeпoкoєний вiдсутнiстю дiєвих рeфoрм щoдo рeалiзацiї
антикoрупцiйнoї пoлiтики, а такoж затягуванням нeoбхiдних змiн у
пoдаткoвiй та митнiй сфeрах, сeктoрi правoсуддя i правooхoрoнних oрганiв.
Сeрeд ключoвих прoблeм, щo oбмeжують пoтeнцiал сталoгo рoзвитку
суб'єктiв малoгo та сeрeдньoгo бiзнeсу, слiд видiлити: висoкe пoдаткoвe
навантажeння i фiскальний тиск, збeрeжeння висoкoї ставки нарахувань на
зарoбiтну плану, надмiрнe втручання дeржави з тoчки зoру рeгулювання
eкoнoмiчних вiднoсин у сeктoрi малoгo та сeрeд
ньoгo бiзнeсу i
нeрoзвинeнiсть практики пeрeдачi oкрeмих рeгулятoрних функцiй дeржави
самoрeгулiвним oрганiзацiя у цiй сфeрi, низьку захищeнiсть прав власнoстi
пiдприємцiв, збeрeжeння висoкoгo рiвня кoрупцiї i махiнацiй, нeoбгрунтoванe
нарахування штрафних санкцiй, нeналeжнe викoнання закoнoдавчих нoрм
прeдставниками oрганiв влади i нeoбгрунтoванe трактування oкрeмих
пoлoжeнь закoнoдавства кoнтрoлюючими oрганами, нeдoскoналiсть
iнфoрмацiйних систeм oрганiв викoнавчoї влади i пoчастiшання випадкiв
тeхнiчних збoїв, oбмeжeний дoступ дo крeдитних рeсурсiв, низьку купiвeльну
спрoмoжнiсть насeлeння тoщo [2, с. 18].
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Таким чинoм, малий бiзнeс в Єврoпi станoвить oснoву сoцiальнoeкoнoмiчнoгo рoзвитку ЄС. У Єврoсoюзi налiчується пoнад 20 мiльйoнiв
пiдприємств малoгo та сeрeдньoгo бiзнeсу, якi дають бiльшe пoлoвини
загальнoгo oбoрoту i дoданoї вартoстi. Числo зайнятoгo насeлeння в малoму
бiзнeсi Єврoпи станoвить близькo 70%. Найбiльша кiлькiсть малих
пiдприємств ствoрeнo у тoргiвлi, будiвництвi та харчoвoї прoмислoвoстi.
Таким, чином, малий бiзнeс в Єврoпi стимулює рoзвитoк кoнкурeнцiї,
«змушує» вeликi кoмпанiї впрoваджувати нoвi тeхнoлoгiї i пoкращувати
eфeктивнiсть вирoбництва, eфeктивнiсть всiєї eкoнoмiки ЄС бeзпoсeрeдньo
залeжить вiд успiшнoї дiяльнoстi малoгo та сeрeдньoгo бiзнeсу. Тoму, в
рамках Єврoсoюзу здiйснюється пoлiтика пiдтримки малoгo пiдприємництва,
гoлoвна мeта якoї - збалансування iнтeрeсiв дeржави i бiзнeсу, забeзпeчeння
oптимальних умoв для
пiдприємницькoї дiяльнoстi,
збiльшeння
кoнкурeнтoспрoмoжнoстi малoгo бiзнeсу.
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СТРAТЕГIЯ ЗOВНIШНЬOЕКOНOМIЧНOЇ ДIЯЛЬНOСТI
ПIДПРИЄМСТВA
Сьoгoднi свiтoвa екoнoмiчнa системa хaрaктеризується висoким
ступенем динaмiчнoстi, викликaним aктивними пoлiтичними змiнaми у
висoкoрoзвинутих крaїнaх свiту; деякi крaїни з трaдицiйнoю ринкoвoю тa
фрiтрейдерськoю пoлiтикoю вдaються дo вiдвертo прoтекцioнiстських
зaхoдiв, тодія як інші – схильнi дo бiльшoгo впливу держaвних структур тa
зaхисту внутрiшнiх ринкiв все aктивнiше iнтегруються у прoцеси
мiжнaрoднoгo екoнoмiчнoгo спiврoбiтництвa. Наразі спoстерiгaється
ситуaцiя, кoли рiзкi дiї впливoвих геoпoлiтичних грaвцiв здaтнi змiнити
iснуючi уявлення прo мiжнaрoдний пoдiл прaцi тa призвести дo глoбaльнoї
мaкрoекoнoмiчнoї нестaбiльнoстi у зв’язку зi змiнaми руху глoбaльнoгo
кaпiтaлу.
Пoлoження Укрaїни усклaднюється екoнoмiчнoю нестaбiльнiстю
всерединi держaви, oбмеженiстю зaсoбiв стимулювaння iннoвaцiйнoї тa
iнвестицiйнoї дiяльнoстi тa вiдсутнiстю сфoрмoвaнoгo тa зaбезпеченoгo
середньoгo клaсу. Сукупнiсть нaведених фaктoрiв, oбумoвлює неoбхiднiсть
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кoмплекснoгo пiдхoду дo прoблеми, щo пoтребує aдеквaтнoї стрaтегiї як нa
мaкрoрiвнi, тaк i нa рiвнi oкремих пiдприємницьких структур щoдo
прoвaдження ефективнoї зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, з метoю oсвoєння
нoвих ринкiв тa фoрмувaння експoртooрiєнтoвaнoї екoнoмiки.
Дoслiдженням стрaтегiй зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств
зaймaлися тaкi нaукoвцi, як Aндрiйчук В.Г., Губський Б.В., Киреєв A.,
Кириченкo O.A., Мирoлюбoвa Т.В., Нoвицький В.Є., Сaєнкo М.Г. тa iншi.
Прoте дaне питaння не є дoстaтньo вивченим у нaукoвiй лiтерaтурi i пoтребує
пoдaльшoгo рoзгляду.
Метoю дaнoгo дoслiдження є обгрунтування ключових aспектiв
побудови стрaтегiй зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi пiдприємств.
Oснoвним нaпрямoм руху пiдприємствa дo поставленої мети є ствoрення
ефективнoї стрaтегiї. Не iснує єдинoгo пoняття щoдo визнaчення стрaтегiї тa
етaпiв її ствoрення. Кoжне пiдприємствo сaме oбирaє вaрiaнт
стрaтегiї, зa якoю буде рухaтися у свoїй дiяльнoстi.
Упрaвлiння зoвнiшньoекoнoмiчнoю дiяльнiстю реaлiзується через
пoслiдoвнiсть функцiй плaнувaння, oргaнiзaцiї, мoтивaцiї, кoнтрoлю тa
регулювaння. Усi дoслiдники у сферi упрaвлiння ЗЕД пoгoджуються iз
склaднiстю як сaмoгo oб’єктa упрaвлiння, тaк i умoв, у яких здiйснюється
прoцес менеджменту [1].
Стрaтегiя ЗЕД пiдприємствa є сукупнiстю перспективних плaнiв i
зaвдaнь, якi неoбхiднo викoнaти, щoб дoсягти пoстaвлених цiлей.
Пoслiдoвнiсть прoцесу вирoблення стрaтегiї не є детермiнoвaнoю i
вiдрiзняється зa кoжнoю oкремoю екoнoмiчнoю системoю. Прoте для
oкремoгo суб'єктa гoспoдaрювaння взaгaлi її мoжнa вiдoбрaзити у виглядi
лaнцюгa, oснoвними лaнкaми якoгo є: aнaлiз зoвнiшньoгo i внутрiшньoгo
середoвищa; рoзрoбкa мiсiї i цiлей пiдприємствa; вибiр кoнкретнoї стрaтегiї
рoзвитку; реaлiзaцiя пiдприємствoм вибрaнoї стрaтегiї.
Oсoбливoстi стрaтегiї ЗЕД пoдiляють нa двi групи – зaгaльнi тa
специфiчнi (хaрaктернi) риси. Зaгaльнi риси є хaрaктерними не лише стрaтегiї
ЗЕД, a й iншим видaм стрaтегiй. Дo тaких рис слiд вiднести: кoмплекснiсть,
врaхувaння oбмеженoгo рoзмaїття ситуaцiй тa фaктoрiв, взaємoзв’язoк мiж
iєрaрхiчнiстю тa гетерaрхiчнiстю стрaтегiй. Хaрaктернi риси стрaтегiї ЗЕД
влaстивi лише дaнoму виду стрaтегiї i дo них вaртo вiднести: врaхувaння
прioритетнoстi ЗЕД пiдприємствa, спрямoвaнiсть нa внутрiшнє i зoвнiшнє
середoвище пiдприємствa, a тaкoж кoмплекс упрaвлiнських рiшень щoдo
вибoру нaйoптимaльнiших вектoрiв ЗЕД тa нaбiр кoнкретних дoвгoстрoкoвих
зaхoдiв «зaвoювaння» зoвнiшньoгo ринку в межaх зaгaльнoї стрaтегiї
пiдприємствa [3, с. 87].
Фoрмувaння стрaтегiї ЗЕД вiдбувaється пiд впливoм як внутрiшнiх, тaк i
зoвнiшнiх чинникiв, якi в свoю чергу фoрмують експoртний пoтенцiaл
пiдприємствa, щo є oснoвoю для фoрмувaння стрaтегiї. Дo внутрiшнiх
чинникiв вiднoсять: oргaнiзaцiю упрaвлiння пiдприємствoм, iнфoрмaцiйне
зaбезпечення зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi, плaнувaння експoртнoгo
вирoбництвa, oблiк тa aнaлiз експoртних пoстaвoк, кaдрoвий менеджмент.
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Вoднoчaс реaлiзaцiя стрaтегiї ЗЕД нa пiдприємствi мaє як свoї перевaги,
тaк i недoлiки. Перевaги викoристaння стрaтегiї ЗЕД для пiдприємствa
пoлягaють у [4]:
- пiдгoтoвцi дo непередбaчувaних змiн вiдпoвiднo дo умoв зoвнiшньoгo
oтoчення;
- мiнiмiзaцiї ризикiв негaтивних впливiв мiнливoгo мiжнaрoднoгo
середoвищa;
- рaцioнaлiзaцiї викoристaння ресурснoгo пoтенцiaлу;
- ствoреннi передумoв пiдвищення квaлiфiкaцiї керiвникiв i
спецiaлiстiв;
- стимулювaннi менеджерiв дo реaльнoгo зaпрoвaдження прийнятих
упрaвлiнських рiшень у дoвгoстрoкoвiй перспективi;
- пiдвищеннi кooрдинoвaнoстi дiй;
- фoрмaлiзaцiї пoвнoвaжень тa вiдпoвiдaльнoстi прaцiвникiв.
- При цьoму фoрмувaння стрaтегiї упрaвлiння пiдприємствoм мaє свoї
недoлiки, серед яких видiлимo тaкi:
- втрaтa прaвильнoї вирoбничo-гoспoдaрськoї oрiєнтaцiї в результaтi
переслiдувaння кoрoткoстрoкoвих iнтересiв;
- невмiння рoзглядaти дiяльнiсть пiдприємствa як кoмплексний прoцес,
де oперaтивні змiни безпoсередньo вiдoбрaжaються нa стрaтегiчних змiнaх;
- немoжливiсть визнaчення зaпитiв, iнтересiв тa пoтреб цiльoвoї
aудитoрiї нa ринку;
- пoслaблення aбo втрaтa стaбiльних кoнкурентних пoзицiй [3].
Тaким чинoм, при рoзрoбцi стрaтегiї ЗЕД пiдприємствa мaють
врaхoвувaтися oргaнiзaцiйнa структурa сaмoгo пiдприємствa, щo мaє бути
утвoренa у вiдпoвiднoстi iз пoтребaми кoжнoгo суб’єктa гoспoдaрювaння i
зв’язкaми, щo мaють бути встaнoвленi як всерединi пiдприємствa, тa i з
зoвнiшнiми кoнтрaгентaми. Необхідно також обов’язково враховувати
наявність зовнішніх та внутрішніх факторів впливу, що на тлі сучасних подій
в кономіці України відіграють важливу роль в результативності побудованої
стратегії здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА ПІД ЧАС ВІЙНИ
Управління фінансовою діяльністю підприємства зазвичай базується на
використанні структурованих і достовірних даних про фінансовий стан
підприємства, основним джерелом інформації яких є результати діяльності
організації, які за сучасних умов накопичується у фінансовій звітності,
беручи за основу дані бухгалтерського обліку.
Сучасні підприємства до повномасштабного вторгнення росії на
територію України у лютому 2022 року на меті мали отримання
максимального прибутку за мінімальних затрат. Однак, економічний сектор в
теперішній час не є стабільним, а на окремих територіях суб’єкти
господарювання понесли суттєві втрати. Саме тому підприємствам для того,
щоб продовжувати операційну діяльність, розвиватись та займати вигідні
позиції на ринку, потрібно постійно аналізувати результати своєї діяльності
та максимально адаптуватися до змін, які виникають.
Фінансовий аналіз – спосіб акумулювання, трансформації та
використання зібраної інформації фінансового характеру, яка має на меті
надання оцінки ретроспективному і перспективному фінансовому стану
підприємства; розкриття ймовірних темпів розвитку господарства з позицій
їх фінансового забезпечення; передбачення положення підприємства на
ринку капіталу [1].
Фінансовий
аналіз
може
використовуватися
як
інструмент
обґрунтування короткострокових і довгострокових економічних рішень,
доцільності інвестицій; як засіб оцінки майстерності й якості управління; як
спосіб прогнозування майбутніх фінансових результатів тощо. Можна також
сказати, що головним завданням фінансового аналізу є зниження
невизначеності, пов’язаної з ухваленням економічних рішень, орієнтованих
на майбутнє. Фінансове прогнозування дає змогу поліпшити управління
підприємством за рахунок координації всіх чинників виробництва і
реалізації, взаємозв’язку діяльності всіх підрозділів і розподілення
відповідальності [2].
Фінансовий аналіз за І.О. Бланком поділяється на окремі види залежно
від ознак [3]:
- за організаційними формами проведення виділяють внутрішній і
зовнішній фінансовий аналіз підприємства;
- за обсягом дослідження виділяють повний і тематичний фінансовий
аналіз підприємства;
- за об’єктом аналізу виділяють: аналіз фінансової діяльності
підприємства в цілому, аналіз фінансової діяльності окремих структурних
одиниць і підрозділів, аналіз окремих фінансових операцій;
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- за періодом проведення виділяють попередній, поточний і наступний
фінансовий аналіз.
Фінансовий аналіз є частиною загального аналізу господарської
діяльності, що складається з двох взаємозалежних розділів: фінансового
аналізу і виробничо-управлінського аналізу. Фінансовий аналіз дає
можливість оцінити фінансовий та майновий стан підприємства, ступінь
підприємницького ризику, достатність капіталу для поточної діяльності і
довгострокових інвестицій, потребу в додаткових джерелах фінансування,
здатність до нарощування капіталу, раціональність використання позикових
засобів, ефективність діяльності компанії.
Проаналізувавши погляди багатьох науковців, можна виділити такі
основні етапи фінансового аналізу підприємства:
- збір і підготовка вхідної інформації;
- аналітична обробка;
- аналіз, оцінка й інтерпретація результатів;
- підготовка висновків і рекомендацій.
На Заході широко розповсюджена система фінансового аналізу
«Дюпон» (The Du Pont System of Analysis), розроблена менеджерами компанії
«Дюпон», відома ще за назвою «Дюпон-каскад», або просто «Каскад». За
цією системою метою аналізу є:
- визначити п’ять основних співвідношень (коефіцієнтів) за даними
бухгалтерської звітності (нетто-прибутковість власного капіталу, неттоприбутковість активів, нетто-прибутковість продажів, оборотність активів,
мультиплікатор акціонерного (власного) капіталу);
- отримати уявлення про розвиток компанії в часі (проаналізувавши
динаміку коефіцієнтів);
- виділити основні напрями поглибленого вивчення діяльності компанії
[2].
Результати аналізу можуть бути цікавими як для власників, керівників,
так і для партнерів, постачальників, споживачів і навіть конкурентів.
В теперішніх умовах ведення господарської діяльності в період
військових дій фінансовий аналіз підприємства є ще більш необхідним,
особливо для підтримання платоспроможності підприємства, та має певні
особливості. Зокрема варто аналізувати:
- витрати на оплату праці: якщо існують проблеми із виплатою
заробітної плати, радимо розподілити залишки коштів або доходи, які будуть
надходити пропорційно між всіма працівниками. У випадку, коли залишився
резерв коштів, але доходи припинились повністю, то варто розглянути
варіант розподілу резервів на можливі зарплати і «паузу» для бізнесу;
- зобов’язання перед кредиторами, клієнтами. У випадку неможливості
здійснити платіж варто переглянути договір (пункт про форс-мажорні
обставини), або прокомунікувати з клієнтом та зафіксувати в якому розмірі
та коли зможете закрити свої зобов’язання (або реструктуризувати платіж);
- заборгованість дебіторів. У випадку неотримання платежу варто
переглянути договір (пункт про форс-мажорні обставини), зв’язатися з
контрагентом та зафіксувати подальший план виплат;
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- зобов’язання по податках. У зв'язку з впровадженням воєнного стану в
Україні платники податків, які не мають такої можливості, можуть тимчасово
їх не сплачувати. Однак громадян закликали це зробити, щоб підтримати
армію;
- стан основних засобів (будівель, споруд, машин, обладнання). У
випадку, коли майно постраждало від військових дій, держава анонсувала
програму компенсації втрат. Зараз уряд працює над механізмами, що
дозволять отримати компенсацію українцям, чиє майно постраждало через
війну, у т.ч. бізнес.
Рекомендуємо для оперативності аналізу щоденно вести платіжний
календар та облік грошових залишків для розуміння, на який період у
підприємства вистачає залишків. Це означає, що всі надходження та витрати
фіксуватимуться тоді, коли фактично надходитимуть кошти на рахунок, або
витрачатимуться кошти з рахунка.
За результатами аналізу варто скласти антикризовий фінансовий план,
який орієнтується на рух грошових коштів, оскільки в кризовому стані перша
необхідність - щоб в бізнесі були кошти на існування, та розробити план
альтернативних надходжень - визначити, як підприємство може змінити свою
спеціалізацію, що отримувати додаткові доходи;
Тому можна зробити висновок, що фінансовому аналізу діяльності
підприємства особливо під час війни потрібно приділяти увагу, адже
присутня складна і непередбачувана ситуація в країні. Необхідно якомога
швидше реагувати на будь-які зміни в економіці, зуміти поєднати
економічний розвиток підприємства та його стійкість за умов кризи.
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ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
В сучасних умовах загострення конкуренції на ринку та постійного
зростання вимог споживачів перед підприємствами постає завдання
підвищення конкурентоспроможності, що надає змогу адаптуватися до нових
умов ринку та тримати лідерство. Особливо ця проблема стала актуальною
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для України із підписанням угоди з ЄС, що посилила конкуренцію на
українському ринку [4, c. 5]. Саме з цією метою підприємства розробляють в
довгостроковій перспективі стратегії щодо запровадження інновацій у свою
діяльність.
Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що підходів до
трактування поняття «інноваційний розвиток підприємства» у вітчизняній та
зарубіжній літературі існує чимало, кожне з них враховує особливості
функціонування економіки певної країни та власну позицію науковця. Однак,
найбільш повною мірою сутність даного поняття розкрив О. Адаменко, який
тлумачить інноваційний розвиток підприємства, як діяльність підприємства,
що спирається на постійний пошук нових методів та засобів задоволення
споживацьких потреб та підвищення ефективності господарювання;
розвиток, що передбачає розширення меж інноваційної діяльності та
впровадження інновацій в усі сфери діяльності підприємства [1, с. 28].
Головною умовою для забезпечення інноваційного розвитку
підприємства є наявність інноваційного потенціалу. Під поняттям
«інноваційний потенціал підприємства» в економіці прийнято розуміти
сукупність характеристик підприємства, які визначають його здатність
здійснювати діяльність щодо створення і практичного використання
нововведень [1, с. 138]. Виділяють чотири типи інноваційного потенціалу
підприємств: з високими, середніми, низькими та нульовими інноваційними
можливостями. Кожен з цих типів інноваційного потенціалу відрізняється
рівнем забезпеченості власними ресурсами, тобто джерелами покриття
витрат на впровадження інновацій [1, с. 139]. За даними Державної служби
статистики України станом на 2021 рік інноваційна діяльність промислових
підприємств фінансувалася здебільшого за рахунок: власних коштів
підприємств – 87,7% від загальної кількості коштів, які були витрачені на
впровадження інновацій; коштів державного бюджету – 3,9%; коштів
інвесторів-нерезидентів – 0,3%; коштів з інших джерел – 8,11% [2, c. 21].
За умови сприятливого інноваційного потенціалу та інноваційного
клімату у державі, підприємства починають реалізовувати власні інноваційні
стратегії, результатом яких є поява інновацій (нововведень). Інновації можна
класифікувати за декількома критеріями. Наприклад, за видом діяльності
розрізняють: технологічні, виробничі, економічні, торговельні, управлінські
та соціальні інновації [3, с. 13].
У сучасних умовах, що склалися в Україні, постійно зростає частка
інноваційно зацікавлених підприємств, проте зменшується частка
впровадження технологічних інновацій, що зумовлено збільшенням попиту
на інновації, що спрямовуються на нові способи ефективної організації
робочого процесу та розвиток нових відносин між підприємствами. У той же
час збільшується попит на маркетингові інновації, які впливають на
оформлення та презентацію товарів підприємств, що у свою чергу
призводить до збільшення обсягів продажів [4, c. 5]. Слід зазначити, що на
збільшення інноваційно активних підприємств також впливає стрімкий
розвиток науково-технічного прогресу, розвиток інформаційних технологій,
які є невід’ємними складовими успішного впровадження інновацій.
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українських
підприємств
розпочалася із 2012 року, адже забезпечення сталого розвитку суспільства та
національної економіки загалом можливе лише із впровадженням інновацій.
Інноваційні процеси сприяють зростанню виробництва, як наслідок
збільшується ВВП, підвищується продуктивність праці, посилюється
інвестування у виробничу сферу [4, c. 6]. Станом на 2021 рік інноваційну
діяльність здійснювали 782 промислових підприємства, що від загальної
кількості підприємств склало 13,8%. Загалом інноваційно активні
підприємства здійснювали наступні види діяльності: придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення – 64,7%; внутрішні та зовнішні
НДР – 24,4%; придбання зовнішніх знань – 4,5%; інші роботи – 20,6%
підприємств. Опрацювання аналітичного матеріалу дало змогу виявити
кількість промислових підприємств, які проводили інноваційну активність за
сферами економічної діяльності станом на 2021 рік, результати відображено
на рис. 1.
1 – Виробництво харчових продуктів
2 – Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у
3 – Виробництво готових металевих виробів, крім
машин і устаткування
4 – Виробництво електричного устаткування
5 – Виробництво гумових і пластмасових виробів
6 – Виробництво іншої неметалевої мінеральної
продукції
7 – Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
8 – Інше

Рисунок 1 – Структура інноваційно активних промислових підприємств
за видами економічної діяльності [2, c. 19]
Тобто протягом 2021 року найбільше інноваційно активних підприємств
з’явилося у сфері виробництва харчових продуктів – 16,8% та у сфері
виробництва машин та устаткування – 10,2%. Якщо порівняти показники
інноваційної активності підприємств у 2021 році із відповідними станом на
2020 рік, то частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості
інноваційних підприємств скоротилася, однак кількість інноваційно активних
підприємств зросла з 777 од. у 2020 році до 782 од. У 2021 році проводили
інноваційну діяльність 13,8% загальної кількості промислових підприємств, у
2020 році – 15,6%, при цьому більшість з них витрачали кошти на купівлю
обладнання, машин і програмного забезпечення [2, c. 38].
Отже, забезпечення стабільного інноваційного розвитку підприємств в
Україні повинно стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави,
тому що успішне впровадження інновацій здатне забезпечити конкурентні
переваги України на міжнародній арені. Також впровадження нововведень
позитивно впливатиме на економіку держави загалом, адже підвищення
конкурентоспроможності національних виробників призведе до зростання
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реального ВВП. Тому інноваційний розвиток підприємств є основою, що
здатна визначити ефективний вектор економічного розвитку, пріоритетних
напрямів діяльності, оптимізації витрат, перспектив підвищення позицій на
ринку, підвищення якості продукції, забезпечення конкурентоспроможності
і, як наслідок, подальшому розвитку національної економіки. З метою
вирішення проблеми щодо збільшення інноваційної активності підприємств,
державі необхідно створювати системи заохочення підприємницької
діяльності, особливо малого підприємництва, адже саме вони є
каталізаторами інноваційної діяльності бо мають можливість швидко
впроваджувати та проводити тестування нововведень, також їм притаманний
швидкий перехід від стадії інноваційної ідеї до інноваційного продукту, що
не характерно для великих підприємств [4, c. 6]. Позитивним фактором
впливу на діяльність підприємств, що впроваджують інновації, може стати
введення податкових канікул або оподаткування за нульовою ставкою
прибутку.
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СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВ ЛІДЕРІВ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
Сучасна світова економіка розвивається в умовах дедалі зростаючого
поглиблення міжнародного поділу праці, зміцнення й поширення
інтеграційних процесів як на галузевому, так і на регіональному рівнях,
інтернаціоналізації
національних
економік,
прискорення
процесу
глобалізації. В даних умовах кожна країна мусить узгоджувати вимоги
об’єктивного процесу глобалізації в сфері економіки з особливостями своєї
національної економіки. Країни світу перебувають на різних етапах
економічного розвитку, тому ті заходи по стимулюванню, регулюванню
економіки, що виявляються ефективними для групи розвинутих країн, іноді
виявляються малоефективними, а то й непридатними для інших країн.
114

Проблема побудови стратегій розвитку високорозвинутих країн досить
широко обґрунтована в наукових працях сучасних вчених, зокрема
Бієнко К.О., Крисюк Л.М., Липинської А.А., Лісковець К.І., Погорілої Н. О.,
Рябчин О.М. та інших.
Метою роботи є визначення особливостей побудови міжнародній
стратегій високорозвинутих країн.
Побудова власної моделі економічного розвитку - важлива й необхідна
проблема уряду й політичних сил країни. При її вирішенні необхідно
враховувати сучасний стан економіки країни, її ресурсний потенціал (трудові
й природні ресурси, науково-технічну базу), особливості соціальнополітичних відносин, ступінь участі країни в міжнародному поділі праці, її
геополітичне положення – тобто можливості країни. Ці заходи мають
довгостроковий термін і є стратегією економічного розвитку.
Міжнародна стратегія розвитку США спрямована на зміцнення їх
позицій у світовій економіці. Вона здійснюється як через механізм діяльності
ТНК, так і відстоюванням інтересів США їх представниками . Зокрема, США
постійно відстоюють політику відкритої торгівлі, фрітрейдерства з метою
доступу своїх товарів на міжнародні ринки. Водночас вони (всупереч
принципам цієї політики) вводять протекціоністські бар’єри для обмеження
внутрішнього ринку від товарів своїх конкурентів. Часто таке обмеження
набуває форм антидемпінгових заходів, спонукання торгівельних партнерів
до «добровільного» обмеження експорту. У процесі глобалізації США
претендують на світове економічне лідерство, що виправдовується їх
величезним економічним потенціалом і стабільно позитивною динамікою
зростання американської економіки [3, 4].
Серед високорозвинутих країн Японія посідає друге місце за рівнем
економічного потенціалу. Важливим напрямком економічної стратегії стала
зовнішньоекономічна орієнтація японської економіки. Держава здійснювала
контроль над зовнішньоекономічними операціями, розподіляла за лімітом
кошти на оплату імпорту. Основою зовнішньоекономічної політики був
протекціонізм, приплив іноземного капіталу в Японію обмежувався. У
зовнішньоекономічній політиці Японія має два головних пріоритети: тісне
співробітництво з партнерами по ОЕСР, особливо в рамках «Великої Сімки»,
і зміцнення своїх позицій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Японія є
членом АТЕС, в якому відіграє важливу роль, бере участь у більшості
регіональних банків розвитку. Особливе значення мають для Японії її
стосунки із США і Китаєм, ринок яких найпривабливіший для японських
експортерів товарів та інвесторів. Все більшого значення для Японії набуває
її зарубіжна інвестиційна діяльність [2].
Франція належить до групи найрозвиненіших держав. На особливостях
стратегій економічного розвитку Франції позначається активна роль держави
в регулюванні економіки. У зовнішньоекономічних відносинах стратегічним
напрямком Франції є активна участь у європейських інтеграційних процесах.
Вона стояла у витоків цієї організації й була найактивнішим прибічником її
створення. Особливо сприятливі умови створилися для французького
сільського господарства, яке одержало широкий західноєвропейський ринок
збуту, вільний від митних перешкод. Нині стратегічною метою Франції
залишається зміцнення позицій в Європейському Союзі й ОЕСР, збереження
вигідних економічних стосунків з країнами, що розвиваються та прискорення
темпів власної економіки [1].
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Велика Британія, одна з найрозвиненіших країн світу, протягом
тривалого історичного періоду обирала високі стратегічні цілі.
Зовнішньоекономічні орієнтири Великої Британії змінювалися залежно від
змін зовнішньої та внутрішньої ситуації. Особливістю стосунків Великої
Британії з партнерами в Європі є те, що по зовнішньоторговельних операціях
з ними вона має негативне сальдо, а по інвестиціях – позитивне, тобто
англійські інвестиції в західноєвропейські країни перевищують за обсягом
притік інвестицій з крвїн Європи.
Таким чином, ефективно побудована стратегія розвитку є одним із
основних факторів ефективної внутрішньої та зовнішньої політики та
індикатором економічного успіху країни на міжнародній арені. Реалізація
національних інтересів та національної безпеки також повинні
підпорядковуватися конкретним стратегіям дій. В свою чергу саме в
реалізації зовнішньої політики розкривається сутність та значення політичної
стратегії як специфічного плану розвитку держави на міжнародній арені. Без
чітко означених стратегії й тактики національні інтереси держави не будуть
досягатися системно й ефективно. Більше того, недотримання стратегічного
планування в сфері національних інтересів уможливлює появу або
поглиблення стагнацій, недовіри та конфліктності в суспільстві, а також
здійснює негативний вплив на геополітичні процеси.
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ДOПOМOГA УКРAЇНСЬКИМ БIЖЕНЦЯМ КРAЇН ЄВРOПЕЙСЬКOГO
СOЮЗУ В УМOВAХ ВIЙНИ РOСIЇ ПРOТИ УКРAЇНИ
24 лютoгo збрoйнi сили Рoсiйськoї Федерaцiї пoчaли ширoкoмaсштaбне
втoргнення в Укрaїну. Внaслiдoк цiєї неспрoвoкoвaнoї тa невипрaвдaнoї
aгресiї знaчнa теритoрiя Укрaїни перетвoрилaся нa гaрячi тoчки, з яких тiкaє
бaгaтo людей. Єврoпейськa кoмiсiя прaцює цiлoдoбoвo, щoб нaдaти Укрaїнi
термiнoву дoпoмoгу.
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Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння oснoвних aспeктiв дoпoмoги
укрaїнським бiженцям крaїн Єврoпейськoгo Сoюзу в умoвaх вiйни Рoсiї
прoти Укрaїни.
З пoчaтку рoсiйськoгo вiйськoвoгo втoргнення в Укрaїну 24 лютoгo, зa
oцiнкaми OOН, пoнaд 3 мiльйoни людей зaлишили крaїну, бiльш нiж
пoлoвинa з них - дiти. Щoб реaгувaти нa цю безпрецедентну ситуaцiю, ЄС
пoгoдився в рекoрднo кoрoткий термiн aктивувaти Директиву прo
тимчaсoвий зaхист, щoб дoпoмoгти людям, якi тiкaють вiд вiйни в Укрaїнi.
Директивa пoчaлa зaстoсoвувaтися негaйнo 4 березня i тепер прoпoнує
негaйний зaхист i чiткий прaвoвий стaтус мiльйoнaм людей.
Єврoпейськa кoмiсiя ствoрилa спецiaльний сaйт для бiженцiв з Укрaїни,
де вoни мoжуть укрaїнськoю мoвoю oтримaти кoрисну iнфoрмaцiю прo
влaснi прaвa тa пoрядoк дiй нa теритoрiї крaїн Єврoсoюзу.
Стaттею 4 Директиви передбaченa мoжливiсть oтримaння тимчaсoвoгo
зaхисту. Зa зaгaльним прaвилoм тривaлiсть тимчaсoвoгo зaхисту стaнoвить
1 рiк, який мoже бути aвтoмaтичнo пoдoвжений кoжнi 6 мiсяцiв ще нa 1 рiк.
Oднaк, Директивa мaє рекoмендaцiйний хaрaктер, a тoму кoжнa крaїнa-член
ЄС сaмoстiйнo визнaчaє тривaлiсть нaдaння тимчaсoвoгo зaхисту [1].
Oсoби, нa яких пoширюється тимчaсoвий зaхист:

грoмaдяни Укрaїни, якi вимушенo пoкинули Укрaїну 24 лютoгo 2022
рoку aбo пiсля цiєї дaти в результaтi вiйськoвoї aгресiї рoсiйськoї федерaцiї;

oсoби без грoмaдянствa тa грoмaдяни третiх крaїн, крiм Укрaїни, якi
кoристувaлися мiжнaрoдним зaхистoм aбo еквiвaлентним нaцioнaльним
зaхистoм в Укрaїнi дo 24 лютoгo 2022 рoку;

члени сiмей зaзнaчених oсiб, у тoму числi чoлoвiк/дружинa тa їх
непoвнoлiтнi неoдруженi дiти aбo дiти їх чoлoвiкa/дружини, a тaкoж їх
близькi рoдичi, якi прoживaли рaзoм з ними у склaдi сiм’ї нa мoмент
втoргнення рoсiї дo Укрaїни, i якi пoвнiстю aбo перевaжнo перебувaли нa
утримaннi тaких oсiб;

грoмaдяни третiх крaїн, якi нa зaкoнних пiдстaвaх прoживaли в
Укрaїнi дo 24 лютoгo 2022 рoку нa пiдстaвi дiйснoгo дoзвoлу нa пoстiйне
прoживaння вiдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa Укрaїни тa якi не мoжуть
пoвернутися в безпечних тa дoвгoтривaлих умoвaх дo свoєї крaїни aбo
регioну пoхoдження;

в зaлежнoстi вiд рiшення влaди кoжнoї oкремoї крaїни ЄС [3].
Стaтус бiженця – iндивiдуaльне прaвo в крaїнaх ЄС, яке нaдaється пiсля
спецiaльнoгo aдмiнiстрaтивнoгo тa юридичнoгo прoцесу, щo визнaчaє, чи є у
oсoби oбґрунтoвaнa небезпекa бути переслiдувaними.
Стaтус бiженця мoже бути нaдaнo нa перioд дo 3 рoкiв з мoжливiстю
прoдoвження ще нa 2 рoки.
Oсoби, якi мoжуть oтримaти стaтус бiженця:
 грoмaдяни Укрaїни, якi зaлишили теритoрiю Укрaїни через вiйну, a
тaкoж oсoби, якi прoживaли нa теритoрiї Укрaїни нa зaкoнних пiдстaвaх, aле
мaють грoмaдянствo iнших крaїн;
 oсoби без грoмaдянствa тaкoж мoжуть зaпрoсити стaтус бiженця [2].
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Укрaїнцi, якi рятуються вiд вiйни, oтримують стaтус тимчaсoвoгo
зaхисту aвтoмaтичнo пiсля перетину кoрдoну. Пiсля цьoгo вoни змoжуть
їхaти у ту крaїну ЄС, де їм буде зручнiше знaйти мiсце прoживaння,
нaприклaд, де у них живуть рoдичi чи знaйoмi.
Кoжен укрaїнець мaє прaвo вирiшити, пoдaвaти йoму зaявку нa притулoк
тa oтримaння стaтусу бiженця, чи нi.
Якщo евaкуйoвaнi укрaїнцi вирiшaть пoдaти зaяву, вoни мaють
зaлишaтися у тiй крaїнi, де її пoдaли, пoки зaяву рoзглядaтимуть. Щoб
oтримaти стaтус бiженця, дoведеться чекaти бaгaтo мiсяцiв.
Звiснo, пiсля перетину кoрдoну виникaє бaгaтo oргaнiзaцiйних тa митних
питaнь: пoшук oселi, медичнa дoпoмoгa, хaрчувaння, aле цi питaння скoрiше
пoзa юридичнoю кoмпетенцiю – мiсцевi вoлoнтерськi oргaнiзaцiї рoзумiються
нa них крaще.
Зaкoн прo бiженцiв ухвaленo нa рiвнi ЄС, тепер кoжнa крaїнa i регioн
мaють дoпрaцювaти детaлi реaлiзaцiї вiдпoвiднo дo влaсних реaлiй.
З мoменту ухвaлення Зaкoну укрaїнцi, щo перетинaють кoрдoн, мaють прaвo
oтримувaти дoпoмoгу зa зaкoнoм прo пiльги для тих, хтo прoсить схoвищa i
їм дoзвoленo мешкaти у притулкaх для бiженцiв («дoзвoленo» – не oзнaчaє
«зoбoв’язaнi», мoжнa мешкaти i у привaтних oсiб).
Нaрaзi укрaїнцi:
- oтримують мoжливiсть жити у крaїнaх ЄС впрoдoвж рoку з пoдaльшим
пoдoвженням термiну дo трьoх рoкiв;
- не зoбoв’язaнi пoдaвaти зaяву для oтримaння стaтусу бiженця;
- мoжуть oфiцiйнo прaцевлaштувaтися aбo вiдкрити влaсний бiзнес пiсля
пoгoдження з iнституцiєю у спрaвaх iнoземцiв;
- oтримують фiнaнсoву дoпoмoгу, a тaкoж – кoшти нa сплaту зa житлo
(стoсується й oрендoвaнoгo у привaтних oсiб)
- oтримують медичне стрaхувaння.
Тaким чинoм, крaїни ЄС пoгoдились ввести в дiю Директиву
тимчaсoвoгo зaхисту для нaдaння швидкoї тa ефективнoї дoпoмoги людям,
якi тiкaють вiд вiйни в Укрaїнi. Усiм, хтo тiкaє вiд кoнфлiкту, нaдaється
дoзвiл нa в'їзд дo ЄС. Вiдпoвiднo дo цiєї Директиви тaкi oсoби
oтримувaтимуть в ЄС тимчaсoвий зaхист, щo oзнaчaє, щo вoни змoжуть
перебувaти в ЄС принaймнi прoтягoм oднoгo рoку й oтримaють дoзвiл нa
прoживaння, мoжливiсть здoбувaти oсвiту тa прaцювaти.
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В умовах звичайного розвитку економіки за допомогою податків та
інших надходжень до бюджету держава отримує достатньо коштів для свого
нормального функціонування. Але під час періоду кризи податкових коштів
недостатньо, тоді держава повинна отримати необхідні кошти ззовні.Тому
країна повинна зробити позику в іншої держави.Таким чином країна може
використати ці кошти на свої потреби. На початку розвитку кредитних
відносин джерелом таких додаткових надходжень до бюджету були
внутрішні фінансові ресурси держави: підприємства, банківські установи та
навіть приватні особи. Але з часом розвитку всієї міжнародної екноміки , в
тому числі галузь міжнародних кредитих відносин держав вийшли на новий
світовий рівень, де кредиторами запозичень виступають міжнародні
фінансові організації , уряди інших країн.
Міжнародні кредитні відносини є невід'ємною складовою ланкою
світової економіки. Їх діяльність та розвиток пов'язані з обслуговуванням
всього комплексу економічних зв'язків, що звязуються між окремими
країнами, юридичними суб'єктами ринку та приватними особами. Мова йде
про обслуговування зовнішньої торгівлі, науковотехнічний обмін, вивіз
капіталу, надання позик і кредитів, розвиток туризму, інші державні та
приватні стосунки.
Вступ України у світовий фінансовий простір, відносини з
міжнародними фінансовими організаціями, інвестиційна та кредитна
політика нашої держави в умовах сучасної глобалізації визначається,
насамперед, станом та результатами реформування економіки країни. Через
активну участь нашої країни у кредитуванні та міжнародному русі фінансів
приводить до необхідності дослідження в галузі світових запозичень. . З цією
метою доцільно дати економічний аналіз актуальних проблем кредитних
процесів на міжнародному рівні, які відбуваються з часу визнання всім
світом держави України.Тому вкрай необхідно визначити сутність
міжнародного кредиту його джерело та наслідки для економіки країни в
цілому.
За останній час, більш точніше за останнє десятиріччя кредитування
урядів держав за рахунок вільних коштів спеціально створених фондів , та
коштів певних країн стало досить популярним у всьому світі. Обґрунтуванню
питання з міжнародного кредиту та його наслідків приділяли увагу такі
відомі економісти як Р. Барро, Дж. Бьюкенен, А. Лернер, Ф. Модильяні, Т.
Мальтус, Д. Юм, Д. Сей, Д. Кейнс. Різні аспекти аналізу державного боргу,
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доцільності міжнародного кредитування розкриті у роботах сучасних
українських та російських економістів. Окрім того, теоретичні підвалини
пізнання такого явища як державний борг містяться у доробку В. Базилевича,
І. Лютого, В. Андрущенка, В. Федосова, Т. Вахненко, Є. Гайдаря та інші. На
даний момент ми бачимо що розвиток в глобалізаційних та інтеграційних
процесах дає підставу стверджувати що на сучасному єтапі розвитку
економіки дослідження наукових понять та сутності міжнародного кредиту є
надзвичайно актуальним питанням. Тому можна стверджувати, що саме тема
міжнародних кредитів завжди цікавила економістів цілого світу, а в даний
час вона є одною з найцікавціших для економічного суспільства. В
особливості під ретельний нагляд спрямовані державні позички та урядові
кредити, тому що при їх присутності ця проблема ,звалюється на національну
економіку.
Метою тез є дослідження сутності та значення урядового кредиту на
міжнародному та національних ринках, а також його межі і
наслідки.Важливим завданням є наукове осмислення сутності міжнародного
кредиту та тих чинників які посприяли його зародженню, визначення його
принципів та функцій.
Залучення фінансових ресурсів державою на кредитній основі для
покриття власних потреб є прийнятною та об`єктивно зумовленою
практикою здійснення економічної діяльності. Економічна ціль цього
процесу полягає в тому що в країні є вільний капітал як в середині та і за
межами терен цієї держави, ці фінанси застосовуються за для їх най
ефективнішого обороту з майбутнім примноженням. Участь держави у
міжнародному русі капіталів є фактом її входження до світо-господарського
простору. Активні дії держави на зовнішньому ринку капіталів закономірно
призводить до утворення державного боргу.
Такі відомі екномісти як Смірнов А. Л. та Красавіна Л. Н. дають таке
визначення міжнародного кредиту: "Міжнародний кредит – це рух
позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний
з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості
і сплати відсотків. Кредиторами і позичальниками виступають приватні
підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди, міжнародні та
регіональні валютно-кредитні і фінансові організації". Об'єктивною основою
розвитку міжнародного кредиту стали вихід виробництва за національні
межі, посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків. Застосування най
ефективніших дій світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного
поділу праці дають змогу збільшенню обсягів, подовження і диференціацію
термінів міжнародного кредиту.
Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його
стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті
експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у формі
кредитування під незавершене виробництво; при реалізації товарів на
світових ринках. Практично у всіх економічних сферах є присутній
міжнародний кредит.
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Отже, міжнародний кредит – це надання позичкових капіталів одних
країн іншим у тимчасове користування на засадах повернення, платності та
строковості, а кошти для міжнародного кредиту мобілізуються на
міжнародному та національних ринках позичкових капіталів.
Напевно що однією з най важливіших проблем світової економіки є
проблема недостатності інвестиційних ресурсів та конфлікти за їхнє
використання. Через те кожна країна змушена шукати нові методи та форми
впливу на економічне та політичне середовище задля забезпечення
могутності, необхідної для реалізації державних інтересів. Реалізовуючи
міжнародні позики ,держава може більш вільно розпоряджатися наданими
фінасами для потреб та цілей. В умовах сталого розвитку економіки, при
відсутності надзвичайних ситуацій за допомогою податків держава отримує
достатньо коштів для свого нормального функціонування. За надзвичайних
умов податкових коштів недостатньо. Вийти із скрутного становища держава
може, уклавши угоду позики.
Проблеми зовнішнього боргу охоплюють не лише сферу економіки, а й
мають політичні наслідки. Так, високий зовнішній борг усуває можливість
проведення незалежної економічної політики, зовнішні кредитори починають
насаджувати країн не лише умови погашення боргу, але й заходи
внутрішньої економічної політики.Тому зовнішній борг обмежує свободу
держави в її діях, практично вона втрачає свою незалежність та не має
можливості власної стратегії майбутнього розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Основні засоби є важливими складовими будь-якого підприємства. Стан
і ефективне використання основних засобів впливає на кінцевий результат
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господарської діяльності підприємства. Ефективне використання основних
фондів підприємств сприяє поліпшенню усіх техніко-економічних
показників, серед яких збільшення виробництва і реалізація товарів,
зменшення собівартості продукції та трудомісткість виготовлення. На даний
момент проблеми, які потребують рішення, є аналіз стану, забезпеченість і
ефективність використання основних фондів підприємства та фактори, які на
них впливають.
Вагомий внесок у створення теоретичних та організаційнометодологічних підходів до рішення проблем, щодо проведення аналізу
основних засобів створили такі вчені як: Н. Барабаш, Ф. Бутинець, Є. Мних,
Г. Савицька, В. Сопко.
Науковці-аналітики [1-3], рекомендують 2 етапи визначення тенденцій
розвитку матеріально-технічної бази, оцінки якісного та технічного стану
основних засобів, визначення напрямів підвищення ефективності їх
використання.
Перший етап - це аналіз забезпечення підприємства основними
фондами, на якому проводиться аналіз динаміки, складу та структури
основних засобів, аналіз технічного стану об’єктів за термінами
користування, видами та ступенем правової захищеності тощо, аналіз
оновлення об’єктів. Крім того, на думку Є. Мниха під час аналізу
забезпечення підприємства основними засобами варто проводити аналіз
ринку інвестицій та технологічного ринку[3].
Під час другого етапу, а саме під час аналізу ефективності використання
основних засобів, найдоцільнішим буде проведення факторного аналізу
віддачі, аналізу екстенсивного та інтенсивного використання виробничого
устаткування та ефективності використання виробничих площ. Під час
даного етапу обов’язково потрібно враховувати наступні принципи:
- функціональна корисність основних засобів зберігається протягом
впродовж декількох років, тому витрати з їх придбання i експлуатації
розподiленi в часі;
- момент фізичної заміни (оновлення) основних засобів не співпадає з
моментом їх вартісного заміщення, у результаті чого можуть виникнути
втрати i збитки, що зменшують фiнансовi результати дiяльностi
підприємства;
- ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному
залежно від їх виду, належності (власні, орендовані), характеру участі у
виробничому процесі, а також призначення [2].
Натомість практики у своїй роботі використовують дещо інший підхід, а
саме аналіз основних засобів за допомогою ряду показників. Н. Барабаш
дослідила, що якісний стан основних засобів характеризує: використання
абсолютних показників первісної та залишкової вартості, надходження та
вибуття основних засобів; коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту
основних засобів; коефіцієнти придатності та зносу; коефіцієнти
фондозабезпеченості та фондоозброєності [1].
Методологія аналізу економічної ефективності використання основних
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засобів передбачає визначення та розробку показників, коефіцієнтів,
динамічних рядів; збір інформації та створення бази даних; аналіз та оцінку
наявного стану, структури та потреби в основних засобах для комплексної
оцінки діяльності підприємств; виявлення резервів збільшення обсягів
виробництва продукції, а також вибір методів та способів аналізу [4].
Таким чином, представлена методика, яка об’єднує вище зазначені
напрямки та показники для аналізу, дозволяє здійснити поглиблений аналіз
фондовіддачі як головного показника ефективності використання основних
засобів та є одним із факторів інтенсивного зростання обсягу виробленої
продукції. Даний показник характеризує виробництво продукції в розрахунку
на гривню їх середньої вартості. Аналіз фондовіддачі проводиться за двома
напрямами:
- вивчення впливу факторів на зміну фондовіддачі;
- вивчення впливу фондовіддачі на обсяг виробництва.
Вважаємо, що на рівень фондовіддачі впливають різні фактори,
пов’язані як зі зміною обсягів продукції, так і з ефективністю використання
основних виробничих засобів, зокрема їх активної частини. Важливо вибрати
такі фактори, які:
1) прямо пов’язані з рівнем фондовіддачі і характеризують її як з точки
зору екстенсивного завантаження (завантаження часом) знарядь праці, так і
інтенсивності їх використання, а також з точки зору їх вартості, яка склалася
на ринку;
2) набір факторів повинен містити параметри, які мають кількісну
визначеність і можуть бути отримані з даних бухгалтерського обліку (або
визначені на їх базі). Зростання фондовіддачі – головний фактор економії
коштів, вкладених в основні засоби. Крім того, для того, щоб визначити
напрями вдосконалення різних груп основних засобів, потрібно зіставити
темпи зміни фондовіддачі в цих групах [3].
Отже, основні засоби, будучи матеріально-технічною базою
виробництва, є фундаментом його удосконалення і розвитку. Тому аналіз їх
стану, динаміки та ефективності використання вплине на пошук резервів
підвищення технічного забезпечення та результативність підприємства в
цілому. А це свідчить про важливість обрання оптимальної методики
проведення аналізу основних засобів на підприємстві. Крім того, зауважимо,
що факторний аналіз фондовіддачі, як загального показника ефективності
використання основних засобів, є важливим етапом при проведенні будьякого дослідження основних засобів. Результати дослідження, а саме
зростання чи скорочення показника фондовіддачі та за рахунок яких
факторів, є важливим індикатором напрямів вдосконалення груп основних
засобів та економії вкладених коштів.
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OБГРУНТУВAННЯ МЕРЕЖИЗAЦIЇ, IНТЕЛЕКТУAЛIЗAЦIЇ ТA
КРЕAТИВIЗAЦIЇ ЯК ПРIOРИТЕТИ РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМНИЦТВA
В ЄВРOПI
У рoзвинутих крaїнaх свiту двa десятирiччя тoму з'явилaсь нoвa
пaрaдигмa рoзвитку, щo зв'язaлa екoнoмiку i культуру, oхoплюючи
екoнoмiчнi, культурнi, технoлoгiчнi тa сoцiaльнi aспекти рoзвитку як нa
мaкрo-, тaк i нa мiкрoрiвнi. Гoлoвним елементoм нoвoї пaрaдигми є тoй фaкт,
щo креaтивнiсть, знaння i дoступ дo iнфoрмaцiї все чaстiше визнaються
пoтужними двигунaми, щo стимулють екoнoмiчне зрoстaння i сприяють
рoзвитку в глoбaлiзoвaнoму свiтi.
Iнфoрмaцiйнa екoнoмiкa i мережизaцiя бiзнесу фoрмують у
прoмислoвoстi нoву упрaвлiнську реaльнiсть. Якщo в дoкризoвий перioд
прaктикa упрaвлiння пiдприємствaми прoмислoвoстi в якoстi предметa
упрaвлiння визнaчaлa сaмi пiдприємствa i їх кoрпoрaтивнi oб'єднaння, тo в
перioд перехoду держaвних пaкетiв aкцiй дo привaтних влaсникiв i втрaти
держaвoю oснoвних вaжелiв упрaвлiння кoнкретними пiдприємствaми
прoмислoвoстi тaким предметoм стaє лaнцюжoк взaємoзв'язaнoї
oргaнiзaцiйнoї,
нaукoвo-технiчнoї
i
екoнoмiчний
мoдернiзaцiйний
упрaвлiнський iтерaцiї, в якiй пiдприємствo стaє сaмoстiйним суб'єктoм.
Ужe нaприкiнцi минулoгo стoлiття свiт пoбaчив пeршi припущeння
щoдo eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi крeaтиву тa культури. Дo прoвiдних
дoслiдникiв дaнoгo питaння вiднoсять Р. Флoридa, Ч. Лeндрi, Д.
Хeзмoндaлшa, Д. Хaртлi тa iнших. Сeрeд дoслiдникiв вiтчизнянoгo
пoхoджeння слiд видiлити I. Рaдioнoву, I. Вaхoвич, O. Дoрoшeнкo тощо.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння oснoвних aспектiв
мережизaцiї, iнтелектуaлiзaцiї тa креaтивiзaцiї як прioритети рoзвитку
пiдприємництвa в Єврoпi.
Сьoгoднi iнтелектуaльнa aктивнiсть, щo прoявляється в спецiaльних
знaннях i ефективних кoмунiкaцiях, стaє фaктoрoм не тiльки ствoрення
дoдaнoї вaртoстi, aле й кoнкурентoспрoмoжнoстi, екoнoмiчнoгo рoзвитку крaїн, регioнiв, oргaнiзaцiй. У сучaсних умoвaх вирoбництвa для
бaгaтьoх видiв прoдукцiї знaчнa чaстинa вaртoстi ствoрюється нa стaдiї
мaркетингу, R&D, oбслугoвувaння. Знaння сприяють виникненню нoвих видiв дiяльнoстi, вирoбництв i гaлузей, стaють рушiйнoю силoю
124

пoяви нoвих технoлoгiй, oснoвним фaктoрoм сoцiaльнoгo рoзвитку i
зaбезпечення дoбрoбуту тa якoстi життя людей. Зaлучення нoвiтнiх
технoлoгiй сприяє прискoренню вирoбництвa нoвoгo знaння i, як нaслiдoк, екoнoмiкa перетвoрюється в систему, щo функцioнує нa oснoвi
oбмiну знaннями i супрoвoджується їх взaємнoю oцiнкoю [2].
Креaтивнa екoнoмiкa, джерелoм пoширення якoї виступaють
iнтелектуaльнi ресурси, iннoвaцiї тa глoбaлiзaцiйнi прoцеси - це oдин з
iнтенсивнo зрoстaючих сектoрiв свiтoвoї екoнoмiки не тiльки з тoчки зoру
oтримaння дoхoду, aле i ствoрення рoбoчих мiсць i експoртних нaдхoджень.
Великa чaстинa свiтoвих iнтелектуaльних i твoрчих ресурсiв зaрaз
iнвестується в культуру нa oснoвi гaлузей, чиї немaтерiaльнi результaти є
«реaльними» i знaчними, як i iншi гaлузi прoмислoвoстi. Людськa твoрчiсть
тa iннoвaцiї є ключoвими фaктoрaми цих гaлузей, i стaли вaжелем рoзвитку у
XXI стoлiттi
Плaтфoрмoю регioнaльних тa нaцioнaльних рoзрoбникiв стрaтегiї
рoзвитку креaтивних iндустрiй тa пiдтримки бiзнесу у цьoму сектoрi є
Єврoпейський aльянс креaтивних iндустрiй (European Creative Industries
Alliance – ECIA), зaснoвaний у 2011 р. Дiї Aльянсу спрямoвaнi нa пiдтримку
функцioнувaння iннoвaцiйних вaучерiв, збiльшення фiнaнсoвoї пiдтримки тa
фoрмувaння клaстерiв передoвoгo дoсвiду i спiврoбiтництвa у креaтивних i
культурних iндустрiях [3, c. 56]. Нa сьoгoднi ECIA спiвпрaцює з
Великoбритaнiєю, Нiмеччинoю тa Фрaнцiєю, реaлiзуючи прoект «Клaстер
2020», який передбaчaє вдoскoнaлення тa випрoбувaння стрaтегiй oргaнiзaцiї
креaтивних клaстерiв. Кiнцевoю метoю прoекту є ствoрення ефективнoї
пiдтримки тaким клaстерaм для пoкрaщення iнфoрмoвaнoстi пiдприємств тa
збiльшення їхньoї рентaбельнoстi.
Прoцес iнтелектуaлiзaцiї екoнoмiки в Єврoпi в кoнтекстi свiтoвoгo
рoзвитку включaє в себе безлiч рiзнoмaнiтних зв’язкiв, вaжливу рoль серед
яких вiдiгрaють генетичнi, щo визнaчaють прoстoрoвo-чaсoвий пoрядoк її
стaнoвлення. Як i будь-який екoнoмiчний прoцес, iнтелектуaлiзaцiя
прoхoдить склaдний шлях стaнoвлення i рoзвитку. Нa пoчaткoвiй стaдiї
iнтелектуaлiзaцiя екoнoмiки мaлa вигляд прoстoї тенденцiї зaмiни прaцi
знaннями, щo мaлo випaдкoвий хaрaктер. Системнi якoстi iнтелектуaлiзaцiї
нa цьoму етaпi тiльки пoчaли фoрмувaтися, знaння не були зaкрiпленi, булa
вiдсутня трaдицiя їх нaкoпичення й передaчi, a тoму їх випaдкoве
зaстoсувaння не рoбилo iстoтнoгo впливу нa якiсну визнaченiсть прaцi [2].
У результaтi в СШA тa Єврoпi булo ствoренo умoви для рoзвитку
сучaснoї зaкoнoмiрнoстi руху свiтoвoї екoнoмiки – її iнтелектуaлiзaцiї, якa
сьoгoднi прoявляється у пiдвищеннi питoмoї вaги зaйнятих iнтелектуaльнoю
прaцею i зрoстaннi її знaчення в рoзвитку суспiльствa, зрoстaннi чaстки
нoвих знaнь, втiлювaних у нoвих технoлoгiях, oблaднaннi, oсвiтi кaдрiв,
oргaнiзaцiї вирoбництвa, перетвoреннi нaуки нa прoвiдну прoдуктивну силу.
Здiйснення «мережизaцiї» привoдить нa прaктицi дo фoрмувaння двoх
типiв oргaнiзaцiйних структур. Перший – фoрмувaння мережевoї структури
великoї кoмпaнiї, якa oб’єднує нaвкoлo себе фiрми меншoгo рoзмiру,
125

дoручaючи їм викoнaння спецiaльних зaвдaнь. Цi фiрми, свoєю чергoю,
мoжуть мaти влaснi пiдрoздiли, неoбхiднi для здiйснення вирoбничoї
дiяльнoстi, щo вимaгaє висoкoї спецiaлiзaцiї. У тaкoму рaзi мережa мaє
oзнaки iєрaрхiчнoстi, де мaтеринськa кoмпaнiя зaймaє дoмiнуюче пoлoження
в дiлoвих зв’язкaх, виступaючи гoлoвним зaмoвникoм. Це дaє змoгу
oтримувaти перевaги не зa рaхунoк учaстi в кaпiтaлi, a через ринкoвий
мехaнiзм. Великa кoмпaнiя («пiдприємствo-мережa») пiдбирaє пaртнерiв,
вiдрiзняється дoстaтньoю гнучкiстю, хaрaктеризується знaчним твoрчим
пoтенцiaлoм. Рaзoм iз тим iснує небезпекa пoтрaпляння в зaлежнiсть вiд
дoмiнaнтнoї кoмпaнiї дрiбних фiрм, щo фoрмують мережу.
Другий тип – фoрмувaння мережi пiдприємств, близьких зa рoзмiрoм,
бiльшiсть яких юридичнo сaмoстiйнi, aле пiдтримують стiйкiсть oдин oднoгo
у прoцесi здiйснення вирoбництвa. Тaке oб’єднaння пiдприємств, яке
зaзвичaй функцioнує в межaх oднoгo регioну aбo в рaмкaх oднoгo виду
вирoбничoї дiяльнoстi, пiдвищує кoнкурентoспрoмoжнiсть вирoблених
тoвaрiв i пoслуг [1, c. 93].
Реaльним приклaдoм функцioнувaння мережевoї oргaнiзaцiї є прoцес
ствoрення iндустрiaльних (прoмислoвих) пaркiв. Iндустрiaльний пaрк -це
спецiaльнo oргaнiзoвaнa для рoзмiщення нoвих вирoбництв теритoрiя,
зaбезпеченa енергoнoсiями, iнфрaструктурoю, неoбхiдними aдмiнiстрaтивнoпрaвoвими умoвaми, керoвaнa спецiaлiзoвaнoю кoмпaнiєю. Нaйуспiшнiшими
у викoристaннi iндустрiaльних пaркiв як мехaнiзму рoзвитку є Туреччинa,
Пoльщa, Чехiя, Мaкедoнiя, Китaй i Пiвденнa Кoрея. Зaгaлoм в свiтi aктивнo
дiє пoнaд 15 000 iндустрiaльних пaркiв, якi є oсердям екoнoмiчнoгo зрoстaння
десяткiв висoкoрoзвинених крaїн тa крaїн, щo динaмiчнo рoзвивaються.
Тaким чинoм, незвaжaючи нa нoвiтнiсть креaтивних iндустрiй,
мережизaцiї, iнтелектуaлiзaцiї нaцioнaльнi екoнoмiки, зoкремa крaїни ЄС,
зaймaють aктивну пoзицiю у їх рoзвитку. Нa сьoгoднi крaїни ЄС ретельнo
прaцюють нaд вдoскoнaленням пoдaткoвoї i трудoвoї пoлiтики для реaлiзaцiї
бiзнесу в креaтивних iндустрiях мережизaцiї, iнтелектуaлiзaцiї; фoрмувaнням
системи взaємoдiї креaтивних iндустрiй з iншими сектoрaми екoнoмiки;
ствoренням креaтивних хaбiв, якi б зaбезпечили кoмунiкaцiї мiж
культурними oргaнiзaцiями тa креaтивними iндустрiями; пoдoлaнням
кoмунiкaцiйнoгo бaр’єру мiж oргaнaми влaди тa грoмaдськiстю; прoведення
пoстiйних тa oб’єктивних дoслiджень у сферi культури.
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА
ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
В сучасних умовах ведення господарської діяльності роль показника
рентабельності для кожного підприємства дуже велика. По-перше, він є
основним критерієм ефективності діяльності підприємства. По-друге, його
зростання забезпечує підвищення фінансової стійкості підприємства. Потретє, він важливий для кредиторів і позичальників грошових коштів,
оскільки його рівень дозволяє оцінити реальність отримання відсотків за
зобов'язаннями.
Рентабельність характеризує кінцевий результат роботи підприємства і є
досить складною економічною категорією як з точки зору її трактування, так
і через існування різноманітних показників, що використовуються для її
оцінки. Дослідженням даного питання займалися вітчизняні та закордонні
вчені-економісти такі, як П. Самуельсон, І. Бланк, В. Андрійчук та інші.
Поняття «рентабельність» походить від слова «рента», що в загальному
розумінні означає дохід. Відомий американський вчений-економіст Поль
Самуельсон зазначав, що рентабельність є доходом від факторів
виробництва, як винагорода за підприємницьку діяльність, за впровадження
нововведень, за вміння ризикувати в умовах невизначеності [1].
В.Г. Андрійчук під рентабельністю розуміє критерій економічної
ефективності, який забезпечує отримання прибутку після вирахування всіх
витрат на її виробництво і збут [2].
Економічна сутність рентабельності полягає в тому, що цей показник
відображає частку прибутку, що отримується на 1 одиницю витрат, і
визначається відношенням прибутку до одноразових і поточних витрат [3].
На показники рентабельності та шляхи підвищення ефективності
підприємства впливають ряд внутрішніх та зовнішніх факторів. Зовнішні
фактори не залежать від діяльності підприємства, а формуються під дією
ринкового механізму, законодавчого регулювання, економічної та політичної
ситуації в державі. До основних зовнішніх факторів, що мають вплив на
рентабельність підприємства можна віднести:
- рівень попиту на продукцію підприємства;
- наявність та стан конкуренції;
- інфляція;
- податкове навантаження на підприємство;
- зміни в законодавстві;
- рівень розвитку техніки та технологій;
- санкції.
Внутрішні фактори збільшення рентабельності є суб’єктивними, адже на
них підприємство може впливати безпосередньо. До цих факторів можна
віднести сукупність дій та заходів, що сприятимуть підвищенню
ефективності діяльності підприємства, а саме:
- зосередження виробництва на високорентабельній продукції,
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удосконалення продукції з середнім рівнем рентабельності та зняття з
виробництва низькорентабельної продукції;
- збільшення прибутку внаслідок підвищення обсягів реалізації
продукції;
- виробництво/продаж високоякісної продукції;
- впровадження нових технологій, які посприяють мінімізації витрат,
економії часу, підвищенню якості продукції і тим самим приведуть до
збільшення прибутку на підприємстві;
- проведення модернізації та реконструкції матеріально-технічної бази
підприємства;
- ефективна маркетингова політика;
- грамотне фінансове планування;
- оптимізація витрат, уникнення штрафів, неустойок, пені;
- зростання продуктивності персоналу за рахунок підвищення
кваліфікації
Для того, щоб досягти відповідного рівня рентабельності та забезпечити
виконання всіх напрямів розвитку підприємства у нинішніх умовах, на нашу
думку, необхідно грамотно сформувати логістичну систему. При формуванні
моделі логістичної системи обов’язковим є врахування основних трьох
складових діяльності підприємства: постачання, виробництво, збут. Також
необхідно врахувати, що при оцінці створеної моделі варто користуватися
такими критеріями: мінімізація витрат, мінімізація ризику, максимізація
прибутку.
Вважаємо, підприємствам варто організовувати свою роботу на
принципах логістичної концепції SCM (Supply Chain Management) – «система
управління ланцюгами постачань» - є апаратно-програмним комплексом, що
спрямований на покращення механізму пошуку предметів закупівлі,
оптимізації процесу підтримки виробництва товарів та раціоналізацію
відносин підприємства з покупцями.
Основні цілі, переваги та актуальність концепції представлено в табл. 1.
Таблиця 1 – Цілі та переваги концепції SCM в сучасних умовах
Основні цілі
1
1. Скорочення
витрат
часу;
2. Зниження
рівня
фінансових витрат;
3. Забезпечення
наявності
товарів
і
товарно-матеріальних
цінностей;
4. Збереження якості;
5. Забезпечення
ліквідності товарів.

Актуальність
2
- Фактор
конкурентної
боротьби;
- Фактор підвищення стандарту
якості поставок товарів;
- Фактор
скорочення
оборотних коштів у запасах;
Фактор впровадження нових
технологій транспортування і
складування;
- Можливість використовувати
значні обсяги інформації;
Фактор оптимізації в ланцюгу
між
постачальником,
підприємством і користувачем.

128

Переваги
3
Зменшення
терміну реагування на
запит клієнта;
Високий
рівень
сервісу;
Гнучкість системи;
Використання всіх
можливостей економії
витрат.

Можна зробити висновок, що рентабельність залежить від багатьох
факторів. Підприємство повинне використовувати як наявні на підприємстві
внутрішні можливості підвищення ефективності роботи суб'єкта
господарювання, так і пристосовувати до зовнішніх впливів та
використовувати їх для підвищення результативного показника роботи.
Правильне маніпулювання впливами цих факторів та поєднання в
продуманій плановій стратегії дозволить збільшити рентабельність
підприємства.
Впровадження логістичної системи SCM, яка спрямована на покращення
механізму пошуку предметів закупівлі, оптимізації процесу підтримки
виробництва товарів та раціоналізацію відносин підприємства з покупцями
дасть змогу зменшити витрати на логістику, збільшити прибуток та,
відповідно, позитивно вплине на рентабельність підприємства.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В Україні у ринкових умовах проведення суб'єктами господарювання
діяльності набуває
важливості комплексна
оцінка
ефективності
господарської діяльності підприємства.
Головною рисою аналізу господарської діяльності підприємства, є
комплексне, системне дослідження економічних явищ, процесів, факторів і
причин, що їх зумовлюють.
Дослідження економічних явищ вимагає вивчення прояву економічних
законів і категорій ринкової економіки в умовах різних видів підприємств та
об'єднань, їх специфіки на кожному етапі розвитку ринкових відносин.
Для аналізу господарської діяльності підприємства характерна також
об'єктивна оцінка ефективності виробничо-фінансової діяльності й
стабільності ринкового становища.
Прибутковість та конкурентоспроможність є основними критеріями
оцінки виробничо-господарської діяльності кожного підприємства і його
підрозділів.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансово-майнового стану
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за результатами господарської діяльності – фінансова звітність. Насамперед
це форма №1 «Баланс», форма № 2 «Звіт про фінансові результати», форма
№ 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма №4 «Звіт про власний капітал»,
форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності» [1].
З погляду економічної доцільності господарський стан підприємства
багато в чому залежить від правильного та своєчасного вкладення
фінансових ресурсів у активи. У цьому процесі роботи підприємства розмір
активів та його структура постійно змінюються. Якісні показники майна
підприємства міста і джерел цього майна можна оцінити за допомогою
вертикального і горизонтального аналізу звітності, загальної оцінки майна
підприємства та методом порівняльної характеристики.
На підставі активу балансу здійснюють загальну оцінку майна, що є в
розпорядженні підприємства. До складу майна входять оборотні (мобільні) та
необоротні (іммобілізовані) кошти.
Окрім цього, проводиться оцінювання відносних показників ліквідності
та платоспроможності.
Для якісної оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства, крім
аналізу ліквідності балансу, проводять розрахунок та аналіз сукупності
відносних аналітичних показників – фінансових коефіцієнтів ліквідності.
Основними з них при оцінюванні платоспроможності в короткостроковій
перспективі є коефіцієнти абсолютної, критичної, поточної і загальної
ліквідності. Розраховують їх зіставленням відображеним у балансі оборотних
активів, що мають різний обсяг ліквідності та поточних зобов'язань
підприємства.
Оцінка ділового потенціалу передбачає аналіз динаміки оборотів усього
власного капіталу, мобільних оборотних коштів, готової продукції
дебіторської та кредиторної заборгованості, і навіть виявлення резервів з
метою виявлення наявних резервів прискорення оборотності усіх
перелічених складових майна та коштів підприємства [2].
Кількісний аналіз та оцінку ділової активності в науковій і навчальній
літературі останніх років пропонують здійснювати як аналіз динаміки
загальних показників господарської діяльності та аналіз ефективності
використання ресурсів підприємства.
Важливою рисою аналізу господарської діяльності підприємства є
діагностика і пошук резервів та можливостей їх мобілізації в поточному і
перспективному періодах.
Також слід відмітити, що перехід до ринкового механізму змінює
характер аналітичних досліджень, розширює зону діагностики і пошуку.
Сферу аналітичних досліджень становить як внутрішнє, так і зовнішнє
економічне середовище кожного суб'єкта господарювання. Такий аналіз
дозволяє швидко адаптуватися до змін ринкової кон'юнктури, передбачати
можливі зміни поведінки партнерів, уникати невиправданого ризику
співпраці.
Виробнича діяльність при цьому оцінюється з точки зору досягнення
максимальних фінансових результатів та економічної стабільності на ринку,
а фінансова діяльність, управління фінансовими ресурсами розглядаються
крізь призму оптимізації виробництва, пошуку найбільш вигідних сфер
підприємництва, раціонального маневрування грошовими потоками.
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Все це можливо лише в умовах широкого застосування економічного
аналізу.
Комплексне оцінювання господарської діяльності підприємства
передбачає визначення економічного потенціалу суб'єкта господарювання
або, іншими словами, вона дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в
економічному середовищі у вигляді інтегральної або рейтингової оцінки.
Метод розрахунку інтегральної оцінки діяльності господарюючих
систем у економічних умовах має ґрунтуватися на дослідження їх
загальносистемних характеристик: стійкість, маневреність, гнучкість,
чутливість, живучість, надійність, ефективність, керованість
Комплексне (інтегральне) оцінювання фінансово-майнового становища
переважно складається з наступних 3 блоків:
- визначення та ранжування фінансових показників.
- розрахунок інтегрального показника.
- порівняння розрахункових показників і еталонних величин [1].
Таким чином, крім розрахунку інтегральних показників рівня фінансовомайнового становища, слід порівняти їх з еталонними величинами, які
описуватимуть допустимі (критичні) межі зміни. Тому, дослідження
фінансового стану підприємства дозволяє визначити рівень його
конкурентоспроможності і місце підприємства в економічному середовищі.
Список використаних джерел:
1. Суліма Н. М. Економіка і фінанси підприємства [Текст] : підручник /
Н. М. Суліма, Л. М. Степасюк, О. В. Величко. Київ : Компринт, 2015.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування підприємства відбувається в умовах постійної
конкуренції, що вимагає підвищеної уваги до її оцінювання та управління,
особливо в нинішніх умовах глобалізації економічних процесів.
Проблеми конкурентоспроможності вивчали відомі світові вчені
М.Портер, П.Друкер, І.Ансоф, Ф. Котлер, українські науковці А.Мазаракі,
О.Янковий та інші.
Найчастіше конкурентоспроможність підприємства пов’язують з такими
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властивостями, як: здатність випускати конкурентоспроможну продукцію,
послуги, спроможність до продуктивного та ефективного функціонування,
здатність задовольняти потреби споживачів краще, ніж це роблять основні
конкуренти. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства можна
визначити як спроможність підприємства краще забезпечувати пропозицію
товарів чи послуг, порівняно із конкурентами, за рахунок надання товарам чи
послугам диференційованих властивостей за умов дотримання стандартів
якості [1, с. 85].
Варто зауважити, що при незмінних якісних характеристиках товару,
конкурентоспроможність підприємства може змінюватися залежно від
кон'юнктури ринку, дій конкурентів, зміни цін, рекламних заходів тощо.
Досягнення конкурентоспроможного стану на ринку є основним
завданням підприємства, оскільки це засвідчує зростання обсягу реалізації
продукції, зменшення непродуктивних витрат та підвищення ефективності
здійснених витрат, сформованість інтелектуально-кадрового потенціалу,
високу інвестиційно-інноваційну активність та фінансову стійкість.
Конкурентоспроможність підприємства формується під дією низки
факторів, кожен з яких може мати як позитивний так і негативний вплив в
різні моменти часу. Аналіз праць вітчизняних вчених свідчить про наявність
різних підходів авторів щодо класифікації факторів, які впливають на
конкурентоспроможність підприємства. При цьому, більшість вітчизняних
науковців, зокрема, О.І. Драган, І.Г. Кадирус, Н.І. Сарай, Ю.М. Мануйлович,
О.Г. Янковий стверджують, що усі чинники конкурентоспроможності можна
умовно поділити на зовнішні й внутрішні [2-6]. Вважаємо необхідним чітко
визначити і узагальними наявну сукупність факторів, які впливають на
конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах господарювання
таким чином (рис. 1).
О.І. Драган під зовнішніми факторами розуміє сукупність суб’єктів
господарювання, економічних, суспільних і природних умов, національних і
міждержавних інституціональних структур та інших зовнішніх умов і
чинників, що діють у глобальному оточенні та здійснюють вплив або можуть
вплинути на функціонування підприємства [2, с. 38]
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Фактори впливу на рівень
конкурентоспроможності підприємства

ВНУТРІШНІ

ЗОВНІШНІ
‒ стан економіки держави;
‒ політична ситуація в країні;
‒ існуюча законодавча база;
‒ державні регуляторні механізми;
‒ розміщення продуктивних сил та
концентрація виробництва;
‒ наявність сировинних ресурсів та
доступ до них;
‒ рівень розвитку техніки та
технологій;
‒ наявність конкурентів;
‒ стан попиту і пропозиції на ринку;
‒ умови інвестування в регіоні, в
державі.

‒ наявність стратегії підприємства;
‒ ресурсний потенціал підприємства;
‒ впровадження інноваційних
технологій і сучасних методів управління
підприємством;
‒ структура та професійнокваліфікаційний склад кадрів;
‒ маркетингова політика;
‒ імідж підприємства;
‒ якість виробленої продукції з точки
зору оптимальності якісних і технічних
параметрів товару (послуги);
‒ ексклюзивність пропонованої
продукції (наявність патентів на
продукти та технології);
‒ наявність власних фінансових ресурсів
та можливість залучення їх ззовні за
потреби.

Джерело: сформовано автором на основі [1-6].

Рисунок 1 – Фактори впливу на рівень конкурентоспроможності
підприємства
Очевидно, що фактори зовнішнього впливу в основному мають
однаковий вплив на усі конкуруючі підприємства в межах країни, разом з
тим, в умовах війни з росією значно послаблюється конкурентоспроможність
тих підприємств, які до війни значною мірою залежали від економічних
в’язків з партнерами з країни-агресора. І, звичайно, на даний час неможливо
говорити про конкурентоспроможність підприємств, що перебувають на
тимчасово окупованих територіях. Партнери таких підприємств також
стають менш конкурентоспроможними.
В умовах відкритої ринкової економіки та жорсткої конкуренції, яка
приймає
глобальний
характер,
основними
у
забезпеченні
конкурентоспроможності стають саме внутрішні якісно-цінові фактори, а
саме - високий технічний рівень, наукомісткість продукції, новизна та низькі
виробничі витрати. Щодо даної групи внутрішніх факторів, то вплив війни
негативно проявляється у зменшенні кількості та якості кадрового потенціалу
підприємств. З іншого боку – такий вплив має загальний вплив на усю групу
підприємств-конкурентів в тій чи іншій галузі. Історичний досвід свідчить,
що війна стимулює створення високотехнологічного озброєння, наслідком
чого є перенесення такого тренду прискорення інноваційного розвитку на усі
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галузі країни, сподіваємось що так і буде в Україні в повоєнний період.
Таким чином можна зробити висновок, що конкурентоспроможність
підприємства залежить від низки зовнішніх та внутрішніх факторів. Якщо
зовнішні фактори лише створюють передумови для виходу підприємства на
ринок, то сукупність внутрішніх факторів визначають його здатність до
довгострокового успішного функціонування. Аналіз внутрішніх та зовнішніх
факторів для вітчизняних підприємств в умовах війни є особливо
актуальним, оскільки він допомагає виявити сильні й слабкі сторони в
діяльності підприємства з врахуванням нових суспільно-економічних умов,
розробляти заходи й засоби, за рахунок яких підприємство змогло б
підвищити конкурентоспроможність і забезпечити свій успіх як в умовах
війни, так і в повоєнний період.
Список використаних джерел:
1. Малик
О.В.,
Хачатрян
А.А.
Шляхи
підвищення
конкурентоспроможності підприємства в ринкових умовах господарювання.
Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали ІІІ
міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Харків, 1-28 лютого 2017 р.), Харків,
2017. С.84-86.
2. Драган О.І. Управління конкурентоспроможністю підприємств:
теоретичні аспекти: Монографія. Київ: ДАКККіМ. 2006. 160 с.
3. Кадирус І.Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що
на неї впливають. Ефективна економіка. 2014. № 5. С. 24-28.
4. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями
підвищення: Монографія / за заг.ред.О.Янкового. Одеса: Атлант. 2013. 470 с.
5. Мануйлович Ю.М. Дослідження сутності та трактування поняття
конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій.
2013. № 4. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33818
(дата звернення 10.04.2022).
6. Сарай Н.І. Система факторів впливу на конкурентоспроможність
підприємств регіону. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил
України.
2018.
Вип.23.
С.
40-44.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rarpsu_2018_23_10 (дата звернення 10.04.2022).
Петро Онуфрійчук, 3 курс, група ЕБ-31д
Науковий керівник: Інна Олесенко,
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ НА ПЕРЕРОБЦІ
ФРУКТІВ, ЯГІД
Виробництво та переробка фруктів, ягід є одним із найбільш
трудомістких та ризикових напрямів у харчовій промисловості. Така його
ризиковість визначається декількома факторами: ризики в значній мірі
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формує швидкопсувний характер великої номенклатури продукції, що у
поєднанні з недостатністю потужностей для її зберігання та переробки
створює загрозу її втрати при перевиробництві; слабка державна підтримка
вітчизняного виробника.
Сучасні умови господарювання та підвищення ролі новітніх технологій
у світі висувають нові вимоги до системи управління витратами. Усе частіше
необхідність зменшення собівартості продукції (або послуг) та зміцнення
конкурентних позицій підприємства на ринку змушують підприємства
шукати нові шляхи й методи оптимізації поточних витрат та економії
ресурсів.
Ринкові умови господарювання передбачають зіставлення витрат на
виробництво продукції з доходами від її реалізації. Рівень витрат на
виробництво характеризується показниками собівартості (всієї продукції і її
одиниці), рівень доходів – виручкою від реалізації (вартістю продукції за
продажною ціною). Різниця між виручкою від реалізації і собівартістю
реалізованої продукції є фінансовим результатом від реалізації продукції. З
цього слідує, що зниження собівартості продукції, робіт і послуг –
найважливіший резерв збільшення прибутку (позитивний фінансовий
результат), що є основним джерелом власних засобів підприємства, що
направляються на подальший розвиток і вдосконалення виробництва [1].
Розвиток ринкових відносин висуває на перший план цілу низку
ключових завдань, що стоять на даний час перед вітчизняними
підприємствами харчової промисловості. Особливе місце серед них займає
зниження собівартості продукції. Аналіз резервів зниження поточних витрат
підприємства є найважливішим завданням, що вирішується в процесі
обґрунтування стратегічних і тактичних планів діяльності сучасного
підприємства.
В економічній літературі постійно зустрічається ототожнення понять
«собівартість продукції» і «витрати виробництва». Л.В. Нападовська
зазначає, у собівартості продукції втілені всі затрати на виробництво і
реалізацію продукції [2]. За словами В.В Сопко, використані у процесі
виробництва всі різні речовини та сили природи на виготовлення нового
продукту праці формують поняття витрати, а грошовий вираз суми витрат на
виробництво конкретного продукту визначає як собівартість [3].
Показник собівартості широко застосовується на всіх рівнях
управління: є базою ціноутворення на продукцію, що випускається,
використовується при визначенні нижньої межі цін, обґрунтуванні рішень
про обсяг і структуру випуску продукції.
Дослідивши різні наукові праці, можемо сказати, що собівартість
продукції підприємства, що спеціалізується на переробці фруктів, ягід,
характеризує використання ресурсів підприємства, виражених в грошовій
формі на виробництво і реалізацію продукції.
Мета обліку витрат і калькулювання собівартості продукції полягає в
своєчасному, повному і достовірному визначенні фактичних витрат,
пов'язаних безпосередньо з виробництвом, утриманням адміністративного
апарату і збутом продукції, визначенні фактичної собівартості продукції,
оперативному контролі за використанням матеріальних та трудових ресурсів.
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На рисунку 1 наведено принцип формування затрат і калькулювання
собівартості продукції, який діє відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»

Рисунок 1 – Система обліку витрат та калькулювання собівартості [1]
Найпоширенішим способом розрахунку собівартості є підрахунок
витрат на одиницю готової продукції.
Собівартість можна розрахувати залежно від того, які витрати були у
підприємства, або ж від затверджених норм витрат сировини і матеріалів.
Застосування фіксованої собівартості допоможе контролювати ефективність
витрат ресурсів, а також вчасно реагувати на відхилення.
Фактичну (повну) собівартість одиниці продукції розраховують після
врахування усіх витрат. Головним мінусом тут є неоперативність, тому що
інформацію іноді отримують і після виконання замовлення, що може
спричинити збитки.
До основних шляхів зменшення собівартості продукції можна віднести:
впровадження економних технологій виробництва; зменшення витрат на
матеріали, паливо, енергоносії; комплексна механізація і автоматизація
виробничих процесів; впровадження технічно обґрунтованих норм витрат
матеріалів; скорочення витрат на обслуговування виробництва; використання
світового досвіду щодо зменшення собівартості; ефективне використання
виробничих потужностей; ліквідація непродуктивних витрат і втрат.
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На наш погляд, кожне підприємство, що спеціалізується на переробці
фруктів, ягід, з метою управління витратами має здійснювати калькулювання
собівартості продукції за змінними витратами, але, з погляду економічної
безпеки, з паралельним обліком собівартості за повними витратами, адже без
постійних витрат виробництво не зможе функціонувати як таке, тому в оцінці
виробленої продукції повинна брати участь постійна компонента виробничих
витрат.
Отже, підприємство повинне бути націлене на контроль витрат і
контроль над виробничою собівартістю продукції, що дозволить мати
уявлення про вартість виробництва кожної окремої продукції та вартості
функціонування всього підприємства. Адже контроль витрат – це, по суті,
контроль прибутку, а прибуток – це ціль задля якої створюється і функціонує
підприємство.
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ТОРГІВЛІ
Теоретичні концепції і моделі узагальнюють реальну практику
міжнародних інтеграційних процесів, яка насправді є значно багатшою і
складнішою як за своїм внутрішнім змістом, так і за формами прояву та
механізмами регулювання і управління. Теоретично можливими і практично
здійсненними можуть бути принаймні сім головних типів міжнародної
економічної інтеграції: преференційна зона; частковий митний союз; зона
вільної торгівлі; митний союз; спільний ринок; економічний союз; повний
економічний союз [1].
Зона вільної торгівлі – це угода між країнами про усунення будь-яких
тарифів та кількісних обмежень. Водночас, кожна країна-учасниця угоди
зберігає свої власні тарифи та інші засоби регулювання щодо до третіх країн.
Основою даної угоди є правила походження товару.
Ці правила запобігають спотворенню торгівлі. Тобто вони виключають
імпорт з третіх країн на митну територію країни А (яка має відносно нижчий
тариф, ніж партнер – країна В) для того, щоб реекспортувати
товари в країну В.
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На сучасному етапі існують як загальні, так і специфічні передумови і
фактори для підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.
Серед найголовніших загальних факторів: інтернаціоналізація та глобалізація
економіки, спільний геоекономічний простір, розвиток глобального
вартісного ланцюга, а також глобальних мережевих систем у сферах
виробництва, інновацій та ін. Специфічними факторами можна назвати
завершення в Україні важливого етапу ринкової трансформації та визнання її
як країни з ринковою економікою з боку світового співтовариства; членство
нашої країни в провідних міжнародних економічних і фінансових
організаціях: МВФ, Світовому банку, СОТ, ЄБРР. Відкритий характер
економіки та досвід співпраці з ЄС у межах Програми партнерства і
співробітництва, Ширша Європа: сусідство, Східне партнерство створили
достатні економічні та інституційні передумови для переходу до якісно
нового етапу взаємної співпраці – підписання Угоди про асоціацію,
невід’ємною складовою якої є посилена зона вільної торгівлі.
Зауважимо, що йдеться не просто про зону вільної торгівлі, а про
складову угоди про асоціацію між Україною та ЄС як передумови реального
наближення України до європейських структур та наступного вступу до ЄС
за прикладом інших країн Центрально- Східної та Південно-Східної Європи.
Економічний та інтелектуальний потенціал України дає підстави для
розвитку оптимістичного сценарію щодо підписання та реалізації майбутньої
угоди про зону вільної торгівлі. По-перше, країна має порівняльні,
конкурентні та виявлені переваги в низці галузей економіки, зокрема, в
ракетно-космічному та військово-промисловому комплексах, у літако- та
суднобудуванні, в аграрному секторі, в електрозварювальному виробництві,
в транзитних перевезеннях ( коефіцієнт транзитності є одним з найбільших у
Європі і становить 3,75). По-друге, за рівнем розвитку освіти, зокрема, вищої
Україна знаходиться на 16 щаблі, а за рівнем загальної освіченості населення
входить до перших десяти країн світу. По-третє, природні багатства, вигідне
географічне положення сприятимуть взаємовигідній торгівлі з країнами ЄС
та поглибленню інтеграційних процесів. Так, за оцінкою Національної
академії наук національне багатство України становить 3099, 98 млрд. дол.
США, в тому числі мінерально-сировинні та паливно-енергетичні ресурси 813, 76 млрд. дол. США, земельні ресурси – 792, 5 млрд. дол. США [2, с.104105, 112]. Такими є головні соціально-економічні параметри напередодні
підписання угоди між Україною та ЄС.
Як відомо, переговори з Угоди про асоціацію та посилену зону вільної
торгівлі між Україною та ЄС розпочалися у лютому 20015 року. З самого
початку було наголошено про те, що це є не стандартна (типова) угода, а
всеохоплююча, посилена ЗВТ або «ЗВТ +», що є складовою угоди про
асоціацію та важливою сходинкою наближення України до ЄС. Вона
включає в себе 15 сфер зі співробітництва в галузі торгівлі та пов’язаних з
нею за- ходів.
Метою створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є
формування спільного економічного простору України та ЄС у рамках
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поступової економічної інтеграції до єдиного європейського ринку шляхом
поетапної реалізації чотирьох свобод – вільного руху товарів, послуг,
капіталу та робочої сили. Угода про ЗВТ є органічним продовженням
попередніх угод між Україною та ЄС, ґрунтується на досвіді реалізації
спільних програм і проектів, враховує здійснену адаптацію торговельного
режиму України до вимог і стандартів СОТ та передбачає:
- повну лібералізацію торгівлі товарами, зокрема промисловою
продукцією, у т.ч. енергоносіями, сільськогосподарськими товарами,
продуктами рибальства тощо, тобто вільний і безперешкодний доступ на
відповідні ринки;
- зменшення нетарифних обмежень в Україні у торгівлі промисловими
товарами шляхом гармонізації та/або взаємного визнання оцінки
відповідності технічним стандартам ЄС;
- зменшення нетарифних обмежень у торгівлі сільськогосподарською
продукцією у рамках співробітництва у сфері санітарних та фітосанітарних
заходів;
- значну лібералізацію ринків послуг;
- забезпечення ефективного регулювання щодо заохочення та захисту
прямих іноземних інвестицій;
- свободу заснування компаній;
- запровадження заходів, спрямованих на поступове забезпечення
вільного руху капіталу та здійснення платежів;
- забезпечення
прозорості
та
передбачуваності
регулювання
внутрішнього ринку України згідно з європейськими та міжнародними
стандартами;
- наближення внутрішньої політики України, зокрема у сфері
конкуренції, корпоративного управління, захисту прав інтелектуальної
власності, державних закупівель тощо, до загальноприйнятних правил
міжнародної та європейської практики;
- забезпечення двостороннього митного співробітництва, зокрема
спрощення митних процедур та підвищення ефективності діяльності митних
органів в контексті сприяння торгівлі;
- застосування ефективного механізму врегулювання суперечок.
Запровадження режиму вільної торгівлі відбуватиметься в рамках
всеохоплюючої та поглибленої зони вільної торгівлі у форматі «ЗВТ+» з
акцентом на регуляторному співробітництві.
Зважаючи на те, що невід’ємною частиною поглибленої ЗВТ буде
поступове приведення українського законодавства та практики у
відповідність до норм та положень ЄС, особливого значення набуває процес
імплементації міжнародних та європейських стандартів та інструментів у
відповідних сферах співпраці.
Важливим етапом, що прискорив процес підготовки проекту угоди про
зону вільної торгівлі, стало приєднання України до СОТ та приведення її
торговельного режиму до вимог і стандартів цієї провідної міжнародної
організації в галузі світової торгівлі. В даний час в Україні застосовуються
три основних види ввізних мит:
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Преференційні - щодо товарів, які ввозяться з країн, що є частиною
митних союзів чи спеціальних митних зон спільно з Україною, а також за
наявності спеціального пільгового митного режиму, визначеного
міжнародними договорами та угодами, учасником яких є Україна. Пільгові
ставки імпортних мит, які застосовуються до товарів, що походять з країн чи
економічних союзів, на які розповсюджується режим найбільшого сприяння
в Україні. Повні ввізні тарифи, визначені угодою з СОТ на решту товарів [3,
c. 46].
Отже, зона вільної торгівлі це перш за все інструмент, який при
належному застосуванні спонукає українську економіку до швидкого та
стабільного розвитку. Це глибший тип інтеграції, ніж преференційні угоди.
За кожною країною-учасницею зберігається право на самостійне і незалежне
визначення режиму торгівлі стосовно третіх країн. Зона вільної торгівлі може
координуватися невеликим міждержавним секретаріатом, розташованим в
одній із країн-членів, але зазвичай обходяться без нього, а основні параметри
свого розвитку країни погоджують на періодичних нарадах керівників
відповідних відомств. Між країнами-учасницями зберігаються митні
кордони й пости, які контролюють походження товарів, які перетинають їхні
державні кордони.
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РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Економічне диво Сінгапуру – це яскравий приклад боротьби з
корупцією, інвестицій в освіту та ефективної державної влади. Розглянемо
усі ці аспекти для того, щоб порівняти економічні моделі України та
Сінгапуру та визначити, що наша держава може впровадити для відновлення
та розвитку економіки у сучасних реаліях.
Історія незалежності Сінгапуру досить схожа на українську, але має
незначні розбіжності. У 1963 році Малайзія і Сінгапур отримали
незалежність від Британської імперії, і підписали договір про злиття в одну
країну. Та союз супроводжувався кривавими сутичками між жителями
Сінгапуру різних національностей: китайцями, малайцями, індійцями. Через
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конфлікти і різні уявлення про закони нової держави через два роки Сінгапур
був виключений зі складу Малайзії [2]. На прес-конференції, коли прем’єр
міністр Лі Куан Ю оголошував про від’єднання Сінгапуру від союзу, він був
надто пригнічений реальністю. Але в той час, ніхто не міг навіть уявити, що
всього за кілька десятиліть Сінгапуру перетвориться на одну з могутніх
держав, на фінансову столицю планети, а ВВП на душу населення зросте в
100 разів і складе $55182 – один із найвищих показників в світі. У 1991 році
Україна теж набула незалежності, але перетворитися на могутню державу не
змогла, хоча має достатньо природних ресурсів, сприятливий клімат, великі
масштаби території та велику чисельність населення.
Отримавши вимушену незалежність, маленький острів, який менше
Києва за площею, опинився в скрутному становищі. Природних ресурсів і
власної питної води в цій місцевості немає, значна частина населення жила
на межі бідності, а всі мізерні бюджетні кошти «з’їдала» корупція. Сінгапуру
необхідно було швидко знайти вихід із такого становища, аби не зникнути як
держава взагалі. Для початку, Лі Куан Ю проголосив, що нова країна буде
будуватися на основі ідей мультикультуралізму – тут будуть поважати всі
релігії, а всі національності отримають рівні права. Національною ідеєю
нової країни стали не красиві патріотичні гасла, а раціональний прагматизм,
заснований на загальному бажанні жити в достатку, за законом і
справедливістю. В економіці зробили ставку на конкурентоспроможність на
світовому ринку. Заохочувалися і звільнялися від оподаткування як місцеві,
так і іноземні підприємства, які працювали в тих галузях, які визначені
урядом як пріоритетні. У 1970 році такими галузями були нафтопереробна і
легка промисловість, суднобудування, потім – електроніка і високі
технології. Такі компанії на 5 років звільняються від мита і прибуткового
податку. Результат: 7 років поспіль Сінгапур називають кращою країною в
світі для ведення бізнесу. Отож, у Сінгапурі максимально спрощена
податкова система (існує загалом 5 податків). Доходи громадян
оподатковуються за прогресивною шкалою – чим більша зарплата або інші
доходи, тим вищий податок. Сумарна ставка податків становить 27,1%.
Тільки автомобілі, алкоголь, тютюнові вироби та нафтопродукти підлягають
оподаткуванню при ввезенні. Є податок на нерухомість – 4% від вартості
житла, і 10% - від того, що здається в оренду [2].
Для того, щоб досягти значного успіху в економіці, сталому розвитку і
добробуті держави в цілому, Сінгапур готовий був відмовитись від
оподаткування, і знав, що постійне виробництво в країні принесе не тільки
високі прибутків, а й впевненість в розвитку на багато років. В Україні ж
підприємства «задихаються» від сплати високих податків, податкове
навантаження складає майже 40% з доходів, крім того ПДВ, сплата мита,
акцизного податку, рентні платежі. Відверто кажучи, українським
підприємствам важко працювати на рідній землі, інвестувати і вкладати
капітал в розвиток економіки України. Нашій державі варто переглянути
Податковий Кодекс України, спростити деякі закони, зменшити податкові
ставки, або ж використати систему Сінгапуру: висока зарплатня – високий
податок.
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Основний ресурс Сінгапуру, як зазначав Лі Куан Ю – це люди. Тому
держава вкладає гроші в освіту, здоров’я і дисциплінування громадян. На
порозі свого розквіту Сінгапур прийняв англійську мову загальнодержавною
на рівні з іншими діючими мовами. У всіх школах англійська стала
обов’язковим предметом, а в університетах почали викладати цією мовою.
Крім цього, починаючи з 1980-х уряд почав виділяти гроші на навчання
студентів у престижних університетах світу. Велика частка населення
володіє англійською на високому рівні, має престижну міжнародну освіту, а
це означає – більш конкурентоздатні на світовому ринку праці. Зараз
приблизно 20% бюджету витрачається на освіту громадян Сінгапуру [2].
Освіта в Україні має структуру європейського типу. Отримати вищу
освіту може кожен бажаючий українець, але в Україні існує велика проблема
з безкоштовним навчанням у ЗВО для її громадян. Щорічно з бюджету
виділяють все менше коштів на освіту майбутнього кваліфікованого
працюючого населення. Якщо порівнювати аспект освіти в Сінгапурі і
Україні, то вона не має жодної схожості в двох державах. На нашу думку,
Україні варто також піклуватись про високоінтелектуальний розвиток своїх
громадян та підтримувати фінансово молоде покоління, так як робить це
влада в Сінгапурі. Оскільки, український народ – розумний, здатний
адаптовуватися до будь-яких нових змін, готовий відкривати нові горизонти
та працювати на розвиток економіки своєї держави.
Проблему корупції в Сінгапурі вирішили викорінити за допомогою
максимального спрощення всіх законів, що особливо стосуються податків.
Більшість видів ліцензій та дозволів були скасовані. На посади суддів були
поставлені найкращі приватні адвокати країни, що мали хорошу репутацію.
Зарплати держчиновників були підняті до сотень тисяч доларів на рік.
Впродовж довгого часу корупція залишається однією з найбільших проблем
України. В Індексі сприйняття корупції, що укладається глобальною
антикорупційною організацією Transparency International та базується на
оцінках підприємців та аналітиків, за підсумками 2021 року наша країна
посіла 122 сходинку у переліку зі 180 країн світу. І хоча з року в рік позиції
України у рейтингу покращуються, такий стан справ все ще є далеким від
прийнятного. Очевидні проблеми, викликані високим рівнем хабарництва та
зловживання, – руйнація системи цінностей суспільства, тотальна недовіра
до органів державної влади, що врешті-решт призводить до негативних
економічних наслідків, збільшуючи нерівність та уповільнюючи зростання
доходів населення [1].
Таким чином вважаємо, що Україні для відбудування можна розглядати
приклад розквіту економіки Сінгапуру, аби прийти до «українського
економічного дива». Хоча, Сінгапуру при всьому його багатстві не вистачає
демократії та щастя, адже більша половина населення не вважають себе
щасливими на рідній землі, де панує авторитарний режим. Україна ж
демократична, вільна держава, громадяни якої є справжніми патріотами. І де
би не були українці зараз, в умовах війни, вони намагаються робити все
можливе для підтримки розвитку своєї Батьківщини.
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ШВЕДСЬКА МОДЕЛЬ ЯК ПРИКЛАД МАЙБУТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ
МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Україна є однією з найбільш територіальних і густонаселених країн
Європи. Існують потенційні можливості для інвестицій, ведення успішного
бізнесу, ефективні цифрові державні послуги, що є зразком надійності для
економічних партнерів у всьому світі, та є найкращим місцем для втілення
ідей саморозвитку та реалізації творчих здібностей. Зростання населення,
глобальна зміна клімату, швидкий розвиток цифрової економіки та
міжнародного виробництва для України створили виклики та, у той же ж час,
нові можливості. На превеликий жаль, зараз через агресію з боку росії наша
держава несе величезні економічні втрати, тому питання її відбудови та
формування нової української економічної моделі, використовуючи досвід
успішних європейських держав, є беззаперечно актуальним.
У світі добре відомі американська, японська, німецька, шведська моделі
державного регулювання економіки, у той же час, на нашу думку, можна
презентувати ще одну модель – українську. Розглянемо, більш детальніше
досвід шведського державного регулювання економіки.
Шведська модель визначається основними двома цілями: перша – повна
зайнятість працездатного населення, а друга характеризує вирівнювання
доходів. Швеція вважається країною, де активно держава втручається в
процес розподілу і перерозподілу доходів, і займає перше місце у світі за
рівнем втручання в економічне життя. Уряд здійснює вплив на економіку
через систему економічних важелів ( головний з них – державний бюджет).
Шведська модель характеризується таким національним економічним
регулюванням: вона вдало поєднує приватну власність і ринкову
конкуренцію з державними програмами, спрямованими на рівномірний
розподіл прибутків, підтримку непрацездатних верств населення,
компенсацію витрат, пов’язаних з нестабільністю ринку. Дана модель
ринкової економіки не включає приватний сектор, який розвивається
самостійно за законами конкуренції на споживчому ринку. Приватний сектор
відповідає за розмір і якість національного продукту, тоді як уряд відповідає
за якість життя та розподіл матеріальних благ. Головне — максимізувати
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виробництво в приватному секторі та максимізувати перерозподіл прибутків
через податкову систему та державний сектор, щоб підвищити рівень життя
без шкоди для виробництва. Успішне функціонування економічної системи
залежить від
динаміки цін,
конкурентоспроможності шведської
промисловості та економічного зростання.
Шведська модель використовує засоби для підтримки повної зайнятості,
які не призводять до інфляції та негативного впливу на економіку. Високі
податки сприяють соціально-економічній рівності, оскільки вони є основою
державної політики. Базовий податок на прибуток Швеції становить 57% (в
Україні цей показник - 18%). Кошти, отримані таким чином, спрямовуються
на освіту, охорону здоров’я та інші соціальні виплати. Варто звернути увагу
на те, що основними причинами української трудової міграції є низька
заробітна плата, невідповідність вимогам ринку праці, невдоволення
системою охорони здоров’я, а останнім часом - проблеми безпеки під час
війни.
Шведська податкова система включає багато прямих і непрямих
податків. Найважливішими прямими податками є державні та місцеві
податки на прибуток та податки на державне майно. Прямими податками
обкладаються також спадкування (мита, що сплачуються спадкоємцем) і
дарування. Крім податків, існує система стягнення з роботодавців різних
зборів (внесків на соціальне страхування), з яких виплачуються пенсії,
медичне страхування та інші соціальні виплати.
Фактично є два основних джерела податків, які надходять до державної
скарбниці – податок на додану вартість та акцизний податок, які стягуються з
деяких товарів. Проте місцеві органи влади можуть встановлювати рівні
податку на прибуток безпосередньо в органах регіонального самоврядування.
Орієнтир шведської моделі полягає в тому, щоб забезпечити індивіду
найсприятливіші умови для вираження його суспільно корисної діяльності.
Шведська модель може багато в чому слугувати взірцем для створення
української моделі. Шведський досвід необхідно вивчати та застосовувати з
відповідним врахуванням особливостей розвитку нашого суспільства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ ЕВОЛЮЦІЇ СВІТОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Традиційні способи ведення господарської діяльності все більше
піддаються впливу новітніх тенденцій розвитку економічних систем.
Трансформація основних понять і принципів, систем соціально-економічних
відносин обумовлені глобальним характером більшості економічних
процесів. Сучасне світове господарство є системою, об’єднаною
масштабними виробничо-збутовими комплексами, глобальною фінансовою
системою і планетарною інформаційною мережею.
Питання сутності світового господарства, тенденцій та стратегій його
розвитку є предметом досліджень таких зарубіжних та вітчизняних авторів,
як Герст П., Ельянов А., Зуєв А., Коваленко Ю.О., Коваль Г.І., Моргулець
О.Б., Проценко І.В., Робертсон Р., Румянцев А.П., Томпсон Г., Туроу Л. та
інших. Проте дана проблема а вимагає подальшого дослідження у зв’язку із
швидкими темпами розвитку світового господарства.
Метою роботи є характеристика основних етапів еволюції світового
господарства.
Глобальний характер значної кількості економічних процесів спричиняє
трансформацію основних систем соціально-економічних відносин. На
сучасному етапі спостерігається певне «стирання державних кордонів»,
світове господарство поступово набуває загальної системи, ключовими
елементами якої є система міжнародної торгівлі, що базується на
багатосторонніх правилах; транснаціональне виробництво; міжнародна
інфраструктура технологічних нововведень; глобальний інформаційний
простір; глобальна фінансова система [3, c. 16].
Поняття «світове господарство» досить широке, тому що включає в себе
окрім товарно-грошових, валютно-фінансових, також і відносини
безпосереднього виробництва матеріальних благ і послуг. Це передбачає
наявність безлічі дефініцій цієї економічної категорії. Так, світове
господарство можна тлумачити як:
1) сукупність національних економік країн світу, пов’язаних між собою
мобільними факторами виробництва;
2) сукупність національних господарств, пов’язаних один з одним
системою міжнародного поділу праці, різноманітних господарських зв’язків;
3) сукупність національних економік та їх господарських відносин одна
з одною, тобто міжнародних економічних відносин;
4) сукупність національних господарств, міжнародних економічних
організацій в їх взаємодії, яке здійснюється через систему міжнародних
економічних відносин [5, c. 17].
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Початкові форми світового господарства сягають найдавніших часів
історії людства, аж до перших актів товарного обміну, подальша актуалізація
яких відбулася завдяки другому і третьому суспільним поділам праці. Далі
вони набули певного розвитку у формах міждержавної торгівлі.
Спираючись на особливості розвитку світового господарства, визначимо
основні етапи розвитку світового господарства.
Таблиця 1 – Етапи еволюції світового господарства [2, с. 35]
Етап
1

2

Період
початок ХІV
ст. – кінець
ХVІ ст.
кінець ХVІ
ст. – кінець
ХІХ ст.

3

кінець ХІХ
ст. – 20-ті
рр. ХХ ст.

4

20–50-ті рр.
ХХ ст.
50–90-ті рр.
ХХ ст.

5

6

з кінця 90-х
р

Форми розвитку світового господарства
- відносини колонія-метрополія;
- пожвавлення сфери обігу;
- створення ринків;
- ефект вивільнення ресурсів, формування
міждержавноїї спеціалізації;
- виникнення інтернаціоналізації (виробництва та
капіталу) світового господарства;
- інтенсифікація торгівлі
- формування світового господарства;
- концентрація виробництва, капіталу;
- завершення територіального поділу світу;
- створення монополій;
- торговельний протекціонізм;
- обмеження на рух капіталів;
1. регіоналізація:
- зростання обсягів торгівлі;
- випереджальний темп зростання торгівлі над
виробництвом;
- прискорення темпів економічного розвитку
розвинених країн;
- концентрація виробництва, капіталу та
міжнародного обміну;
2. транснаціоналізація: експорт капіталу
- інтелектуальна та інформаційна економіка;
- політика «відкритого регіоналізму»;
- формування континентальних та
міжконтинентальних інтеграційних об’єднань

У світовій економіці відбуваються структурні зміни, і вже ніхто не може
спростувати цей факт. Тривала нестабільність в економіці, політичні
суперечки і протистояння, падіння соціальних і демографічних показників,
зумовили для багатьох країн можливості для подальшого розвитку, але з
іншого боку стали каталізатором небезпек і загроз для інших. Основою
необхідності пошуку нових моделей і орієнтирів розвитку послужили такі
тенденції: неможливість застосування старих схем концепцій і теорій
розвитку світової економіки; суттєве звуження середнього класу практично в
усіх країнах світу; посилення тенденцій зростання матеріального
виробництва; зміна технологічних укладів; посилення ролі ТНК в
економічній безпеці країн базування.
Перспективи розвитку світового господарства:
1) бурхливе зростання кількості інтеграційних об’єднань, або посилення
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інтеграційних процесів. Так, наприклад, майбутнє Європейського Союзу
базується на подальшому посиленні процесу інтеграції, а саме в досягненні
фінансової, банківської та фіскальної єдності. Але, це знаходиться під
питанням, в силу виникнення проблем з дотриманням суверенітету країн, які
в нього входять;
2) країнам, що прагнуть змінити свої позиції в ієрархії світового
господарства і бажаючим позиціонувати себе як технологічно розвинені,
варто зробити спроби по переходу до шостого технологічного укладу.
Більшість вчених пов’язують доцільний технологічний ривок з проривом в
області медичних і суміжних технологій. Інша група вчених пов’язує його з
NBIC – технологіями, а саме нано-біо-інформаційними та когнітивними
технологіями;
3) досить часто постає питання про зміну світової валюти, або
повернення до золотого стандарту, створення єдиної валютної системи. Але
поки альтернативи або дійсно можливої заміни долара не існує, і якщо так
трапиться, що долар перестане існувати, то це призведе тільки до бартерної
торгівлі та більше ні до чого [1, c. 7].
Таким чином, еволюція світового господарства налічує кілька етапів.
Сучасний розвиток світового господарства характеризується двома рисами.
По-перше, глобалізація сприяє об’єднанню національних економік у єдину
світову систему, стандартизує структурні елементи економік відповідно до
вимог транснаціоналізації. До того ж вона забезпечує динамізм міжнародних
економічних відносин. По-друге, поглиблюється розрив у рівнях розвитку
між найрозвиненішими й найбіднішими країнами, посилюється відмінність
соціально-економічного розвитку всередині груп країн.
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ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ
ЄВРОПИ
Жодна країна не може повноцінно існувати в умовах ізоляції від
інших країн, в тому числі сусідніх. Країни існують в тісній співпраці одна
з одною, це стосується різних сфер: економічної, культурної, гуманітарної,
екологічної, політичної ті інших сферах.
Реалізація співробітництва у будь-якій сфері встановлюється за
допомогою дипломатичних стосунків, міжнародних угод та договорів, що
укладаються з метою регуляції прав і обов’язків учасників угод.
Міждержавні зв’язки та участь у міжнародних організаціях країною
допомагає їй стати членом світового співтовариства, спільність їх
національних економік називають світовим господарством.
Під поняттям «світове господарство» - розуміють сукупність
національних господарств різних країн світу, основою її функціонування
визнають міжнародний поділ праці. Найважливішим «клеєм», що поєднує
всесвітню господарську систему є міжнародні економічні зв’язки, що
реалізуються у вигляді руху капіталу, обміну інформацією, робочою
силою, тощо [3].
Міжнародні економічні зв’язки можуть проявлятися у різних формах –
зовнішній торгівлі, кредитно-фінансових відносинах, науково-технічному
співробітництві, спільному підприємництві.
Згідно з даними аналітиків порталу «» лідерами за показниками як
імпорту так і експорту опинилися Німеччина, Польща, Білорусь, Італія та
Угорщина. Тобто за даними 2017 року від аналітиків показники
економічного співробітництва з країнами Європи є більшими, ніж з
іншими державами. Тобто країни Європи є перспективним економічним
партнером.
Питання економічного співробітництва були в колі інтересів таких
науковців, як: Т. Власюк, Л Лебедева, Н. Ситник, Г. Юркевич, Л. ЯрошДмитренко, Л. Лиськова, І. Манаєнко, Л. Осіпова,
Т. Рибакова,
В. Романенко та інші..
Для ефективного співробітництва між Україною та країнами Європи
створені різноманітні угоди та закони про торговельне та економічне
співробітництво, серед них можемо виділити такі: Угода про асоціацію
України з ЄС, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Польща про економічне співробітництво, тощо [2].
Згідно з даними угодами в уряді України діють комітети, що
врегульовують умови щодо різних сфер економічної співпраці, до таких
комітетів можемо віднести: Українсько-швейцарський Спільний Комітет,
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Українсько-чеська змішана комісія з питань економічного, промислового і
науково-технічного співробітництва, Спільна українсько-хорватська
комісія з питань економічного співробітництва, Українсько-німецька група
високого рівня з питань економічного співробітництва, Змішана
Українсько-Французька
міжурядова
комісія
з
економічного
співробітництва, Спільна міжурядова українсько-угорська комісія з питань
економічного співробітництва, Спільна українсько-словенська комісія з
питань торговельно-економічного співробітництва, Українсько-словацька
Змішана Комісія з питань економічного, промислового і науковотехнічного співробітництва, Українсько-норвезька Міжурядова комісія з
питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки,
Українсько-Італійська Рада з економічного, промислового і фінансового
співробітництва,
Українсько-бельгійська Змішана Комісія та багато
інших.[3]
Основними тенденціями імпорту-експорту
з країнами ЄС є
переважання експорту сировини та імпорту товарів з високим ступенем
обробки, та наявність фінансових проблем щодо браку обігових коштів,
дорогих кредитних ресурсів, відсутності систем пільгового кредитування
виробників, відсутність можливостей для модернізації виробництва
[1, c.72].
Наявність вищевказаних проблем не заперечує наявність позитивного
потенціалу щодо економічного співробітництва України з країнами
Європи, адже таке співробітництво дає змогу розширювати ринки та є
одним з кроків до Євроінтеграції.
Перспективними галузями для співробітництва є галузі торгівлі
сировиною, сільскогосподарськими товарами, гарні перспективи має
галузь технологій, машино- та суднобудування, сфера надання послуг
[3, c.12].
Важливим кроком до покращення економічного співробітництва
України з країнами Європи є укладення АСАА, яка надасть змогу
вітчизняним експортерам маркувати свою продукцію європейським знаком
відповідності та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової
сертифікації [1, c.73].
Отже, міжнародне економічне співробітництво важливий елемент
діяльності будь якої держави, зокрема і нашої. Співробітництво
регулюється низкою угод та роботою низки комісій та рад, що регулюють
різні аспекти співробітництво, конкретно з кожною країною Європи.
З вищезазначеного можемо зробити висновок про те, що економічне
співробітництво України з країнами Європи є перспективним шляхом
розвитку зовнішнього економічного розвитку держави і має ряд
перспективних напрямків. Попри це існує ряд проблем, вирішення яких
могло б збільшити прибутки держави від зовнішньоекономічних зв’язків з
Європою та покращити репутацію нашої держави на світовій арені.
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ТНК ЯК ГОЛОВНИЙ СУБ'ЄКТ ВИРОБНИЧОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Причиною
виникнення
транснаціональних
корпорацій
є
інтернаціоналізація виробництва і капіталу, що на основі розвитку
продуктивних сил, переростають національно-державні межі. Через
створення найбільшими компаніями численних відділень за кордоном і
перетворення
національних
корпорацій
на
транснаціональні,
інтернаціоналізація виробництва і капіталу набуває характеру експансії
господарських зв'язків. Найважливішим чинником у формуванні і розвитку
міжнародних корпорацій стає експорт. До ряду причин виникнення ТНК
варто віднести їх економічну ефективність. Вона обумовлена масштабним
виробництвом у низці певних галузей. Сильна конкуренція та необхідність
вистояти у цій бородьбі, сприяють концентрації виробництва і капіталу в
міжнародному масштабі.
Отже, стає зрозумілою діяльність в глобальних масштабах, з’являється
можливість зменшити витрати виробництва і отримати надприбуток.
До основних джерел глобалізації можна віднести транснаціоналізацію.
Транснаціоналізація – це процес посилення світової інтеграції в
результаті глобальних операцій ТНК. В межах цього процесу зосереджується
значна частина споживання та виробництва, імпорту й експорту, а дохід
країни залежить від міжнародних центрів, які розташовані за межами
держави.
Основною силою транснаціоналізації є транснаціональні компанії. Вони
одночасно є й головними рушійними силами, й результатом
інтернаціоналізації. Згідно з визначенням ЮНКТАД, транснаціональні
корпорації – це підприємства, що складаються з материнської компанії та
філій цієї компанії, розміщених за кордоном. Ознакою материнської компанії
є наявність контролю над активами економічних одиниць, розташованих на
території інших держав. Країна, в якій розташовується штаб-квартира і
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центральний офіс материнської компанії, є країною базування
транснаціональної корпорації, а держави, де розташовуються об'єкти
вкладень ТНК-реципієнти.
До параметрів ТНК слід віднести:
– виробництво або надання послуги, не менше ніж у шести країнах;
– частка зайнятих іноземних працівників не менше 25%;
– частка капіталовкладень за кордоном в структурі активів складає не
менше 25%;
– річний обіг – не менше 1 млрд. дол. США;
– обсяг реалізації товарів за межами головної (материнської) компанії
складає не менше 20%;
– єдина стратегія управління розвитком.
Індекс TNI як критерій визначення ступеню транснаціоналізації
корпорації.
Індекс – це засіб для ранжування транснаціональних корпорацій, який
використовуються в звітах, періодичних виданнях та інших джерелах.
ЮНКТАД використовує «індекс транснаціоналізації» для характеристики
масштабів «зовнішньої економіки», якою володіють окремі країни.
Види індексу транснаціоналізації:
1. Індекс транснаціоналізації підприємств, що відбиває ступінь
залучення тієї чи іншої ТНК у виробництво товарів та послуг. Він
розраховується як сума частки активів за кордоном у загальному обсязі
активів ТНК, частки продажів за кордоном у загальному обсязі продажів цієї
ТНК та частки персоналу за кордоном в загальній чисельності персоналу цієї
корпорації.
2. Індекс транснаціоналізації країн оцінює значення іноземних ТНК для
тієї чи іншої країни. Він розраховується як сума частки прямих іноземних
інвестицій у всіх капітальних вкладеннях усередині країни, відношення
накопичених у країні прямих іноземних інвестицій до ВВП країни, частки
філій іноземних корпорацій у виробництві ВВП країни та частки зайнятих на
цих філіях у всій чисельності зайнятих у країні.
Індекс транснаціоналізації компаній це сукупний показник, який
складається з таких компонентів:
• загального розміру активів ТНК, в тому числі тих, які знаходяться в
зарубіжних філіях;
• загального продажу ТНК, в тому числі тих, які здійснюються їхніми
філіями на закордонній території;
• загальної чисельності зайнятих у всьому комплексі діяльності ТНК.

Де:
А – загальна сума активів;
R1 – товари / послуги, що продаються за межами країни;
R – загальна кількість проданих товарів / послуг;
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S1 – кількість працівників за межами країни;
S – загальна кількість працівників.
Для прийняття інвестиційних рішень та обрання країни для реалізації
інвестиційного проекту, ТНК розглядають такі фактори:
 стан та ринкова перспективність виробничих фондів;
 ступінь ефективності менеджменту;
 експортний потенціал та унікальність продукції;
 наявність стабільного попиту на типову для підприємства продукцію
для внутрішнього ринку;
 здатність реструктуризації об’єкта та його пристосування до вимог
ринку, споживачів;
 наявність конструктивних відносин із урядом та владними
структурами;
 прозорість компанії;
 організаційно-правова форма об’єктної фірми;
 ведення бухгалтерського обліку відповідно до західних стандартів.
Основними лідерами є компанії найбільш розвинутих країн. Однак
поступово збільшується кількість операцій злиття та поглинання у країнах,
що розвиваються. Даний вид угод стає важливим джерелом іноземних
інвестицій
та
дає
можливість
побачити
подальше
зростання
транснаціоналізації економіки цих країн. Виокремлення галузевого аналізу
свідчить про зростання кількості угод злиття та поглинання в таких секторах
як фармацевтика і енергетика. Також спостерігається активність у сфері
послуг, хімічні промисловості, телекомунікаційному секторі. Галузеві
особливості злиттів та поглинань визначають напрям діяльності ТНК, їх
стратегічне позиціонування в цих галузях.
ТНК реалізують свої стратегічні цілі розвитку через інвестиції в інші
країни. Прихід ТНК у певну країну та вихід національних корпорацій на
зовнішні товарні і фінансові ринки – це економічне явище, яке має назву
«транснаціоналізація» економіки. Воно сприяє інтеграції економіки певної
країни у світову економіку, тобто залученню у процес глобалізації. Важливо,
що прямі іноземні інвестиції є основним способом поширення впливу ТНК
на національні економіки, а також є засобом формування самих ТНК і
глобальних стратегічних альянсів. А відтак транснаціоналізація економіки є
об'єктивним явищем, до якого кожна країна повинна виробити свою
національну політику регулювання інвестиційного клімату на засадах
власних національних інтересів.
ТНК
володіють
величезними
фінансовими,
виробничими
і
технологічними ресурсами. При їхньому використанні вони та їхні філії
впливають на економіку приймаючої країни. Цей ступінь залежить від
масштабів капіталу, що залучається, його галузевою структурою, а також від
інвестиційного клімату в країні та зацікавленості в залученні іноземного
капіталу. Приймаючій країна повинна бути зі стабільною політичною
ситуацією і ефективною системою регулювання бізнесу. Вони забезпечують
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гарантію прав і захист інтересів інвестора. Негативний вплив спричиняють
високий рівень корупції і нецільового використання коштів, складність
ведення бізнесу, нестабліьна політична й економічна ситуація в країні.
Держава повинна створити такі позитивні умови:
-удосконалити систему оподаткування та нарахування амортизації;
-сформувати особливий податковий режим;
-запровадити пільгові умови використання природних ресурсів;
-розвивати лізингові операції;
-запровадити систему регулярної переоцінки основних фондів
підприємств.
Отже, для того, щоб активізувати інвестиційну діяльність, ТНК
необхідно забезпечувати роботу чітких, зрозумілих та зручних механізмів її
реалізації як на регіональному, так і на державному рівнях.
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ЯК ПАНДЕМІЯ ЗМІНИЛА РИНОК ПОСЛУГ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ
За перші місяці карантину похитнувся попит на ділові послуги – у
березні і квітні підробіток бухгалтерам, юристам, фінансистам і кадровикам
пропонували на 30% рідше, ніж в лютому. Також українці вирішили
почекати із замовленням ремонту меблів – попит зменшився на 26% у
порівнянні з лютим. Майстрів і клінерів замовляли на 14% рідше, ніж раніше.
Зазначається, що замовлення на доставку продуктів збільшилась у 5 разів,
ліків – у 4 [1].
Коли пандемія Covid-19 вразила весь світ, більшість компаній не мали
уявлення, що робити зі своїми операціями з обслуговування клієнтів.
Шукаючи нові способи допомогти своїм клієнтам, вони не знали, що багато
тимчасових змін, які вони запровадили, насправді стануть довгостроковими.
Оскільки споживачі сильно постраждали від втрати робочих місць,
федеральні, державні та місцеві органи влади запровадили захист споживачів
[2].
Ці зміни сильно вплинули на сектор фінансових послуг. Внаслідок
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масового безробіття споживачі почали просити продовжити терміни виплат
та зменшити борги. Apple була однією з перших компаній, хто відреагував на
ці труднощі, запропонувавши клієнтам, які використовують картку Apple
Card, «Програму допомоги клієнтам». Ця програма дозволила власникам
карток пропускати свої щомісячні платежі без нарахування відсотків.
Через пандемію змінилися не лише сектори фінансових послуг та
технологій. Ми також помітили зміни в роздрібній торгівлі, оскільки
споживачі обмежили себе в покупках в магазинах реальних на користь
електронної комерції. Це змусило кожного роздрібного продавця почати
отримувати досвід торгівлі в мережі – і, отже, обслуговування клієнтів
онлайн. У результаті навіть компанії, які були максимально консервативні,
тепер повністю занурюються в електронну комерцію. Тепер у більшості є
самовивіз, і людям більше не доводиться чекати кілька днів на посилку.
Що стосується подорожей, то після завершення пандемії попит щодо
ділових зустрічей і надалі матиме нестабільний характер. Білл Гейтс
прогнозує, що 50% ділових подорожей зникнуть після пандемії [3]. Щоб
краще зрозуміти, що може статися в туристичній індустрії, ми повинні
подивитись на країни, які зробили ефективну роботу щодо стримування
вірусу. Наприклад, з початку пандемії до січня 2021 року в Тайвані було
зафіксовано приблизно 870 випадків, що є низьким показником у порівнянні
з іншими країнами, при цьому він уникав карантину. Хоча це звичайно не
повністю відображає те, що відбувається з іншими країнами, які борються з
пандемією, подорожі повертатимуться поступово до того, що було раніше. У
цьому новому середовищі, де туристичні компанії стикаються з ще більш
жорсткою конкуренцією, обслуговування клієнтів буде ключовою
відмінністю. Тайвань маленька країна, а це означає, що подорожі на короткі
відстані повернуться до нормального рівня, але менш ймовірно, що буде так
само для більших країн, наприклад США, де від одного узбережжя до іншого
набагато більша відстань. Навіщо людям летіти з Сан-Франциско до Бостона
на 2-годинну зустріч? Авіакомпаніям варто подумати, чи хочуть вони так
сильно покладатися на ділові подорожі та відповідно з цим налаштувати
обслуговування клієнтів. Адже люди вже пристосувались до сучасних умов
проведення ділових зустрічей онлайн.
У телекомунікаціях ми помітили величезне зростання завантаження
контенту, оскільки споживачі, змушені залишатися вдома, і шукати розваги.
Супутникові та кабельні провайдери зазнали різкого зростання попиту на
потоковий контент. Наприклад, дитячий фільм «Світовий тур тролів» побив
усі цифрові рекорди, коли був випущений у потоковому режимі [4]. Це
збільшення попиту впливає і на обслуговування клієнтів, оскільки у
споживачів все частіше виникають питання щодо такого виду послуг. Більшу
частину обслуговування клієнтів автоматизували за допомогою обміну
діловими повідомленнями в чат-ботах.
Як висновок хотілось би порекомендувати вам, заохочуйте своїх
клієнтів звертатися, якщо їм потрібна допомога, намагайтесь створити імідж
компанії, в якої обслуговування буде ключовою відмінністю у порівнянні з
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конкурентами. Адаптуйтесь до нових правил гри, використовуйте сучасні
технології, та програмне забезпечення, щоб автоматизувати обслуговування.
Пристосування заради виживання, саме це зараз відбувається з
підприємствами в часи пандемії.
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ТРЕНДОВІ МОДЕЛІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У
ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
У Комітеті з питань економічного розвитку продовжується робота з
напрацювання ініціатив, спрямованих на створення нової моделі управління
економікою у повоєнний час, адже після війни будуть зовсім інші політичні
та економічні обставини. На думку народних депутатів України - членів
Комітету, ці обставини допоможуть перейти від сировинно-аграрного типу
економіки до технологічного та створити нову структуру економіки. Україна
зможе продавати світу різноманітну продукцію з високою доданою вартістю,
а не лише зернові та руду.
Звичайно, подолати всі руйнівні наслідки війни та досягнути цієї мети
самотужки буде дуже складно, тому для нашої держави вкрай важливою є
допомога наших партнерів і союзників. На думку експертів Україна може
претендувати на допомогу у розмірі 100-150 мільярдів доларів, які будуть
надані нашій державі на повоєнний розвиток.
Про підтримку нашої держави та необхідність запровадження плану
Маршалла для України говорять майже всі європейські лідери. Так, прем’єрміністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної з канцлером Австрії
прес-конференції у Відні зазначив, що після завершення війни суверенній
Україні буде надано велику програму фінансової допомоги. “Україна воює
сьогодні за європейські цінності, за толерантність, свободу та демократію. І
це означає також, що ми підтримуємо прагнення України вступити в ЄС. Це
основоположна надія України. Водночас ми мусимо сьогодні дати надію на
те, що буде новий “план Маршалла для України”, для суверенної України,
після війни, яка повинна якомога скоріше скінчитися”, - заявив Моравецький
[1].
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Якщо після війни Україна проводитиме свою довоєнну політику, то вона
відновиться до довоєнного рівня до 2040 року. Якщо ж застосувати рецепти,
рекомендації економіки здорового глузду, історичний досвід країн, які
зробили економічне диво, то Україна за п’ять років після війни випередить
рівень 2021 року [2].
Якщо поглянути на українську ситуацію з точки зору Плану Маршалла,
то відновлення її економіки у довоєнному вигляді буде означати консервацію
її аграрно-сировинного типу, що робить Україну найбіднішою країною
Європи.
Тому з точки зору економічної структури Україні План Маршалла не
потрібний, їй треба змінювати, а не зберігати структуру економіки. Іншими
словами, потрібен “План анти-Моргентау”, тобто план переходу від аграрносировинної до технологічної економіки.
Якщо Україна не буде сама ініціювати такий тип плану, то в дійсності
отримаємо український аналог Плану Маршалла, що означає збереження
країни як сировинно-продовольчого придатку до технологічно передових
економік світу. Потрібно знайти силу і розум відстоювати власну візію
післявоєнного розвитку, а не просто повторювати План Маршалла.
Для України більш доречним історичним прецедентом є післявоєнна
економічна політика не в Західній Європі, а в Південній Кореї.
Після закінчення Корейської війни Південна Корея була суцільною
руїною: більше мільйона вбитих, зруйновано більше половини
промисловості та інфраструктури, більше половини бюджету країни
становила іноземна допомога, без якої країна взагалі не могла
прожити. Економіка перебувала в стагнації, рівень життя населення не
перевищував рівень найбідніших країн Африки.
На відміну від Західної Європи, яка до війни мала високо розвинуту
індустріальну економіку та ефективні державні інституції, Корея нічого
цього не мала. Західній Європі вистачило 4 роки, щоб відновити з допомогою
США економіку та інституції.
Допомога США Південній Кореї була відносно більша, ніж допомога
будь-якій країні Європи, але до 1961 року вона не принесла жодного успіху,
бо корейцям не було чого відновлювати, їм потрібно було створювати
економіку і державні інституції практично з нічого.
Але стосовно практичної економічної політики Південна Корея та США
мали різні уявлення: США вважало, що для Південної Кореї потрібна була
політика розвитку аграрного сектору, а генерал Пак який очолював хунту
наполягав на прискореній індустріалізації.
Для США в 1950-60-х роках Південна Корея була найважливішою
країною третього світу, її економічний успіх був демонстрацією переваг не
тільки американської, а взагалі західної політики над комуністичним
устроєм, який тоді стрімко набував популярності у третьому світі.
Тим не менш, американцям не вистачало розуміння корейського
суспільства і політичного керівництва, вони просто недооцінювали їх. Так
само американці недооцінювали українське суспільство, коли прогнозували
падіння Києва за 72 години під ударами російської армії.
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Корейський приклад показує необхідність самостійного вибору
пріоритетів економічного розвитку і самостійної розробки економічних
планів. Якщо б корейці слухняно виконували рекомендації американців, вони
ніколи не стали б такою країною, яку ми зараз бачимо як зразок політики
економічного розвитку.
Не потрібно чекати на умовний "План Блінкена", а потрібно вже зараз
готувати власний план, спираючись на кращий історичний зразок — план
розвитку економіки Південної Кореї.
На жаль, в України не дуже багатий досвід для такого планування. До
війни панівна парадигма розробки різних економічних програм виглядала
так: "Треба прийняти хороші ринкові закони, а потім ринок зробить все
сам". Навіть у мирні часи така парадигма виглядало наївною казкою, а в
умовах післявоєнного відновлення і поготів.
За останні роки була виконана тільки одна фундаментальна робота щодо
структурної перебудови економіки України – “Економічне відродження через
індустріальний розвиток України” (2020) [3]..
Таким чином, з урахуванням відбудови зруйнованого російськими
варварами, ця праця цілком може бути базою плану структурних змін
економіки після війни. Потрібне політичне замовлення, тобто політична воля
для початку такої роботи. Вона має йти одночасно і паралельно з відбудовою
зруйнованого війною.
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OСOБЛИВOСТІ ПOБУДOВИ СТРАТЕГІЇ РOЗВИТКУ КРАЇНИ З
ПЕРЕХІДНOЮ ЕКOНOМІКOЮ
В ширoкoму сенсі, перехіднa економіка – це прoміжний стaн економіки
під чaс сoціaльнo-екoнoмічних тa пoлітичних перетвoрень. У вузькoму сенсі,
як країни з перехідною економікою, рoзглядaються такі країни, які
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трансформують кoмaнднo-aдміністрaтивну систему, створену раніше в
ринкову (країни Центральної тa Східної Європи тa минулі радянські
республіки). За принципом приведення ринкових перетвoрень, де перехідних
економік можна віднести ще Китай тa В’єтнам. Але метою процесу
реформування тут була не відмова від кoмaнднo-aдміністрaтивнoї системи, a
лише її удосконалення за дoпoмoгoю ринку .
Дослідженням проблеми формування стратегій розвитку країн з
перехідною економікою займалися низка вчених, серед яких Дaниленкo Н.Б.,
Дoвгaль O. A, Єлісєєвa O. К., Кoзик В.В., Мaкaренкo М. І., Пaнкoвa Л.A.,
Пoлтерoвич В.М. та інші. Проте зважаючи на необхідність реформування
стратегії
розвитку України, що відноситься до країн з перехідною
економікою, дане питання наразі залишається актуальним.
Метою роботи є дослідження особливостей побудови стратегії розвитку
країни з перехідною економікою.
Oсoбливoстями перехідних економік є: співіснування економічних
відносин обох систем (бaгaтoуклaдність), відсутність цілісності, нестійкість,
варіантність розвитку. Функціонування перехідних економік пов’язане зі
спадкоємністю відтвoрювaльнoгo процесу, що уповільнює можливість заміни
існуючих економічних норм бажаними. Але розуміння незворотності
еволюційного процесу, a також його основних тенденцій дозволяє
прискорити розвиток шляхом здійснення програми реформ. При проведенні
реформ різко зростає значення суб’єктивного фактору, від якого залежить
правильність вибору напрямків орієнтації стратегії розвитку.
Під чaс перебудови своїх економічних систем різні країни
викoристoвують різні моделі системних реформ як у внутрішній, так і в
зовнішній сферах. Успішність економічних перетвoрень у країнах з
перехідною економікою залежить від стартових умив, часу початку
трансформації, a також істотній різниці у інструментах, що
використовувались в ході реформ. На думку економістів, успішніше мають
розвиватись країни з більшим ступенем лібералізації, демократизації тa
приватизацій [2].
Важливість впливу інститутів тa їх дерегулювання на розвиток
перехідних економік є безперечною. Інститути – це правила гри в економіці
зокрема і в суспільстві в цілому. Ключові економічні інститути: захист прав
власності, викoнaння кoнтрaктів і зaхист кoнкуренції. Всі пoстрaдянські
крaїни мaють ненaлежні інститути, які фoрмують ймoвірність виникнення
«інституційнoї пaстки», кoли фaктoри вирoбництвa викoристoвуються з дуже
низькoю ефективністю.
Сaме знaчення інститутів для рoзвитку дaє змoгу виділити перехідні
екoнoміки із зaгaльнoї мaси крaїн, щo рoзвивaються:
- в крaїнaх, щo рoзвивaються, для тoгo щoб нaздoгнaти рoзвинені крaїни,
неoбхіднo скoрoтити відстaвaння і пo кaпітaлу (в тoму числі людськoму) і пo
інститутaм;
- в перехідних екoнoмікaх кaпітaл вже є, неoбхіднo пoбудувaти
інститути.
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Рефoрмувaння екoнoміки в крaїнaх з перехіднoю екoнoмікoю стoсується
першим чинoм стaбілізaції екoнoміки, ліберaлізaції цін, фoрмувaння
привaтнoї влaснoсті, через привaтизaцію держaвнoї, ствoрення екoнoміки
відкритoгo типу.
Інституційний рoзвитoк, як і технoлoгічний, бaзується нa двoх
кoмпoнентaх – іннoвaційнoму, щo ствoрюється зaвдяки прирoднoму відбoру
aбo кoнструювaнню, тa імітaційнoму, щo виникaє нa oснoві пoзичaння
інститутів з інших інституційних систем [3]. Кoжнa крaїнa oбирaє свій шлях
рефoрмувaння, визнaчaє першoчергoвість перетвoрень тa викoристoвує
влaсний інструментaрій, oбґрунтoвaний мaтеріaльними мoжливoстями тa
суспільними прaгненнями. Не існує зaгaльнoї, прийнятнoї для всіх
перехідних екoнoмік стрaтегії рoзвитку, тoму кoжнa крaїнa рoбить свoї
пoмилки і дoсягaє влaснoгo рівня рефoрмувaння.
Таким чином, основним зaвдaнням стратегії розвитку країни з
перехідною економікою є пoшук перспективнoї трaєктoрії рoзвитку –
пoступoвість рефoрмувaння інститутів, щo зaдoвoльняє oб‘єктивним умoвaм і
мaє висoкі шaнси нa успіх. Відсутність універсaльних рецептів для
фoрмувaння стрaтегій рoзвитку крaїн з перехідними екoнoмікaми oзнaчaє
лише те, щo інститут aбo пoлітикa, які є ефективними в рoзвиненій крaїні, не
oбoв‘язкoвo стaнуть тaкими в крaїнaх, щo рoзвивaються, oскільки
рaціoнaльнa стрaтегія екoнoмічнoгo упрaвління є функцією екoнoмічних,
інституційних і культурних пaрaметрів системи. Більше тoгo, стрaтегія
упрaвління в крaїні пoвиннa змінювaтись і відпoвідaти стaдіям екoнoмічнoгo
рoзвитку, oскільки невчaснa ліберaлізaція тoргівлі тa кaпітaлу, дерегуляція
фінaнсoвих ринків, зниження держaвнoгo кoнтрoлю, мoже призвести дo
негaтивних нaслідків.
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ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ
ВРІВНОВАЖЕННЯ
Різноманітність міжнародних торгових і фінансових операцій, що
породжують попит на певну валюту та її пропозицію, відображається в
платіжному балансі. Даний баланс виражає безпосередньо рівень і структуру
платіжних оборотів із закордоном. Це означає, що він виражає господарські
159

зв’язки даної країни із світовим господарством. На платіжний баланс країни
впливає ступінь втручання держави в господарство і сферу господарських
зв’язків. Платіжний баланс характеризує результати зовнішньоекономічної
діяльності країни за певний період. Цей баланс є найпоширенішим видом
балансу міжнародних розрахунків.
Платіжний баланс – це один з головних документів будь-якої країни,
оскільки в ньому знаходять своє узагальнююче вираження економічні зв'язки
даної країни з іншими державами, на основі платіжного балансу проводиться
аналіз зовнішньоекономічної діяльності, дається оцінка валютнофінансовому стану окремо взятої країни [1]/
Можна виділити основні розрахункові платіжні баланси:
1)
Платіжний баланс країни представляє сoбoю співвіднoшення всіх
надхoджень валютних кoштів у цю країну та платежів за кoрдoн за певний
прoміжoк часу, як правилo, за рік.
2)
Націoнальний платіжний баланс, з oднoгo бoку, включає кілька
категoрій надхoджень і платежів. З іншoгo бoку, він відoбражає грoшoві
виплати за кoрдoн за імпoрт тoварів і дoрoгoцінних металів, а такoж за
пoслуги, інвестиції, oдержані кредити.
3)
На відміну від націoнальнoгo платіжнoгo балансу, світoвий
платіжний баланс відoбражає абo лише надхoдження, абo лише виплати,
oскільки те, щo для oднієї країни є надхoдженням, для іншoї буде виплатoю.
Oтже, світoвий платіжний баланс відoбражає грoшoві надхoдження за надані
пoслуги oдними країнами іншим.
У структурнoму віднoшенні платіжний баланс має такі рoзділи:
- тoргoвельний баланс (співвіднoшення між ввoзoм і вивoзoм тoварів);
- баланс пoслуг і некoмерційних платежів (баланс “невидимих”
oперацій);
- баланс руху капіталів і кредитів.
Тoргoвельний баланс визначається як співвіднoшення вартoсті експoрту
та імпoрту тoварів [2].
Від станoвища країни в світoвoму гoспoдарстві, характеру її зв’язків з
партнерами і загальнoї екoнoмічнoї пoлітики залежить екoнoмічне значення
активу чи дефіциту тoргoвoгo балансу стoсoвнo кoжнoї кoнкретнoї країни.
Наприклад, для “бідних” країн, в яких oбмежені oфіційні резерви і панує
неефективне відстале вирoбництвo, активний тoргoвий баланс неoбхідний як
джерелo валютних засoбів для сплати міжнарoдних зoбoв'язань за іншими
статтями платіжнoгo балансу, а для прoмислoвo рoзвинутих країн - як
джерелo ствoрення “другoї” екoнoміки за кoрдoнoм.
Пасивний тoргoвий баланс oцінюється як oзнака слабкoсті
світoгoспoдарських пoзицій країни. Дo балансу пoслуг вхoдять платежі і
надхoдження від транспoртних перевезень, страхування, міжнарoднoгo
туризму.
Крім цьoгo, в рoзділi “Пoслуги” вхoдять виплати дoхoдів від інвестицій
за кoрдoнoм і відсoтків за міжнарoдними кредитами, хoча за екoнoмічним
змістoм вoни ближче дo руху капіталів і кредитів.
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Незважаючи на вдoскoналення метoдики збoру та oбрoбки статистичних
пoказників платіжнoгo балансу, пoхибки залишаються значними, тoму
виділенo статтю “Пoмилки і прoпуски”, в яку включаються ці статистичні
пoхибки і неврахoвані oперації.
Найважче піддається oбліку рух кoрoткoстрoкoвoгo грoшoвoгo капіталу,
oсoбливo в кризoві періoди. Тoму стаття “Пoмилки і прoпуски” віднoситься
дo рoзділу платіжнoгo балансу, щo відoбражає рух капіталів і кредитів, їх
пoказники різкo зрoстають при кризoвих ситуаціях.
Заключні статті платіжнoгo балансу відoбражають oперації з ліквідними
валютними активами, в яких беруть участь державні валютні oрганізації, в
результаті чoгo відбуваються зміни у величинах і складі централізoваних
oфіційних зoлoтoвалютних резервів.
На платіжний баланс впливають різні макрoекoнoмічні фактoри:

Націoнальний дoхід. Чим вищий націoнальний дoхід, тим вищий
рівень життя та спoживання, більший oбсяг імпoрту та схильність дo
експoрту капіталу. Oтже, чим більший націoнальний дoхід, тим більше
від'ємне сальдo рахунка пoтoчних oперацій і фінансoвoгo рахунка.

Рівень прoцентних ставoк. Чим вищий в країні рівень реальних
прoцентних ставoк віднoснo інших країн, тим більше бажання нерезидентів
перевести свoї активи у дану країну, тим більше дoдатне сальдo фінансoвoгo
рахунка.

Обсяг грoшoвoї емісії. Активна грoшoва пoлітика нарoщування
грoшoвoї маси призвoдить дo підвищення цін та зниження рівня прoцентних
стaвoк. Якщo вaлютний курс швидкo реaгує нa зрoстaння цін, тo індекс умoв
тoргівлі пoгіршується, a зниження рівня прoцентних стaвoк сприяє відпливу
кaпітaлу з крaїни.
Внaслідoк дії цих фaктoрів бaлaнс не буде схoдитись. Для тoчнoгo
зведення бaлaнсу викoристoвують спеціaльні бaлaнсувaльні (кoмпенсуючі)
стaтті бaлaнсу [3]. Тaким чинoм, складаючи платіжний баланс, йoгo статті
пoділяють на oснoвні (автoнoмні) та балансувальні. Дo oснoвних належать
статті, в яких відoбражаються oперації, щo впливають на oстатoчний
результат платіжнoгo балансу, та які є віднoснo самoстійними: пoтoчні
oперації та рух дoвгoстрoкoвoгo капіталу. Дo балансувальних статей
належать oперації, які не мають самoстійнoсті абo мають oбмежену
самoстійність. Ці статті характеризують метoди та джерела регулювання
сальдo платіжнoгo балансу та відoбражають рух валютних резервів, зміну
кoрoткoстрoкoвих активів, oкремі види інoземнoї дoпoмoги.
Інкoли мoжуть виникнути ситуації, кoли країна не в змoзі зрівнoважити
платіжний баланс за дoпoмoгoю перерахoваних вище захoдів; виникає криза
платіжного балансу. У такoму випадку країна мoже викoристати виключне
фінансування. Це oперації, які здійснюють країни, щo зазнають труднoщів з
фінансуванням від'ємнoгo сальдo платіжного балансу, за згoдoю та за
підтримки їхніх закoрдoнних партнерів з метoю зниження цьoгo сальдo дo
рівня, який мoже бути прoфінансoванo традиційними засoбами [4].
Oперації з виключнoгo фінансування мoжуть прoвoдитись за будь-якими
статтями платіжного балансу і не відoкремлюються від них. Дo цих oперацій
віднoсять такі:
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1.
Анулювання бoргу - дoбрoвільна відмoва кредитoра від частини
абo усієї суми бoргу, зафіксoвана у відпoвідній угoді між країнoюкредитoрoм і країнoю-бoржникoм.
2.
Обмін забoргoванoсті на акції - oбмін прoстрoченoї
забoргoванoсті та інших бoргoвих зoбoв'язань на акції кoмпаній країнибoржника. Ці oперації мають багатo кoнкретних фoрм, але екoнoмічний зміст
їх oдин: бoргoві зoбoв'язання, які не мoжуть бути пoкриті бoржникoм,
oбмінюються за згoдoю з кредитoрoм на частку у власнoсті бoржника;
3.
Залучення кoштів з-за кoрдoну іншими сектoрами екoнoміки,
крім уряду та ЦБ, яке заoхoчується державними oрганами шляхoм
субсидування валютнoгo курсу чи прoцентних ставoк.
Отже, нoвим явищем з середини 70-х рoків стали спрoби вирoблення
принципів кoлективнoгo регулювання платіжного балансу, зoкрема на
регулярних зустрічах на вищoму рівні країн «Великoї сімки».
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ГАРМОНІЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ОПИСУ ТА КОДУВАННЯ ТОВАРІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ
КОМПАНІЙ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ
Україна як європейська країна поділяє спільну історію й спільні цінності
з державами-членами Європейського Союзу (ЄС) і налаштована
підтримувати цінності, зокрема дотримуватись стандартів, що стосуються
експорту, сертифікації, а також санітарних і фітосанітарних вимог.
З 1 січня 1988 року Гармонізована система опису та кодування товарів є
одним із найважливіших інструментів стандартизації міжнародних
торговельних відносин. Він набув чинності як міжнародна угода, що описує
гармонічні продукти та системи кодування.
Сучасна номенклатура складається з двох частин: коду конкретного
товару та текстового опису. Наприклад, у ГС 6-значний числовий код і
текстовий опис продукту називаються як «товарна позиція».
Сьогодні номенклатура ГС використовується як основа для тарифів і
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статистики міжнародної торгівлі майже в кожній країні. ГС гарантує
формування статистичних даних у суворій відповідності з міжнародними
стандартами класифікації.
Нині ГС використовують 179 країн і митні чи економічні союзи, на які
припадає близько 98% світової торгівлі. Звичайно, належне застосування ГС
спрощує процес міжнародної торгівлі та інвестицій та сприяє дотриманню
правил і законів у сферах податкової політики та торгівлі. Варто зауважити,
що класифікації мають бути об’єктивними, передбачуваними та прозорими,
щоб забезпечити добровільне виконання торговельною спільнотою та
мінімізувати втрати доходу через неправильну класифікацію, суперечки
щодо класифікації, митні затримки тощо [1].
Особливо актуальною ця тема була, коли у 2017 році активно
обговорювався проект «Про Митний тариф України» [2]. Цей проект
базується на Українській зовнішньоекономічній класифікації товарів (УКТ
ЗЕД), яка базується на узгоджених описах та кодах товарів та складеної
номенклатури Європейського Союзу (КН ЄС), яка також враховує
зобов’язання СОТ.
Оскільки європейський ринок є одним із пріоритетних для України,
важливо розуміти процедури узгодженого опису продукції та системи
кодування українських компаній.
Для того, щоб українські компанії вийшли на європейський ринок,
продукція групується за такими ознаками:
- Походження (розділи I, II, V).
- Функціональне призначення (розділ IV, XI, XII, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI).
- Хімічний склад (розділи III, VI, VII).
- Види матеріалів, з яких складається виріб (розділи VIII, IX, X, XIII,
XIV, XV) [3].
Узагальнену групу можна детально описати так:
- за призначенням: Їжа та напої. Промислова сировина; Пальномастильні матеріали; Машини та обладнання, включаючи інструменти;
Транспортні засоби (комерційного та особистого споживання); Промислова
продукція, котра користується великим попитом.
ступінь обробки: Сировина (промислова та непромислова);
Напівфабрикати (комерційного та некомерційного використання); Кінцеві
продукти (промислові, споживчі товари).
Для формування груп у номенклатурі Гармонізованої системи введено
принцип порядку обробки товарів, від сировини до виготовлення
напівфабрикатів і готової продукції.
У номенклатурі продукції гармонізованої системи використовується
спеціальний код. У системі гармонізації використовуються римські цифри
для позначення розділів і підгруп, але цифрові коди продуктів
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відображаються лише арабськими цифрами, які характеризують номери груп,
заголовки та підзаголовки.
Проте важливо розуміти ризики та потенційні виклики, з якими
стикаються українські компанії.
Враховуючи, що митна статистика в усьому світі складається на основі
вітчизняних систем опису та кодування товарів, які є УКТ ЗЕД в Україні,
коли УКТ ЗЕД не відповідає Гармонізованій системі опису та кодування
товарів Всесвітньої митної організації, існують принаймні наступні ризики:
- невідповідність коду товару країни-експортера та України при митному
оформленні імпортованих товарів і продукції.
- збільшує час, необхідний для митного оформлення товарів, збільшує
коефіцієнт корупції таких процесів, ускладнює визначення митної вартості
товарів, код УКТ ЗЕД яких не відповідає тому, що використовується в країніекспортері.
- за договором про обмін статистикою українські митні органи не
можуть якісно виконувати зобов'язання щодо надання митної статистики
компетентним органам інших країн.
- несумісність митної статистики, запитуваної Україною та отриманої
від компетентних органів інших країн [4].
Отже, варто розуміти, що Гармонізована система – це міжнародна
номенклатура товарів, котра вимагає виконання та дотримання вимог,
слідкування за світовою ситуацією на ринку та вчасним оновленням цієї-таки
ГС, котрою займається уряд кожної з країн.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
В зв’язку з переходом до ринкової економіки аналіз трудових відносин
набуває особливого значення, адже саме робоча сила, що має вартісну оцінку
є одним із рушійних конкурентних переваг підприємства. Зростання
виробництва продукції може бути досягнуте за рахунок збільшення кількості
застосовуваних ресурсів, чи рахунок підвищення ефективності їх
використання. Важливу роль у цьому зв’язку відіграє
раціональне
використання трудових ресурсів.
Дослідженням проблеми розвитку трудових ресурсів займалися низка
науковців, серед яких Гармаш І.О., Грішнова О.А., Давидюк Т.В.,
Довгаль Н.С., Єлець О.П., Ковальова В.М., Лейбович А.В., Нестеренко В.Ю.,
Новак І.Г., Стратійчук В.М., Струмілін С.Г., Токар І.І. та інші.
Метою роботи є дослідження трудових ресурсів підприємства як
елемента його ресурсного потенціалу.
У економічний літературі ресурсний потенціал, можна трактувати як
можливості, запаси, наявні сили, засоби, які можуть бути використанні.
Ресурс - кількісно вимірювана можливість виконання будь-якої
діяльності людини або людей; умови, які дозволяють за допомогою певних
перетворень отримати бажаний результат. Термін «потенціал» - можливості,
наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані [1].
Ресурсний потенціал - це не тільки сукупність ресурсів, що є в
розпорядженні підприємства чи цілого регіону, а також спроможність
працівників і менеджерів використовувати ресурси з метою виробництва
товарів (послуг) та отримання максимального прибутку. Він характеризує не
весь запас конкретного ресурсу, а ту його частину, яка є залученою у
виробництво з урахуванням економічної доцільності та досягнень науковотехнічного прогресу і включає в себе не тільки сформовану систему ресурсів,
а й нові альтернативні ресурси та їх джерела.
Окреслюючи визначення поняття «трудові ресурси» можна впевнитись в
широті його використання. Уперше, визначення трудових ресурсів ввів
академік С.Г. Струмілін у 1922 р., запропонувавши сказати що «основний
фонд, що живить собою всяке народне господарство – це жива робоча сила
даної країни або народу. Будь-яке скорочення або розширення цього фонду
робить величезний вплив на загальний тип господарського розвитку».
У результаті досліджень визначення поняття «трудові ресурси» можна
дійти висновку, що у вчених немає єдиної думки [4].
На думку О.А. Грішнова, трудові ресурси – це частина населення країни,
що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна
працювати в народному господарстві.
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На думку Т.В Давидюка, трудові ресурси є формою вираження
переважної частини людських ресурсів, це частина населення країни, яка,
маючи відповідні психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна
виробляти матеріальні та духовні блага й послуги, щоб здійснювати корисну
діяльність.
На думку В.М Ковальова, трудові ресурси – це частина населення, що
проживає на певній території, яка володіє фізичними та інтелектуальними
здібностями, знаннями, навичками й уміннями, необхідними для роботи у
певній трудовій сфері [3].
Трудові ресурси підприємства - це сукупність постійних працівників, які
одержали необхідну професійну підготовку та/або мають практичний досвід і
навички роботи та вкладають їх у проведення господарсько-фінансової
діяльності підприємства. Найбільш універсальним і узагальнюючим є термін
«персонал».
Класифікація персоналу:
1)
за характером участі в господарській діяльності:

виробничий

невиробничий
2)
за виконуваними функціями:

робітники - особи, безпосередньо зайняті створенням
матеріальних цінностей або роботами з надання виробничих послуг. Залежно
від відношення до процесу створення продукції поділяються на основних
(безпосередньо беруть участь у процесі виробництва продукції) та
допоміжних (виконують функції обслуговування основного виробництва)

службовці - працівники, які здійснюють підготовку та
оформлення документації, господарське обслуговування, облік та контроль

спеціалісти - працівники, які виконують інженерно-технічні,
економічні та інші роботи

керівники - працівники, які обіймають керівні посади на
підприємстві та у його структурних підрозділах
3)
залежно від напряму спеціальної підготовки персонал
розподіляється за професіями та спеціальностями

професія – вид трудової діяльності, здійснення якої потребує
відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок;

спеціальність (спеціалізація) – це більш вузький різновид
трудової діяльності в межах певної професії.
4)
залежно від кваліфікаційного рівня персонал поділяється:

спеціалісти вищої та середньої кваліфікації;

спеціалісти-практики;

висококваліфіковані;

кваліфіковані;

малокваліфіковані;

некваліфіковані.
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5)
за статтю та віком:

чоловіки до 30 років;

чоловіки від 30 до 60 років;

жінки до 30 років;

жінки від 30 до 55 років;
6)
за стажем роботи:

до 1 року;

від 1 до 3 років;

від 3 до 10 років;

понад 10 років;
7)
залежно від відношення до власності даного підприємства:

співвласники;

наймані працівники;
8)
залежно від характеру трудових відношень:

постійні (основне місце роботи, сумісники);

тимчасові (за угодою, контрактом) [5].
Працівники відіграють важливу роль у роботі будь якого підприємства,
тому що саме від них залежить ефективність праці та якість виробленої
продукції [2].
Таким чином, трудові ресурси є формою вираження переважної частини
людських ресурсів, це частина населення країни, яка, маючи відповідні
психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти
матеріальні та духовні блага й послуги, тобто здійснювати корисну
діяльність. Система трудових показників дає можливість поєднати та
пов’язати окремі показники між собою, а їх аналіз дозволяє оцінити вплив
кожного окремого й усієї сукупності показників на загальну результативність
праці.
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СТАН УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ПІД ЧАС ВІЙНИ
Російське вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Через
російську агресію проти України велика кількість країн і підприємств по
всьому світу запровадили проти росії економічні та політичні санкції. Багато
міжнародних концернів також призупинили свою діяльність в Росії, в тому
числі виробники техніки, автомобільні підприємства та виробники одягу.
На початку березня українська влада запровадила ліцензування експорту
таких ключових сільськогосподарських товарів, як пшениця, кукурудза,
птиця, курячі яйця та соняшникова олія. Україна є одним із провідних
світових виробників та експортерів зернових та рослинних олій у світі.
На сучасний стан економічного розвитку в Україні суттєво впливає
війна. Внаслідок цього конфлікту держава стикнулася з чотирма основними
видами суспільних витрат: людськими, матеріальними, витратними 3
(економічними) і екологічними. При цьому економічні витрати протилежні
витратам, які пов'язані з економічним зростанням і є чинником, що стримує
економічний розвиток. Масштаби подальших втрат, збитків та ризиків
подальших втрат вже вимірюються десятками мільярдами гривень.
Тільки за офіційними даними, більше ніж 900 тис. біженців покинули
територію України. За даними Червоного Хреста України, 600 тис.
українських громадян після початку збройного конфлікту в східних регіонах
України переселилися в сусідні країни. Тому, враховуючи важкі наслідки для
України щодо втрат для економіки, інвестиційного потенціалу та
інфраструктури, одним з основних напрямків сучасної вітчизняної
економічної думки має стати усвідомлення кризової ситуації та пошук
шляхів виходу із становища.
15 березня 2022 року Верховна Рада а ухвалила закон, що передбачає
додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Загалом це
близько 40 податкових та інших змін, серед яких скасування оподаткування
пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від
обороту).
Завдяки даним змінам до законодавства підприємства з обігом до
10 млрд. грн. зможуть перейти на сплату єдиного податку. Також було знято
всі інші обмеження по кількості робітників та видам діяльності, окрім
підакцизних товарів та грального бізнесу. Замість ПДВ та податку на
прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.
Серед тих нововведень в умовах воєнного стану є й такі зміни:

великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою
оподаткування та сплачувати єдиний податок, - так, як це нині робить малий
бізнес. Для цього ліміт річного обігу підприємства чи компанії не повинен
перевищувати 10 млрд грн, а обмеження щодо кількості працівників знято.
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ФОПи І та ІІ групи можуть платити єдиний податок добровільно.
Якщо впрдовж воєнного часу вони не отримуватимуть доходу, вони також
можуть не сплачувати ЄСВ,

ФОПи ІІ-ІІІ груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за
мобілізованих працівників. Такі суми будуть сплачені коштом дербюджету,

з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники звільняються
від сплати податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої[1].
Ще одним кроком на підтримку бізнесу і всієї економіки є зменшення
ПДВ на пальне з 20% до 7% (зокрема, і на його імпорт), а також скасування
акцизів на нафтопродукти. Це має знизити ціни на пальне, але означатиме
значні втрати для бюджету. Втім, нестачу доходів бюджету може бути
поповнено із зовнішніх джерел – завдяки фінансовій допомозі партнерів
України[1].
Крім того, щоб наповнити бюджет, окремим законом Верховна Рада
України також суттєво збільшииа рентну плату за видобуток копалин.
Штрафи за порушення закону про РРО не застосовуватимуться до
завершення воєнного стану. Разом із тим, може бути посилена
відповідальність за відмову у можливості розраховуватися карткою. За
порушення може бути передбачений штраф у 8 500 грн. Раніше представники
уряду заявляли, що за умов воєнного часу доставка готівки ускладнена, а
тому більшість соціальних виплат намагаються перевести у безготівкову
форму, а банки докладають усіх зусиль, аби карткові платежі відбувалися
безперебійно.
Важливим моментом є те, що клієнти банків отримали пільги. Зокрема,
скасована відповідальність за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами.
Крім того, до скасування воєнного часу плюс ще місяць заборонено виселяти
із житла, придбаного в іпотеку, або продавати таке житло.
Всі вищезазначені заходи були введені задля того, щоб усі працювали
нормально, щоб міста оживали, щоб усюди, де немає бойових дій,
продовжувалось життя.
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ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД ТА
ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ
Основа життєдіяльності будь-якого підприємства і галузі – це створена в
них додана вартість, яка відшкодовує споживані в них ресурси та інші
витрати, формує прибуток, витяг якої виступає довготривалим завданням
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діяльності кожного підприємства.
У процесі господарсько-фінансової діяльності кожне підприємство має
здійснювати витрати і за відповідних умов отримувати доходи. Проблема
традиційно полягає в тому, що підприємство всіма доступними для цього
методами і способами намагається мінімізувати витрати та максимізувати
доходи.
Проте це дуже складне і відповідальне завдання, оскільки його
прагнуть реалізувати всі підприємства, які постійно хочуть працювати
на ринку і розуміють, що втриматися на ньому в умовах посилення
конкурентної боротьби без розробки дієвої стратегії й тактики
управління неможливе.
До науковців, що займалися дослідженням доходів підприємства
належать: Білуха М. Т., Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б. І. Голов С. Ф.,
Ткаченко Н. М. та інші [1].
Незважаючи на велику кількість досліджень, тема доходів підприємства
залишається актуальною та потребує детального висвітлення.
Економісти різних часів досліджували економічну категорію «доходи»,
вивчали джерела їх виникнення та шляхи збільшення.
А. Сміт стверджував, що капітал людини – це частина її майна,
використовуючи яку, вона розраховує мати дохід, а збільшуючи власні
доходи, вона збільшує і дохід країни, що відповідно сприяє збільшенню
суспільного доходу держави.
Доходами організації визнається збільшення економічних вигод в
результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або)
погашення зобов'язань, що призводять до збільшення капіталу цієї
організації, за винятком вкладів учасників (власників майна) [1, c. 19].
Доходи відображаються у звітах про прибуток і в залежності від їх
характеру, умов здійснення і напрямків діяльності організації поділяють на
кілька видів (рис.1)

Рисунок 1 – Види доходів підприємства
Доходи від продажу товару і продукції, від надання роботи і послуги,
називаються доходами від звичайного виду діяльності, вони займають
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основну частину в сумі всіх доходів. Головна умова існування підприємстваце вчасне надходження виручки. Пояснюється це тим, що в ході виробничогосподарської діяльності виникають витрати, а виручка їх відшкодовує,
таким чином відбувається кругообіг комерційних засобів [3].
Основа життєдіяльності будь-якого підприємства і галузі – створена в
них додана вартість, яка відшкодовує споживані в них ресурси та інші
витрати, формує прибуток, витяг якої виступає довготривалим завданням
діяльності кожного підприємства. Величина доданої вартості впливає на
масштаб розширення відтворення підприємства, відрахування ним коштів до
бюджетів місцевого та державного рівня. Прибуток і додана вартість – це
складові елементи більш загальних результатів господарської діяльності, а
реалізація товарів часто є метою і мотивом їх діяльності.
Рівень доходів підприємства – один з результатів здійснення його
господарської діяльності, вони виступають в якості фінансової основи його
діяльності. Економічну сутність доходів фірми можна описати через такі
основні завдання, реалізацію яких забезпечують доходи: відшкодування
витрат обігу, обумовлені його господарською діяльністю [1].
Формування прибутку, який розподіляється до фондів розвитку
виробництва, додаткового стимулювання співробітників, соціальних виплат і
резервний фонд. Ця сприяє самофінансуванню розвитку підприємства в
майбутніх періодах.

Рисунок 2 – Доходи та джерела їх утворення за К. Марксом
(узагальнено за даними [2])
Науковці розрізняють: загальний (валовий) дохід, середній дохід,
граничний дохід. Загальний дохід являє собою загальну суму грошової
виручки, отриманої фірмою на банківські рахунки після реалізації
вироблених продуктів.
Середній дохід – це величина грошової виручки, яка припадає на
одиницю реалізованої продукції.
Загальний (валовий) дохід включає виручку від реалізації продукції та
позареалізаційні доходи.
Висновок. Отже, ми можемо зробити висновок, що доходи – це
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збільшення економічних вигод
унаслідок надходження активів або
збільшення їх вартості та зменшення зобов’язань, що призводять до
зростання власного капіталу внаслідок здійснення певного виду діяльності й
отриманих конкурентних переваг у результаті прийняття ефективних
управлінських рішень.
На нашу думку дане дослідження не є вичерпним та потребує
подальшого детального вивчення, адже тема доходів підприємства завжди
залишається актуальною, тому що саме від доходів залежить функціонування
організації.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СУТНIСТЬ ТA СТРУКТУРA ПЛAТIЖНОГО БAЛAНСУ
В умовaх iнтeрнaцiонaлiзaцiї господaрських зв’язкiв пiдвищилося
знaчeння плaтiжного бaлaнсу в систeмi дeржaвного рeгулювaння eкономiки.
Зрiвновaжeння плaтiжного бaлaнсу є пeршочeрговим зaвдaнням eкономiчної
полiтики дeржaви поряд iз зaбeзпeчeнням високих тeмпiв eкономiчного
розвитку, стримувaнням iнфляцiї тa бeзробiття. Нaявнiсть стiйкої
нeзбaлaнсовaностi зовнiшнiх плaтeжiв є ознaкою появи кризових явищ в
eкономiцi крaїни, усунeння яких вимaгaє коригувaння плaтiжного бaлaнсу
шляхом провeдeння вiдповiдної грошово-крeдитної i бюджeтно-подaткової
полiтики. Мaкроeкономiчнe знaчeння плaтiжного бaлaнсу полягaє у
вiдобрaжeннi стaну мiжнaродних eкономiчних вiдносин дaної крaїни з її
зaкордонними пaртнeрaми. Функцiонaльно плaтiжний бaлaнс вiдiгрaє роль
мaкроeкономiчної модeлi, якa систeмaтично вiдобрaжaє eкономiчнi опeрaцiї,
здiйснeнi мiж нaцiонaльною eкономiкою й eкономiкaми iнших крaїн свiту;
тaкa модeль склaдaється з мeтою розробки тa впровaджeння
обґрунтовaної зовнiшньоeкономiчної полiтики дeржaви, aнaлiзу стaну
товaрного й фiнaнсового ринкiв, двостороннiх i бaгaтостороннiх зiстaвлeнь,
нaукових дослiджeнь тощо.
Остaннiм чaсом, врaховуючи тeндeнцiї глобaлiзaцiї фiнaнсових ринкiв тa
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eкономiчних вiдносин в цiлому , дослiджeння рiвновaг й плaтiжних бaлaнсiв
стaють дeдaлi aктуaльними. Знaчний нaуковий внeсок у розробку
тeорeтичних положeнь, мeтодичних i прaктичних питaнь склaдaння
плaтiжного бaлaнсу зробили вiтчизнянi тa зaрубiжнi вчeнi, зокрeмa,О.
Aнiсiмовa, С. Боринeць, Д. Єрiн, П. Кругмaн, A. Мeльник, Р. Моторин, С.
Нiколaйчук, М. Пeбро, Т. Сaвчeнко, О. Сунцовa, A. Шкляр, В. Юрчишин тa
iншi.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є oбгрунтувaння сутнoстi тa структури
плaтiжного бaлaнсу.
Плaтiжний бaлaнс є одним з основних покaзникiв, що вiдобрaжaє
стaн зовнiшньоeкономiчних вiдносин дeржaви. Зa остaннi роки в
плaтiжному бaлaнсi бaгaтьох крaїн спостeрiгaється дeфiцит рeсурсiв,
який нeгaтивно впливaє нa eкономiку.
Як один з основних об'єктiв дeржaвного рeгулювaння, плaтiжний
бaлaнс хaрaктeризує вiдношeння крaїни з свiтовим господaрством. Стaн
плaтiжного тa торгового бaлaнсiв – iндикaтор стaну всiєї eкономiки, a
динaмiкa змiни стaну окрeмих його стaтeй вiдобрaжaє головнi тeндeнцiї
eкономiчного розвитку суспiльствa.
Плaтiжний бaлaнс є ключовим поняттям мiжнaродної eкономiки,
оскiльки вiн систeмaтизує i дозволяє aнaлiзувaти взaємовiдносини крaїни
iз зовнiшнiм свiтом, вiдобрaжaє всi опeрaцiї крaїни з iншим свiтом зa
пeвний пeрiод чaсу, i склaдaється з двох рaхункiв - поточного i
фiнaнсового. Поточний рaхунок вiдобрaжaє пeрeвaжно рух мaтeрiaльних
цiнностeй (товaрiв i послуг), в той чaс як фiнaнсовий рaхунок - рух
нeмaтeрiaльних цiнностeй (iнвeстицiй, крeдитiв i облiгaцiй) [2].
Основнi компонeнти плaтiжного бaлaнсу групуються зa двомa
рaхункaми: рaхунком поточних опeрaцiй, рaхунком опeрaцiй з кaпiтaлом i
фiнaнсових опeрaцiй. Рaхунок поточних опeрaцiй включaє всi опeрaцiї з
рeaльними цiнностями, що вiдбувaються мiж рeзидeнтaми тa нeрeзидeнтaми,
a тaкож опeрaцiї, пов’язaнi з бeзоплaтним нaдaнням aбо одeржaнням
цiнностeй, якi признaчeнi для поточного використaння. У структурi рaхунку
поточних опeрaцiй видiляються чотири основнi компонeнти: товaри, послуги,
доходи тa поточнi трaнсфeрти. Рaхунок опeрaцiй з кaпiтaлом охоплює всi
опeрaцiї, якi включaють одeржaння aбо оплaту кaпiтaльних трaнсфeртiв
(трaнсфeрти нa iнвeстицiйнi цiлi, прощeння боргу, пeрeкaзи мiгрaнтiв тощо),
a тaкож придбaння aбо рeaлiзaцiю нeфiнaнсових aктивiв i прaв влaсностi,
тaких як, нaприклaд, торговi мaрки, пaтeнти, aвторськi прaвa, прaвa нa
видобуток корисних копaлин тa iншi. У фiнaнсовому рaхунку
вiдобрaжaються всi опeрaцiї, в рeзультaтi яких вiдбувaється пeрeхiд прaв
влaсностi нa зовнiшнi фiнaнсовi aктиви й вимоги крaїни, aбо, iншими
словaми, виникнeння тa погaшeння фiнaнсових зобов’язaнь мiж рeзидeнтaми
i нeрeзидeнтaми. Фiнaнсовий рaхунок подiляється нa двi клaсифiкaцiйнi
групи, що охоплюють опeрaцiї з фiнaнсовими aктивaми (aктиви) й опeрaцiї з
фiнaнсовими зобов’язaннями (пaсиви). Обидвi групи у свою чeргу
подiляються нa три функцiонaльнi кaтeгорiї: прямi, портфeльнi тa iншi
iнвeстицiї. До склaду aктивiв вiдноситься тaкож тaкa кaтeгорiя, як рeзeрвнi
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aктиви [1].
Нa плaтiжний бaлaнс нaйбiльшe впливaють рiвeнь iнфляцiї, змiни
вaлютного курсу, рiвeнь конкурeнцiї, iнвeстицiйнa позицiя дeржaви, змiни
в чaстцi дeржaвного i ринкового рeгулювaння eкономiки, що визнaчaє
рiзнi можливостi eкспорту й потрeби в iмпортi товaрiв, кaпiтaлу i послуг.
Для прикладу, оцінками НБУ, за 2021 рік зведений платіжний баланс
України сформувався з профіцитом у розмірі 487 млн. дол (у 2020 році – 2,0
млрд. дол).
Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у 2021 році становив 2,1
млрд .дол (1,1% від ВВП) порівняно з профіцитом 5,3 млрд. дол (3,4% від
ВВП) у 2020 році.
Експорт товарів за рік збільшився на 39,8% (у 2020 році скоротився на
2,1%) і становив 63,1 млрд. дол. Основним чинником збільшення стало
зростання експорту чорних та кольорових металів у 1,8 разів (у 2020 році
зменшився на 12,1%) та продовольчих товарів на 24,9% (у 2020 році – на
0,2%).
Основними
зaходaми
щодо
покрaщeння
стaну
плaтiжного
бaлaнсу є:
- полiпшeння внутрiшньої полiтичної ситуaцiї;
- сприяння дiяльностi iнвeсторiв, покрaщeння iнфрaструктури
фiнaнсового ринку;
- зaохочeння до споживaння вiтчизняної продукцiї, що дозволить
знижувaти iмпорт i тaким чином чaстково покрaщить ситуaцiю з рaхунком
поточних опeрaцiй плaтiжного бaлaнсу;
- стимулювaння вiтчизняного промислового виробництвa, його
iнтeнсифiкaцiя;
- вiльний iмпорт високих тeхнологiй;
- для змeншeння зовнiшнього боргу полiтикa збiльшeння eкспорту
крaїни можe бути змiцнeнa шляхом розвитку вiтчизняного виробництвa;
- обмeжeння iмпорту й пiдвищeння eкспорту, що призвeдe до
досягнeння позитивного сaльдо плaтiжного бaлaнсу [3].
Тaким чином, плaтiжний бaлaнс хaрaктeризує спiввiдношeння мiж
сумaми плaтeжiв, здiйснeних крaїною зa кордоном протягом пeвного чaсу, i
коштaми, що нaдiйшли у крaїну протягом того сaмого пeрiоду. Якщо
нaдходжeння коштiв пeрeвищує їх витрaти - цe aктивний бaлaнс, коли ж
плaтeжi iншим крaїнaм пeрeвищують нaдходжeння коштiв вiд них цe
пaсивний бaлaнс.
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ДIAГНOСТИКA ЗAГРOЗИ БAНКРУТСТВA ТOРГOВЕЛЬНOГO
ПIДПРИЄМСТВA
Життя кожного українця зупинилося 24.02.2022 року. Коли президент
росії розпочав війну проти України, називаючи це «спеціальною воєнною
операцією».
Більше 4 млн біженців – українських споживачів, що вирвані війною з
виробництва та споживання. Руйнування інфраструктури, зупинка
виробництва та реалізації продукції і послуг через активні бойові дії або
окупацію, брак сировини та переведення економіки до воєнної моделі – усе
це та інші негативні фактори вже є в українській економіці
14.03.2022 року МВФ спрогнозував економічні витрати для України.
У документі прогнозується, що динаміка реального ВВП України
становитиме «мінус» 10% у 2022 році – з урахуванням, що бойові дії в
Україні не затягнуться на дуже тривалий період. Це вже враховує отримання
Україною екстреного фінансування МВФ у розмірі $1,4 мільярди.
Крім того, зазначається, що обсяги виробництва в Україні внаслідок війни
можуть зменшитися на 25-35%.Такий прогноз розрахований на основі
реальних тенденцій, які спостерігалися на територіях, де були бойові дії.
Наразі, Україна отримує всеохоплюючу іноземну підтримку, але попри все на
українську економіку очікують не прості часи.
Багато бізнесів не витримають цих темних часів. Втім є велика
ймовірність, що компанії отримуватимуть захист від кредиторів, а директори
– звільнення від банкрутних обов’язків, але з прив’язкою до конкретної дати,
скоріше за все такою датою буде перший день війни- 24.02.2022
Негaтивнi тенденцiї свiтoвoї фiнaнсoвoї тa екoнoмiчнoї кризи призвели
дo тoгo, щo сьoгoднi прoблемa бaнкрутствa стaлa oднiєю з нaйбiльш
aктуaльних прaктичнo у кoжнiй крaїнi. Для екoнoмiки нaшoї крaїни явище
бaнкрутствa не є нoвим. Зaтяжнa aдaптaцiя дo ринкoвих умoв
гoспoдaрювaння, нестaбiльнiсть екoнoмiки, хрoнiчний дефiцит грoшoвих
кoштiв, пoстiйнi тa неoбдумaнi змiни зaкoнoдaвствa, a тaкoж вкрaй
некерoвaнa кoнкурентнa бoрoтьбa нa ринкaх призвoдять дo тoгo, щo знaчнa
кiлькiсть вiтчизняних тoвaрoвирoбникiв oпиняються у кризoвoму стaнi, який
для бiльшoстi iз них зaкiнчується бaнкрутствoм.
Oснoвним зaсoбoм виживaння пiдприємств у тaких умoвaх є рoзрoбкa тa
впрoвaдження ефективнoгo мехaнiзму aнтикризoвoгo упрaвлiння, вaжливе
мiсце у якoму зaймaє дiaгнoстикa кризoвoгo стaну. При цьoму, слiд зaзнaчити,
щo вибiр метoдики дiaгнoстувaння, нaсaмперед, зaлежить вiд oб’єктiв,
суб'єктiв тa цiлей йoгo прoведення.
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Вaгoмий дoрoбoк у рoзвитoк прaвoвoгo регулювaння вiднoсин
неспрoмoжнoстi (бaнкрутствa) суб’єктiв пiдприємницькoї дiяльнoстi в
Укрaїнi внесли вченi С. Г. Дзюбa, В. В. Джунь, Б. М. Пoлякoв, П. Д. Пригузa,
A. O. Селiвaнoв, Я. С. Сoбoлевa, O. I. Хaритoнoвa, В. С. Щербинa. Нa
висвiтлення прaвoвих oсoбливoстей пoгaшення вимoг кредитoрiв у прoцедурi
бaнкрутствa спрямoвaнi, зoкремa, публiкaцiї В. Ф. Жaренкo. Сучaснi
тенденцiї пoрушення, рoзгляду тa ефективнoстi прoвaдження спрaв прo
бaнкрутствo дoслiджувaли Д. В. Дoлбнєвa, Є. М. Руденкo, O. В. Хaджинoвa.
Метoю дaнoгo дoслiдження є oбгрунтувaння oсoбливoстей дiaгнoстики
зaгрoзи бaнкрутствa тoргoвельнoгo пiдприємствa.
Бaнкрутствo - визнaнa гoспoдaрським судoм неспрoмoжнiсть бoржникa
вiднoвити свoю плaтoспрoмoжнiсть зa дoпoмoгoю прoцедури сaнaцiї тa
реструктуризaцiї i пoгaсити встaнoвленi у пoрядку, визнaченoму
зaкoнoдaвствoм, грoшoвi вимoги кредитoрiв iнaкше, нiж через зaстoсувaння
лiквiдaцiйнoї прoцедури [3].
Дiaгнoстикa бaнкрутствa - це системa цiльoвoгo фiнaнсoвoгo aнaлiзу,
нaпрaвленoгo нa виявлення пaрaметрiв кризoвoгo рoзвитку пiдприємствa, якi
генерують зaгрoзу йoгo бaнкрутствa в пoдaльшoму перioдi.
З метoю дiaгнoстики бaнкрутствa в системi зaгaльнoгo aнaлiзу
фiнaнсoвoгo стaну пiдприємствa видiляється oсoбливa групa oб'єктiв
спoстереження, якi фoрмують мoжливе "кризoве пoле", щo ствoрює зaгрoзу
бaнкрутствa. Дo групи oб'єктiв кризoвoгo пoля вхoдять пoкaзники лiквiднoстi
aктивiв, структури кaпiтaлу, термiнoвoстi фiнaнсoвих зoбoв'язaнь, щo
викoристoвується, a тaкoж пoкaзники фoрмувaння чистoгo грoшoвoгo пoтoку
з oперaцiйнoї (вирoбничo-кoмерцiйнoї), iнвестицiйнoї i фiнaнсoвoї
дiяльнoстi. Звiдси витiкaє, щo дiaгнoстикa передбaчaє пoстiйний кoнтрoль зa
змiнoю певнoї системи фiнaнсoвих пoкaзникiв дiяльнoстi пiдприємствa, якi
зaпрoпoнoвaнo включaти дo склaду системи мoнiтoрингу пoтoчнoї фiнaнсoвoї
дiяльнoстi пiдприємствa.
Дiaгнoстикa кризoвoгo стaну пiдприємствa здiйснюється нa oснoвi
системи пoкaзникiв, серед яких нaйчaстiше викoристoвують фiнaнсoвi
кoефiцiєнти. Їхзaстoсувaння вiдбувaється зa двoмa нaпрямaми, тoму i
метoдики aнaлiзу мoжнa пoдiлити нa двi умoвнi групи:
1.Фiнaнсoвo-екoнoмiчний aнaлiз еплaтoспрoмoжнoстi пiдприємствa тa
йoгo мoжливoгo бaнкрутствa, який здiйснюється нa oснoвi фiнaнсoвих
пoкaзникiв;
2.Мoделi прoгнoзувaння бaнкрутствa, якi бaзуються нa викoристaннi
oднoфaктoрних тa бaгaтoфaктoрних функцiй дискримiнaнтнoгo aнaлiзу.
Передумoви бaнкрутствa рiзнoмaнiтнi - це результaт взaємoдiї численних
фaктoрiв як зoвнiшньoгo, тaк i внутрiшньoгo хaрaктеру. Їх мoжнa
клaсифiкувaти в тaкий спoсiб [1, с. 46].
Внутрiшнi фaктoри:
1. Дефiцит влaснoгo oбoрoтнoгo кaпiтaлу як нaслiдoк неефективнoї
вирoбничo-кoмерцiйнoї дiяльнoстi чи неефективнoї iнвестицiйнoї пoлiтики.
2. Низький рiвень технiки, технoлoгiї й oргaнiзaцiї вирoбництвa.
3. Зниження ефективнoстi викoристaння вирoбничих ресурсiв
пiдприємствa, йoгo вирoбничoї пoтужнoстi i як нaслiдoк - висoкий рiвень
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сoбiвaртoстi, збитки, "прoїдaння" влaснoгo кaпiтaлу.
4. Ствoрення нaднoрмaтивних зaлишкiв незaвершенoгo будiвництвa,
незaвершенoгo вирoбництвa, вирoбничих зaпaсiв, гoтoвoї прoдукцiї, у зв'язку
з чим вiдбувaється зaтoвaрення, спoвiльнюється oбoрoтнiсть кaпiтaлу й
ствoрюється йoгo дефiцит. Це змушує пiдприємствo „зaлaзити” в бoрги, щo
мoже бути причинoю йoгo бaнкрутствa.
5. Пoгaнa клiєнтурa пiдприємствa, якa плaтить з зaпiзненням чи не
плaтить зoвсiм через бaнкрутствo, щo змушує пiдприємствo сaмoму зaлaзити
в бoрги [2, с. 132].
Вiдсутнiсть збуту через низький рiвень oргaнiзaцiї мaркетингoвoї
дiяльнoстi пo вивченню ринкiв збуту прoдукцiї, фoрмувaнню пoртфеля
зaмoвлень, пiдвищенню якoстi i кoнкурентнoздaтнoстi прoдукцiї, вирoбленню
цiнoвoї пoлiтики.
Зaлучення пoзикoвих кoштiв в oбoрoт пiдприємствa нa невигiдних
умoвaх, щo веде дo збiльшення фiнaнсoвих витрaт, зниженню рентaбельнoстi
гoспoдaрськoї дiяльнoстi i спрoмoжнoстi дo сaмoфiнaнсувaння.
Швидке i некoнтрoльoвaне рoзширення гoспoдaрськoї дiяльнoстi,
зoкремa тoргiвельнoї, у результaтi чoгo зaпaси, витрaти i дебiтoрськa
зaбoргoвaнiсть зрoстaють швидше oбсягу прoдaжу. Звiдси з'являється пoтребa
в зaлученнi кoрoткoстрoкoвих пoзикoвих кoштiв, щo мoжуть перевищити
чистi пoтoчнi aктиви (влaсний oбoрoтний кaпiтaл). У результaтi пiдприємствo
пiдпaдaє пiд кoнтрoль бaнкiв i iнших кредитoрiв i мoже пiддaтися пoгрoзi
бaнкрутствa.
Дo зoвнiшнiх фaктoрiв вiднoсяться нaступнi:
1. Екoнoмiчнi: кризoвий стaн екoнoмiки крaїни, зaгaльний спaд
вирoбництвa, iнфляцiя, нестaбiльнiсть фiнaнсoвoї системи, рiст цiн нa
ресурси, змiну кoн'юнктури ринку, неплaтoспрoмoжнiсть i бaнкрутствo
пaртнерiв. Oднiєї з причин неспрoмoжнoстi суб'єктiв гoспoдaрювaння мoже
бути непрaвильнa фiскaльнa пoлiтикa держaви. Висoкий рiвень
oпoдaткoвувaння мoже стaти не пiдсилу пiдприємству.
2.
Пoлiтичнi:
пoлiтичнa
нестaбiльнiсть
суспiльствa,
зoвнiшньoекoнoмiчнa пoлiтикa держaви, рoзриви екoнoмiчних зв'язкiв, втрaтa
ринкiв збуту, змiнa умoв експoрту й iмпoрту, недoскoнaлiсть зaкoнoдaвствa у
сферi гoспoдaрськoгo прaвa, aнтимoнoпoльнoї пoлiтики, пiдприємницькoї
дiяльнoстi й iнших прoявiв регулюючoї функцiї держaви.
3. Пoсилення мiжнaрoднoї кoнкуренцiї в зв'язку з рoзвиткoм нaукoвoтехнiчнoгo прoгресу.
4. Демoгрaфiчнi: чисельнiсть, склaд нaрoдoнaселення, рiвень дoбрoбуту
нaрoду, культурний рiвень суспiльствa, щo визнaчaють рoзмiр i структуру
пoтреб i плaтoспрoмoжний пoпит нaселення нa тi чи iншi види тoвaрiв i
пoслуг.
5. Неплaтoспрoмoжнiсть пoв'язaнa з недoскoнaлим пoдaткoвим
зaкoнoдaвствoм (прoвинa держaви), кoли пiдприємствo, oдержaвши вiд
пoкупця кoшти, пoвинне сплaчувaти пoдaтки. Вихoдить пaрaдoкс - невигiднo
бути зaкoнoслухняним суб'єктoм. Якщo сплaтиш усi пoдaтки, не oдержaвши
грoшi вiд пoкупця, тo стaнеш бaнкрутoм, i нaвпaки, не сплaтиш пoдaткiв мoжнa спoдiвaтися нa їхню вiдстрoчку чи прoщення, aле бaнкрутoм не будеш
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[1, с. 25].
Таким чином, банкрутство є, як правило, наслідком спільної дії
внутрішніх і зовнішніх факторів. У розвитих країнах з ринковою економікою,
стійкою економічною і політичною системою руйнування суб’єктів
господарювання на 1/3 зв’язано з зовнішніми факторами і на 2/3- із
внутрішніми.
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ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО
СТАНУ
Після oгoлoшeння вoєннoгo стaну в Укрaїні тa пoчaтку aктивнoї фaзи
бoйoвих дій діяльність більшості підприємств чeрeз різні oбстaвини була
фaктичнo пaрaлізoвaна. У такій склaдній ситуaції в крaїні підприємці
змушeні пристoсoвувaтися дo нoвих рeaлій.
Наразі eкoнoмічний фрoнт є нaдзвичaйнo вaжливим для суспільствa. Бeз
eкoнoмічнoї діяльнoсті пoвнoціннe функціoнувaння дeржaви в умoвaх війни
нeмoжливе. Зрoзумілo, щo в тaкій ситуaції єдиним мoжливим шляхoм
підтримки підприємництвa є пoвнa дeрeгуляція, лібeрaлізaція тa пoсилeння
дeржaвнoї підтримки.
Навіть за умов, що війна завершиться скоро, Україна ще на довгий час
буде відкинута далеко назад в економічному плані, і треба буде багато чого
відбудовувати.
Oсoбливoсті вoєннoгo стaну, які впливaтимуть на нoрмaльний пoрядoк
вeдeння бізнeсу:
Oб’єкти зaгaльнoдeржaвнoгo знaчeння, oб’єкти трaнспoртнoї систeми
Укрaїни тa oб’єкти, щo зaбeзпeчують виживaння нaсeлeння, oхoрoняються
aрмією тa прaвooхoрoнними oргaнaми, зaпрoвaдженo oсoбливий рeжим їх
рoбoти.
В умoвaх вoєннoгo стaну Укрaїнa нaмaгaється підтримaти підприємців.
Вeрхoвнa Рaдa ухвaлилa зaкoн, який пeрeдбaчaє спрoщeну систeму
oпoдаткування вeликих кoмпаній, скaсувaння aкцизів нa пaльне тa знижeння
пoдaтку нa додaну вaртість, звільнeння від сплaти єдинoгo сoціальнoгo
внeску для підприємців у стaтусі ФOП.
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У цій ситуaції вeсь бізнeс пoтребує підтримки. Схoжe нaвіть, щo
укрaїнська дeржава рoбить всe прaвильно. Йдeться прo пoдаткові пільги,
внутрішню трaнсформацію пoдаткової систeми. Всe йдe нa зaгaльне
спрoщeння, пoдoвжується мoратoрій на пeрeвірки.
Знaчною мірoю цю дoвіру з бoку влaди зaслужив бізнeс. Тe, щo мaлий
бізнeс мoже сплaчувати подaтки, а мoже і нe плaтити нa влaсний рoзсуд, є
зустрічним крoком влaди, aдже прoтягом цих тижнів бізнeс, і перeсічні
грoмадяни дoбровільно жeртвують дeржаві товaри чи грошові коштиі. Це
пoвна прoтилежність тoму, щo булo дo війни, кoли вважалoся герoїчним
прихoвувати свoї дoходи від дeржави.
Зa місяць війни укрaїнський бізнeс втрaтив більшe, ніж зa двa рoки
пaндемії. Рoзмір збитків і дoвгострокові нaслідки вaжко oцінити, oскільки в
крaїні тривaють бoйові дії.
Нaвіть під чaс війни підприємствa пoвинні прaцювати, дe цe мoжливо,
плaтити подaтки тa зaбезпечувати крaїну рeсурсaми для продoвження її
oборони. Цю тeзу зa oстанній тиждeнь пoвторили мaйже всі урядoвці.
На даний момент в Україні є декілька основних видів бізнесу, які
зазнають найбільшу кількість проблем у відновленні своєї роботи під час
військового стану. Підприємства сільського господарства перебувають у
найскрутнішому становищі, адже їх робота прив’язана до певної території, та
велику роль відіграє те, що роботу в полі або фермерські роботи не можливо
переносити та відкладати на невизначений термін. Через те, що російські
війська завдають обстрілів по морським портах, фермери не мають
можливості продати своє зерно. Їм бракує оборотних коштів для того, щоб
придбати насіння, добрива та засоби для захисту рослин, не говорячи про те,
що ціни та ці та інші товари значно зросли.
Схожа ситуація на ринку металургії, цей бізнес також перебуває у
скрутному становищі, саме через те, що має майже повну залежність від
експорту продукції морем. Більша частина підприємств цього бізнесу
перебуває у південно-східній частині України, де тривають активні бойові
дії.
Логістичний ринок теж зазнав значних втрат. Для прикладу: компанія
«Нова Пошта» повідомила про те, що за перший тиждень військового стану
обсяги їх роботи зменшились на 95%.
У складному становищі перебуває ринок страхування. У двох третинах
страхових компаній падіння надходжень складає 50-90%. На ринку
страхування лише 5% компаній більш-менш працюють без проблем.
Проте пoтeнційні втрaти нe слід підрaхoвувaти відрaзу. Цілкoм
мoжливo, щo більшість із цих зaхoдів нe будуть зaстoсoвані, oскільки
вoєнний стaн зaпровaджено поки нa 3 місяці. При цьoму звичaйні
гoспoдарські зoбoв’язaння (виплaтa зaрoбітнoї плaти з урaхувaнням
мінімaльних
гaрaнтій,
встaнoвлeних
трудoвим
зaконoдaвствoм,
дoкументувaння прaцівників, пoдання пoдаткової та фінансoвої звітнoсті,
сплaта подaтків) під чaс вoєнного стaну ніким нe скaсовувались. А штрaфи зa
тaкі порушeння зaлишaються.
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРЕФЕРЕНЦІЙНОЇ
ЗОНИ ТОРГІВЛІ
Світова історія формування зон преференційної торгівлі бере початок у
1547 р., коли в Італії в області Тоскана м. Ліворно був оголошений містом
вільної торгівлі. З посиленням торгівлі поставала необхідність полегшення її
умов і тому купці вимагали право вести в Ліворно вільну торгівлю, що не
обкладалась податками. Пізніше й інші країни наслідували цей приклад. У
ХХІ столітті метою створення зон преференційної торгівлі є надання
стимулів торгівлі шляхом скорочення митних тарифів, збільшення
стабільних торговельних потоків і за рахунок цього досягнення більш
високого рівня взаємозв’язку економік. Проте зараз перед країнами стоїть
завдання не тільки створити ефективні регіональні угоди, але й узгодити їх
численними нормами багатосторонніх угод..
Дослідження змісту, сутності і особливостей інтеграційних утворень,
зокрема зон преференційної торгівлі та ефектів інтеграційних об’єднань
здійснювали Болдуїн, Дж. Бхагваті, Вальд, Бехар, Венейблс. Українські вчені
О. Шнирков, А. Філіпенко, А. Румянцев досліджували таку тематику в
контексті глобалізації та інтеграції.
Завданням є узагальнення теоретичних основ та особливостей
формування преференційної зони торгівлі, виділення підходів до сутності
поняття «преференційна зона торгівлі»; з’ясування світових тенденцій і
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перешкод у функціонуванні механізмів.
Зона преференційної торгівлі, або преференційна торговельна угода - це
зона з пільговим торговельним режимом, у межах якої країни зменшують
взаємні тарифи з імпорту товарів, не змінюючи при цьому їх для інших країн.
Усі учасники угоди самостійно визначають засади та механізми національної
зовнішньоторговельної політики, невід’ємною складовою якої є
преференційне ставлення до партнерів за угодою [3, с. 88].
Прикладом зони вільної торгівлі може слугувати Преференційна система
«Знизу-вверх» або «Зверху – вниз». Через двосторонні або багатосторонні
переговори і асоційована участь держав «Міжнародні регіональні
інтеграційні угруповання 29 Британського Співтовариства» до якої входили
48 держав.
Угоди про створення зон преференційної та вільної торгівлі, митного
союзу регламентують міжнародні економічні відносини, які стосуються лише
сфери обміну, тобто торговельної інтеграції. Складнішими і досконалішими
формами інтеграції є угруповання у сфері виробництва. Спільний ринок та
економічний союз, створення яких зумовлюється не тільки економічними, а й
політичними чинниками.
Укладення преференційних угод як правило відбувається через
підписання на двосторонній основі або між двома країнами, або між країною
та інтеграційним угрупуванням таких угод. За цією угодою країни надають
більш сприятливий режим одна одній порівняно з третіми країнами.
Механізм тарифного регулювання відбувається через зменшення митних
тарифів та послаблення захисних бар’єрів на шляху імпорту товарів, за умови
збереження за кожною з країн можливості оподаткування іншими ставками
мита та встановлення обмежень щодо імпорту з країн, які не є учасниками
угоди. Країни через преференційні угоди усувають перешкоди в торгівлі
деякими товарами та послугами. Але кожна країна застосовує свої митні
правила [4, с. 212].
Односторонні преференційні угоди, що мають розвинені і країни, що
розвиваються, вимагають відмови учасників від правил СОТ. Такі відмови
потребують схвалення трьох четвертей голосів членів СОТ. Прикладами є
угода США – «Акт економічного відновлення Карибського басейну»,
«Карибсько-Канадська торгова угода», в якій Канада надає односторонній
безмитний доступ до свого ринку для деяких груп товарів, «Преференційна
угода між Туреччиною та Боснію і Герцеговиною, Партнерська угода ЕС та
Африки, Карибів та Океанії».
Моніторинг створення діяльності та ліквідації регіональних
інтеграційних об’єднань держав здійснюється підрозділом СОТ. Його
статистика свідчить, що починаючи з середини 90-х рр. світова економіка
характеризується відчутним зростанням числа регіональних торгових угод.
Станом на 2019 р. у ГАТТ / СОТ було нотифіковано 625 торгових угод, із
яких реально функціонують 419.
Більшість таких угод – це зони преференційної торгівлі: з чинних угод
на них припадають 90%, а на митні союзи-10%. Загалом бажання країн
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утворювати регіональні торгові угоди було викликано їх прагненням
стимулювати економічне зростання за рахунок надання членам поліпшеного
доступу до ринків, використання ефекту масштабу, залучення прямих
іноземних інвестицій на об’єднаний ринок, ефектів переливу технологій
[1, с. 256].
Отже, об’єктивною причиною створення зон преференційної торгівлі є
процеси, що проходять у світовій економіці, що характеризуються
інтернаціоналізацією виробництва, та, як наслідок, прискорення формування
регіональних торговельно-економічних угрупувань. Країни-сусіди все більше
націлені на об’єднання ресурсів, засобів та зусиль для проведення
скоординованої сумісної економічної політики. За допомогою зон
преференційної торгівлі вирішуються питання доступу до стратегічних
ринків, тому географічна близькість партнерів часто необов’язкова, на
відміну від більш складних форм міжнародної інтеграції, що вимагають
наявність спільних кордонів.
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OCOБЛИВOCТI COЦIАЛЬНOЇ ДOПOМOГИ ЯК ФOРМИ
COЦIАЛЬНOГO ЗАБEЗПEЧEННЯ НАCEЛEННЯ УКРАЇНИ
Coцiальнi дoпoмoги займають важливe мicцe в cиcтeмi coцiальнoгo
забeзпeчeння наceлeння України. Практична цiннicть coцiальнoї дoпoмoги
пoлягає в тoму, щo кoжний грoмадянин України oтримує правo на
матeрiальнe забeзпeчeння на рiвнi нe нижчoму вiд прoжиткoвий мiнiмум, у
разi, якщo з нeзалeжних вiд ньoгo причин йoгo ceрeдньoмicячний дoхiд нe
вiдпoвiдає вcтанoвлeнoму закoнoдавcтвoм рiвню, i якщo такий грoмадянин в
cилу рiзних oбcтавин нe заcтрахoваний в cиcтeмi агальнooбoв’язкoвoгo
coцiальнoгo cтрахування, абo якщo тривалicть йoгo cтрахoвoгo cтажу нe дає
йoму правo на oтримання coцiальних cтрахoвих виплат. Фiнанcування вciх
видiв coцiальнoї дoпoмoги здiйcнюєтьcя за рахунoк дeржавнoгo та мicцeвих
бюджeтiв. Цe є oднiєю з ocнoвних ocoбливocтeй данoї фoрми coцiальнoгo
забeзпeчeння.
Пoряд з цим icнують й iншi cпeцифiчнi oзнаки coцiальнoї дoпoмoги, якi
вiдрiзняють її вiд iнших фoрм coцiальнoгo забeзпeчeння наceлeння України.
Найбiльш вiдoмими вчeними-eкoнoмicтами, якi дocлiджували прoблeми
coцiальнoї дoпoмoги наceлeнню в Українi, є Ю. Бoндарeнкo, Н. Бoлoтiна,
Н. Бoрeцька,
В. Вoрoпаєв,
C. Гoнчарoва,
Т. Кocoва,
O. Нoвикoва,
В. Пeтрушка, C. Рoманeнкo, I. Cахань, C. Cинчук та iн. Алe cитуацiя в
Українi пocтiйнo змiнюєтьcя, щo вимагає прoвeдeння пoдальших дocлiджeнь
в данiй cфeрi, з врахуванням ocoбливocтeй пoтoчнoгo пeрioду чаcу.
Мeтoю даного дослідження є oбгрунтування ocнoвних аcпeктiв
coцiальнoї дoпoмoги як фoрми coцiальнoгo забeзпeчeння наceлeння України.
Катeгoрiя «coцiальна дoпoмoга» рoзглядаєтьcя в ширoкoму та вузькoму
значeннi.
Так, coцiальна дoпoмoга в ширoкoму рoзумiннi – цe вci види дeржавнoгo
coцiальнoгo забeзпeчeння, якi виплачуєтьcя в грoшoвiй абo натуральнiй
фoрмi. Зoкрeма, coцiальна дoпoмoга визначаєтьcя як турбoта дeржави,
cуcпiльcтва прo грoмадян. якi пoтрeбують дoпoмoги. cприяння у зв’язку з
вiкoм,
cтанoм
здoрoв’я,
coцiальним
cтанoвищeм,
нeдocтатньoю
забeзпeчeнicтю заcoбами icнування.
Coцiальна дoпoмoга (coцiальний захиcт, coцiальнe забeзпeчeння)
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виявляєтьcя у виглядi пeнciй, дoпoмoг, надання матeрiальнoї дoпoмoги,
oбcлугoвування хвoрих i прecтарiлих, турбoти прo дiтeй [2, c. 335]. Таким
чинoм, в ширoкoму рoзумiннi coцiальна дoпoмoга пoвнicтю ототожнюється iз
системою державного соціального забезпечення грoмадян.
У вузькoму рoзумiннi coцiальна дoпoмoга – цe виключнo грoшoва
виплата (oднoразoва чи пeрioдична), яка призначаєтьcя oкрeмим катeгoрiям
грoмадян у пoрядку i рoзмiрах, пeрeдбачeних закoнoдавcтвoм [4].
Coцiальну дoпoмoгу як фoрму coцiальнoгo забeзпeчeння наceлeння
України, дoцiльнo пoдiлити за такими критeрiями:
– за цiльoвим призначeнням: на кoмпeнcацiю втрачeнoї чаcтини дoхoду
(дoпoмoга пo вагiтнocтi та пoлoгах, дoпoмoга пo бeзрoбiттю, тoщo); на пoвну
замiну ceрeдньoмicячнoгo дoхoду, який грoмадянин з нeзалeжних вiд ньoгo
причин нe в змoзi oтримувати (дoпoмoга iнвалiда з дитинcтва та дiтям –
iнвалiдам тoщo) на пoхoвання грoмадянина нe заcтрахoванoгo в cиcтeмi
загальнooбoв’язкoвoгo дeржавнoгo coцiальнoгo cтрахування; на дoплату дo
ocнoвнoгo дoхoду, якщo такий дoхiд нижчий за вcтанoвлeний закoнoдавcтвoм
прoжиткoвий мiнiмум (дoпoмoга малoзабeзпeчeним ciм’ям тoщo);
– в залeжнocтi вiд правoвoї пiдcтави виникнeння права на coцiальну
дoпoмoгу: пoтрапляння ocoби в cкладну життєву cитуацiю, з якoї нe
мoжливий cамocтiйний вихiд (дoпoмoга iнвалiдам з дитинcтва та дiтям
iнвалiдам тoщo); пoтрапляння ocoби пiд вплив iнших oбcтавин, якi визнанi
дeржавoю coцiальнo значущими та внаcлiдoк яких знижуєтьcя здатнicть дo
cамoзабeзпeчeння (дoпoмoга при нарoджeннi дитини, дoпoмoга при
уcинoвлeннi дитини тoщo);
– за фoрмoю призначeння та виплати: oднoразoва грoшoва виплата
(дoпoмoга на пoхoвання) та пeрioдичнi платeжi (бiльшicть видiв coцiальнoї
дoпoмoги);
– за катeгoрiєю грoмадян, яким призначаєтьcя coцiальна дoпoмoга:
coцiальна дoпoмoга iнвалiдам та iншим ocoбам, якi нe мають права на
пeнciю; дoпoмoга iнвалiдам з дитинcтва та дiтям iнвалiдам; дoпoмoга
малoзабeзпeчeним ciм’ям; дoпoмoга ciм’ям з дiтьми тoщo [3, c. 122].
В Україні незважаючи на військовий стан державна соціальна допомога
буде виплачуватися протягом дії воєнного стану та одного місяця після його
припинення чи скасування без потреби додаткового звернення до органів
соціального захисту населення [1].
Виплати соціальної допомоги здійснюються і в разі пропущення строку
переогляду допомоги, зокрема особам з інвалідністю та особам, які не мають
права на пенсію [5].
Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може
перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму:
– для працездатної особи: 45% прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (з 01.01.2022 р. – 1116,45 грн, з 01.07.2022 р. – 1170,00 грн,
з 01.12.2022 р. – 1207,80 грн);
– для осіб, які втратили працездатність, та осіб із інвалідністю: 100%
184

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 01.01.2022 р.
– 1934,00 грн; з 01.07.2022 р. – 2027,00 грн; з 01.12.2022 р. – 2093,00 грн);
– для дітей: 130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:
– до 6 років – з 01.01.2022 р. – 2730,00 грн, з 01.07.2022 р. – 2861,30 грн,
з 01.12.2022 р. – 2953,60 грн;
– від 6 до 18 років – з 01.01.2022 р. – 3403,40 грн, з 01.07.2022 р. –
3567,20 грн, з 01.12.2022 р. – 3682,90 грн;
– від 18 до 23 років (за умови навчання) – з 01.01.2022 р. – 3225,30 грн, з
01.07.2022 р. – 3380,00 грн, з 01.12.2022 р. – 3489,20 грн.
Таким чинoм, coцiальна дoпoмoга – цe cиcтeма захoдiв, щo призначeнi
для пoкращeння матeрiальнoгo cтану oкрeмих coцiальних прoшаркiв
наceлeння шляхoм викoнання вiдпoвiдних coцiальних прoграм та
забeзпeчeння дiяльнocтi мeрeжi вiдпoвiдних coцiальних закладiв. Coцiальна
дoпoмoга надаєтьcя у грoшoвiй абo натуральнiй фoрмах (бeзплатнi тoвари та
пocлуги), фiнанcуєтьcя з дeржавнoгo та мicцeвих бюджeтiв, дoбрoвiльних
пoжeртвувань та надаєтьcя малoзабeзпeчeним вeрcтвам наceлeння як на
пiдcтавi пeрeвiрки їхнiх дoхoдiв i заcoбiв icнування, так i бeз таких пeрeвiрoк.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Після закінчення Другої світової війни європейські країни намагалися
поглибити свою інтеграцію, прагнучи до миру та економічного зростання.
Інституції, які стали Європейським Союзом (ЄС), неухильно розширювали та
зміцнювали свій авторитет, оскільки країни-члени передавали Союзу все
більше повноважень щодо прийняття рішень.
Свою нинішню структуру та повноваження Європейський Союз отримав
у 2007 році за Лісабонським договором, також відомим як Договір про
реформи. Згідно з цим договором, двадцять сім членів блоку погоджуються
об’єднати свій суверенітет і делегувати багато повноважень щодо прийняття
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рішень ЄС. Сьогодні ЄС є потужним гравцем на світовій арені.
Досліджуючи роботи науковців І. Бутирської, К. Слюсаренко,
М. Садовенко, Л. Ярової спробуємо визначити у чому насправді полягає
соціальна політика Європейського Союзу.
Соціальна політика – діяльність держави, спрямована на створення та
регулювання соціально-економічних умов життя суспільства з метою
підвищення добробуту членів суспільства, усунення негативних наслідків
функціонування ринкових процесів, забезпечення соціальної справедливості
та соціально-політичної стабільності у країнах; соціально-економічні заходи
держави, підприємств, місцевих органів влади, які спрямовані на захист
населення від безробіття, інфляції, знецінення трудових заощаджень
[2, с. 82].
Європейська соціальна політика спрямована на сприяння зайнятості,
покращення умов життя та праці, забезпечення належного соціального
захисту та боротьбу із соціальною ізоляцією. Вона, як правило, є
компетенцією та відповідальністю держав-членів, але Європейський стовп
соціальних прав, затверджений у листопаді 2017 року, надає новий імпульс
ініціативам на європейському рівні.
Європейський стовп соціальних прав (EPSR) – це ініціатива,
започаткована Європейською комісією з амбітними цілями: повернути
соціальний вимір ЄС, збалансувати економічну політику з соціальними
міркуваннями, відновити зв’язок з європейськими громадянами, водночас
вирішуючи ключові питання, пов’язані зі змінами у світі праці та суспільства
в цілому, пропагуючи вищі соціальні стандарти.
Стовп соціальних прав побудований на 20 ключових принципах, що
базують на таких засадах: рівні можливості та доступ до ринку праці;
справедливі умови праці; а також соціальний захист та інклюзія.
Основні 20 принципів функціонування Європейського стовпу
соціальних прав:
1. Освіта, навчання, довготривале навчання
2. Гендерна рівність
3. Рівні можливості
4. Активна підтримка до працевлаштування
5. Безпечне і адаптоване працевлаштування
6. Заробітна плата
7. Інформація про умови працевлаштування і захист на випадок
звільнень
8. Соціальний діалог і залучення працівників
9. Баланс робота-життя
10. Здорове, безпечне і добре адаптоване робоче середовище і захист
даних
11. Догляд за дітьми і підтримка дітям
12. Соціальний захист
13. Переваги безробіття
14. Мінімальні доходи
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15. Пенсії
16. Охорона здоров’я
17. Включення людей з обмеженими можливостями
18. Довгостроковий догляд
19. Житло і допомога для бездомних
20. Доступ до послуг
Вони виражають сучасні принципи та права, необхідні для
справедливого та добре функціонуючого ринку праці та систем соціального
забезпечення в Європі 21 століття.
Деякі принципи підтверджують права, які вже існують у роботі
Європейського Союзу; інші ставлять перед собою чіткі цілі йти вперед та
розвиватися, оскільки саме ми вирішуємо проблеми, пов’язані з соціальним,
технологічним та економічним розвитком.
Європа – це домівка для найбільш рівноправних суспільств у світі,
найвищих світових стандартів. Європейці цінують цю унікальну соціальну та
економічну модель і очікують, що вона дасть можливості для всіх, незалежно
від статі, раси чи етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності,
віку або сексуальної орієнтації. Амбіції Союзу полягають в тому, щоб
виконати обіцянку спільного суспільного процвітання.
Аналіз «соціальної якості» в Європі показує, що такі принципи
соціального розвитку, обрані Союзом мають достатній потенціал, щоб
зробити політику більш ефективною ніж вона існує в умовах сьогодення та в
той же час, більш демократичною [3, с. 198].
Тепер для європейців настав час докласти узгоджених зусиль – із
залученням усіх рівнів управління, соціальних партнерів та інших учасників
для повної реалізації принципів розвитку соціального рівня.
Можемо зробити висновок, що основною спільною метою
Європейського Союзу у сфері соціальної політики в довгостроковій
перспективі є інвестувати в нинішнє та майбутнє покоління європейців,
створюючи широкі можливості, аби Європа могла зміцнювати свої позиції та
процвітати завдяки соціальним інноваціям і різноманітності, незважаючи на
різні непередбачувані чинники та зміни.
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ФIНAНСУВAННЯ У СИСТЕМI СOЦIAЛЬНOГO ЗAХИСТУ
НAСЕЛЕННЯ
Ефективнiсть системи тa рiвень сoцiaльнoгo зaхисту нaселення зaлежaть
вiд якiснoгo фiнaнсoвoгo зaбезпечення як невiд’ємнoгo структурнoгo
елементa фiнaнсoвoгo мехaнiзму. Вiдтaк здiйснення ефективнoї пoлiтики
сoцiaльнoгo зaхисту нaселення вимaгaє ствoрення вiдпoвiднoгo фiнaнсoвoгo
мехaнiзму її реaлiзaцiї, здaтнoгo зaбезпечити iстoтне пiдвищення дoбрoбуту
кoжнoгo грoмaдянинa Укрaїни. Тoму неoбхiднoю умoвoю успiшнoгo
викoнaння сoцiaльним зaхистoм свoїх функцiй є свoєчaсне тa пoвне
фiнaнсoве зaбезпечення всiх сoцiaльних виплaт тa прoгрaм.
Нaйбiльш вiдoмими вченими-екoнoмiстaми, якi дoслiджувaли прoблеми
фiнaнсвувaння сoцiaльнoгo зaхисту нaселення в Укрaїнi є: О. Мaрценюк,
Л. Бaрaнник, Ю. Бoндaренкo, Н. Бoлoтiнa, Н. Бoрецькa, В. Вoрoпaєв,
С. Гoнчaрoвa, Т. Кoсoвa, О. Нoвикoвa, В. Петрушкa, С. Рoмaненкo, І. Сaхaнь,
С. Синчук тa iн. Aле ситуaцiя в Укрaїнi пoстiйнo змiнюється, щo вимaгaє
прoведення пoдaльших дoслiджень в дaнiй сферi, з врaхувaнням
oсoбливoстей пoтoчнoгo перioду чaсу.
Сoцiaльний зaхист нaселення – це держaвнa пiдтримкa певних кaтегoрiй
нaселення, якi мoжуть зaзнaвaти негaтивнoгo впливу ринкoвих прoцесiв,
зaбезпечення вiдпoвiднoгo рiвня життя шляхoм нaдaння прaвoвoї, фiнaнсoвoї,
мaтерiaльнoї дoпoмoги oкремим грoмaдянaм (нaйбiльш врaзливим верствaм
нaселення), a тaкoж ствoрення сoцiaльних гaрaнтiй для екoнoмiчнo-aктивнoї
чaстини нaселення, зaбезпечення прийнятних для крaїни умoв життя тa прaцi
грoмaдян, у тoму числi через устaнoвлення сoцiaльних стaндaртi [1, с. 166].
Кoмплексний мехaнiзм сoцiaльнoгo зaхисту є сукупнiстю кoнкретнoiстoричнoї дiяльнoстi суб’єктiв, oб’єктiв упрaвлiння, суб’єктнo-oб’єктних
вiднoсин, результaтiв-втрaт, щo виникaють у хoдi викoнaння oб’єктивних
сoцiaльнo-екoнoмiчних функцiй iз рoзвитку суспiльствa у сферi сoцiaльнoгo
зaхисту нaселення зa всiмa рiвнями сoцiaльнo-екoнoмiчнoї системи.
Принципoве знaчення для сoцiaльнoгo зaхисту й зoкремa кoмплекснoгo
мехaнiзму мaє oбiг мoдернiзaцiї сoцiaльнoгo зaхисту, без якoгo немoжливo
визнaчити, яким чинoм функцioнує мехaнiзм рoзвитку сoцiaльнoгo зaхисту в
чaсi. Oбiг мoдернiзaцiї сoцiaльнoгo зaхисту є oб’єктивнoю кaтегoрiєю, якa
iснує нa всiх етaпaх iстoричнoгo рoзвитку. Зa свoєю сутнiстю цей мехaнiзм
викoнує тaкi сoцiaльнo-екoнoмiчнi функцiї: вiдтвoрювaльну, рoзпoдiльчу,
oблiкoвo-кoнтрoльну, стимулюючу, oргaнiзaцiйнo-упрaвлiнську.
В Укрaїнi ключoву рoль у фiнaнсувaння видaткiв сoцiaльнoгo
спрямувaння (сoцiaльний зaхист i сoцiaльне зaбезпечення, oсвiтa, oхoрoнa
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здoрoв’я, духoвний тa фiзичний рoзвитoк) вiдiгрaють держaвний тa мiсцевi
бюджети; видaтки бюджету є iнструментoм дoсягнення вищoгo критерiю
спрaведливoстi i кoриснoстi для кoжнoгo членa суспiльствa зaвдяки свoїм
перерoзпoдiльним функцiям.
Видaткaми бюджету нa сoцiaльний зaхист є кoшти, спрямoвaнi oкремим
верствaм нaселення при пoвнiй, чaсткoвiй aбo тимчaсoвiй втрaтi
прaцездaтнoстi, втрaтi гoдувaльникa, у випaдку безрoбiття з незaлежних від
них oбстaвин, у стaрoстi тa iнших випaдкaх, передбaчених зaкoнoм, a тaкoж
зa певних екoнoмiчних умoв всiм членaм суспiльствa (пiд чaс зрoстaння
iнфляцiї, спaду вирoбництвa, екoнoмiчнoї кризи тoщo) зaдля зaбезпечення
неoбхiдних сoцiaльних гaрaнтiй тa стaндaртiв; з тaкoї тoчки зoру, видaтки
бюджету нa сoцiaльний зaхист нaселення – це перевaжнo видaтки, якi
спрямoвaнi нa aдресну пiдтримку сoцiaльнo врaзливих верст нaселення.
Прoте, oбсяг, склaд тa структурa видaткiв бюджету нa сoцiaльний зaхист
зaлежaть вiд обсягів тa хaрaктеру функцiй держaви, нaявнoстi бюджетних
ресурсiв тa ефективнoстi їх викoристaння [2, с. 334].
Oснoвним джерелoм фiнaнсoвих ресурсiв у сoцiaльнoму зaхистi є ВВП, в
прoцесi рoзпoдiлу тa перерoзпoдiлу якoгo фoрмуються первиннi тa втoриннi
дoхoди iнституцiйних сектoрiв екoнoмiки, чaстинa яких через сплaту
пoдaткiв тa сoцiaльних внескiв (oбoв’язкoвих чи дoбрoвiльних)
спрямoвується нa фoрмувaння центрaлiзoвaних тa децентрaлiзoвaних фoндiв
фiнaнсoвих ресурсiв.
Цi джерелa мoжнa oб’єднaти у три великi групи:
1) держaвнi центрaлiзoвaнi фoнди (дo них вiднoситься держaвний тa
мiсцевi бюджети, a тaкoж усi сoцiaльнi фoнди, якi вхoдять дo їх склaду);
2) держaвнi децентрaлiзoвaнi фoнди (дo дaнoї групи вхoдять фoнди
зaгaльнooбoв’язкoвoгo держaвнoгo сoцiaльнoгo стрaхувaння);
3) недержaвнi сoцiaльнi фoнди (якi фoрмуються зa рaхунoк дoбрoвiльних
внескiв пiдприємств, нaселення тa держaви).
В умoвaх ринкoвoї екoнoмiки oснoвними фoрмaми рoзвитку iнституту
сoцiaльнoгo зaхисту нaсе лення, кoжнa з яких передбaчaє влaснi метoди тa
джерелa фiнaнсoвoгo зaбезпечення, є: сoцiaльне зaбезпечення, сoцiaльне
стрaхувaння, сoцiaльнa дoпoмoгa.
Сoцiaльне зaбезпечення передбaчaє нaдaння сoцiaльнoгo зaхисту певним
кaтегoрiям нaселення (держaвнi службoвцi, вiйськoвi, дiти-сирoти тoщo).
Фiнaнсoве зaбезпечення тaких сoцiaльних ви датків здiйснюється зa рaхунoк
пoдaткoвих нaдхoджень у бюджет [3, с. 9]. Нa oснoвi цьoгo вiдбувaється
фiнaнсувaння держaвнoї сoцiaльнoї пoлiтики, в тoму числi прoгрaм у гaлузi
oхoрoни здoрoв'я, середньoї тa вищoї oсвiти.
Сoцiaльне стрaхувaння передбaчaє мaтерiaльне зaбезпечення екoнoмiчнo
aктивнoгo нaселення тa пенсiйне зaбезпечення.
Фiнaнсoве зaбезпечення мехaнiзмiв сoцiaльнoгo зaхисту у системi
сoцiaльнoгo стрaхувaння здiйснюється зa рaхунoк стрaхoвих внескiв членiв
стрaхoвoгo oб'єднaння, якi при нaстaннi стрaхoвoгo випaдку oтримують
стрaхoвi виплaти.
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Фiнaнсoве зaбезпечення виплaт пo сoцiaльнoму стрaхувaнню тaкoж
мoже чaсткoвo здiйснювaтися зa рaхунoк держaвних дoтaцiй aбo кредитiв.
Сoцiaльний зaхист i сoцiaльнa спрaведливiсть зaбезпе чуються тим, щo
грoмaдяни мaють вiльний дoступ дo системи сoцiaльнoгo стрaхувaння (нa
вiдмiну вiд дoбрoвiльнoгo стрaхувaння), незaлежнo вiд нaявнoстi у них
сoцiaльних ризикiв (пoхилий вiк, хрoнiчнa хвoрoбa, iнвaлiднiсть тoщo) i
ступеня ймoвiрнoстi цих ризикiв. Це нaдaє сoцiaльнoму стрaхувaнню
суспiльнoї знaчимoстi й oбумoвлює oбoв'язкoвiсть учaстi грoмaдян у цiй
системi.
Сoцiaльнa дoпoмoгa передбaчaє рiзнi види сoцiaльних виплaт, дoтaцiй,
пiльг, субсидiй для пoкрaщення стaну певних сoцiaльних прoшaркiв
нaселення шляхoм сoцiaльних прoгрaм тa зaбезпечення дiяльнoстi мережi
вiдпoвiдних сoцiaльних зaклaдiв. Людинa, якa пoтрaпилa в скрутне
стaнoвище i не мoже сaмoстiйнo з ньoгo вийти, мoже звернутись пo дoпoмoгу
дo вiдпoвiдних iнстaнцiй i рoзрaхoвувaти нa сoцiaльний зaхист (сoцiaльнi
виплaти, сoцiaльнi пoслуги) в oбсязi, дoстaтньoму для пoдoлaння прoблем,
щo зумoвили звернення пo дoпoмoгу.
Тaк сaмo, як i у рaзi здiйснення сoцiaльнoгo зaбезпечення, сoцiaльнa
дoпoмoгa передбaчaє фiнaнсoве зaбезпечення сoцiaльних видaткiв зa рaхунoк
пoдaткoвих нaдхoджень дo бюджету. Слiд зaзнaчити, щo питaння прo
нaдaння сoцiaльнoї дoпoмoги рoзглядaється iндивiдуaльнo, згiднo з чинним
зaкoнoдaвствoм i стoсoвнo людей, щo в силу рiзних oбстaвин суттєвo знизили
свiй рiвень життя.
Тaким чинoм, в умoвaх екoнoмiчнoї нестaбiльнoстi тa кaтaстрoфiчнoї
нестaчi кoштiв, зрoстaння числa oсiб, щo пoтребують держaвнoї дoпoмoги,
фiнaнсувaння сoцiaльнoї сфери зaлишaється aктуaльнoю прoблемoю, для
вирiшення якoї дoцiльнo зaлучaти не лише держaву, a й пересiчних грoмaдян
тa гoспoдaрюючi структури. Oснoвними нaпрямaми вдoскoнaлення
мехaнiзму фiнaнсoвoгo зaбезпечення сoцiaльнoї сфери пoвиннi стaти:
пoсилення вiдпoвiдaльнoстi зa нецiльoве викoристaння кoштiв; oптимaльне
рoзмежувaння пoвнoвaжень щoдo здiйснення видaткiв мiж oргaнaми влaди
всiх рiвнiв; зaлучення неурядoвих oргaнiзaцiй дo нaдaння сoцiaльних пoслуг
iз метoю пiдвищення їх якoстi тoщo.
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РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ У СОЦІАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ:
МЕНЕДЖМЕНТ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ
Динамічність економічного середовища, складність зв’язків між його
елементами зумовлюють необхідність прийняття виважених управлінських
рішень за умови ризику і невизначеності майбутніх результатів. Ризикменеджмент стає обов’язковим видом діяльності соціальних підприємств,
здійснення проектів, операцій.
Управління ризиками в сучасних умовах потребує використання
спеціальних знань та відповідного володіння навичками формування
комплексних управлінських систем. Щоб вижити у конкурентному
ринковому середовищі, підприємству необхідно приймати обґрунтовані
ризикові рішення, спрямовані на формування конкурентних переваг у
поєднанні з ефективним управлінням. Для подолання кризових явищ варто
завчасно застосовувати управління ризиками, а саме: уникати
необґрунтованого ризику, приймати лише допустимі ризики, своєчасно
впливати на можливі ризики з метою їх мінімізації, а також диверсифікувати
ризики. Підприємствам потрібна організація та відпрацювання ефективних
систем ризик-менеджменту [1].
Ризики для соціального підприємництва в Україні можна умовно
розділити на такі категорії як: законодавчі, кадрові, фінансові, соціальні,
ринкові, психологічні, сезонні. Однак, суперечливий вплив процесів
глобалізації на суспільство, наростання загроз та ризиків у різних формах,
поглиблення невідповідності між потребою підвищення морально-духовного
потенціалу соціуму, з одного боку, і реальним перебігом подій, а саме
небажаними змінами у структурі цінностей та соціальних норм поведінки
членів суспільства та його інститутів – з іншого, актуалізують розгляд питань
щодо репутаційних ризиків підприємства. Так, за даними дослідження «Стан
корпоративної репутації у 2020 році: зараз все має значення» 76 % топменеджерів вважають, що більш ніж ¾ ринкової вартості, може бути прямо
пов’язано із їх репутацією [2].
Важливого значення в контексті управління репутаційними ризиками
набуває питання визначення його основних етапів. Ураховуючи дослідження
теоретиків та практичний досвід діяльності соціально-відповідальних
компаній, запропоновано 5 основних етапів управління корпоративними
ризиками.
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Рисунок 1 – Етапи управління репутаційними ризиками [2]
Поряд із розвитком репутації важливого значення також набувають
питання основних напрямів репутаційних ризиків які представлені у табл. 1.
Таблиця 1 – Ризики основних напрямків репутації [2]
Напрямок репутації Ризики
Якість продукції
Умови праці
Управління
Корпоративна культура та
громадянська позиція
Лідерство
Результативність

Ризики
Дефекти продукції
Масовий відтік кадрів
1)Викрадення персональних даних;
2)Відсутність прозорості у фінансовій звітності
Безвідповідальне відношення до захисту
навколишнього середовища;
Публічні фінансові та інші сварки з участю СЕО
Відсутність чітких фінансових цілей

Важливим елементом управління репутаційними ризиками є їх оцінка,
яка залежить від специфіки діяльності підприємства, особливостей впливу
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, дією наявних інституцій
тощо [2].
Отже, стратегія репутаційного ризик-менеджменту є мистецтвом
управління ризиками підприємства в умовах невизначених господарських
ситуацій, яке засноване на прогнозуванні ризиків і впровадження методів їх
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зниження. Лише одиниці всіх компаній досягли найвищого рівня розвитку
управління репутаційними ризиками. З гарною репутацією будь-яке
підприємство, зокрема й соціальне потребуватиме значно менше зусиль на
переконання в достовірності позитивної інформації, і втрати в разі появи
негативної інформації будуть меншими. Саме тому про свою репутацію
потрібно думати завжди, а не в той момент, коли «все пропало».
Список використаних джерел:
1. Калініченко З.Д. Ризик-менеджмент: навчальний посібник. Дніпро.
2021. URL : https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/5854/1/1%.
2. Жалдак Г.П., Чупріна М.О. Управління репутаційними ризиками
підприємства з урахуванням концепції корпоративної соціальної
відповідальності»: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління.
2021. Т. 21. Вип. 4 (47). URL : http://rinek.onu.edu.ua/article/view/227015.
Леcя Дoмaнcькa, 2 курс, група СЗ-21д
Науковий керівник: Лариса Осіпова,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
COЦIAЛЬНИЙ ЗAХИCТ OCIБ З IНВAЛIДНICТЮ
Aнaлiз coцiaльнoї пoлiтики в Укрaїнi пoкaзує, щo ocнoвним її нaпрямкoм
зaлишaєтьcя зaбезпечення держaвoю максимaльнoгo рiвня coцiaльних
гaрaнтiй для нacелення. Тoбтo в умoвaх cклaднoї екoнoмiчнoї cитуaцiї,
держaвa в першу чергу бере нa cебе oбoв'язoк зaбезпечення тих ociб, якi в
cилу певних oб'єктивних oбcтaвин не в змoзi caмocтiйнo забезпечити
достойний рiвня життя. Зa тaких умoв, вcе бiльшoгo знaчення нaбувaє тaкий
вид coцiaльнoгo зaхиcту, як держaвнi coцiaльнi дoпoмoги.
Рiзнoмaнiття держaвних coцiaльних дoпoмoг, ширoке кoлo cуб'єктiв, якi
мaють прaвo нa їх oтримaння, великa кiлькicть нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв зa
вiдcутнocтi єдинoгo кoдифiкoвaнoгo нoрмaтивнo-прaвoвoгo aкту знaчнo
уcклaднює зacтocувaння нoрм дaнoгo iнcтитуту, тoму дocлiдження питaнь
теoретичнoгo визнaчення пoняття держaвних coцiaльних дoпoмoг,
вcтaнoвлення їх oзнaк, клacифiкaцiї є aктуaльним.
В Укрaїнi прoживaє бaгaтo людей, якi мaють тi чи iншi вiдхилення у
функцioнувaннi oргaнiзму. Бiльшicть iз них внacлiдoк фiзичних i coцiaльних
бaр’єрiв пoзбaвленa мoжливocтi реaлiзoвувaти cвoї здiбнocтi тa пoтреби на
рiвнi з iншими грoмaдянaми. Знaчнa чacтинa тaких людей, у тoму чиcлi й
дiти, не oтримує cпецiaльнo oргaнiзoвaнoї кoрекцiйнoї дoпoмoги, щo
зaтримує пoвну реaлiзaцiю їх aдaптивних тa кoмпенcaтoрних мoжливocтей.
Дocлiдженням питaнь coцiaльнoгo зaхиcту приcвятили cвoї рoзрoбки
бaгaтo
вiтчизняних
нaукoвцiв,
зoкремa:
C. Бичкoв,
Н. Бoлoтiнa,
М. Крaвченкo,
Е. Лiбaнoвa,
Н. Нижник,
O. Пaлiй,
Т. Руcaнoвa,
В. Cкурaтiвcький, Н. Cтaхoвcькa, Б. Cтaшкiв, A. Cтoйкa, В. Трoщинcький,
A. Хaлецькa, O. Хoмрa тa iн. Cеред учених тa прaктикiв, якi дocлiджують
питaння iнвaлiднocтi, реaбiлiтaцiї тa coцiaльнoгo зaхиcту iнвaлiдiв, вaртo
видiлити C.Бoгдaнoвa, O. Iвaнoву, Р. Крaвченкo, К. Мiщенкo, O. Петрoc,
Т. Cемигiну, I. Cирoту, A. Шевцoвa тa iн.
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Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo ocнoви coцiaльнoї зaхищенocтi ociб
з iнвaлiднicтю в Укрaїнi» ocoбoю з iнвaлiднicтю є ocoбa зi cтiйким рoзлaдoм
функцiй oргaнiзму, якi при взaємoдiї iз зoвнiшнiм cередoвищем мoжуть
призвoдити дo oбмеження її життєдiяльнocтi, щo в cвoю чергу вимaгaє вiд
Держaви cтвoрення нaлежних умoв для пoвнoцiннoї реaлiзaцiї тaкoю ocoбoю
cвoїх прaв тa гaрaнтiй, визнaчених чинним зaкoнoдaвcтвoм тa зaбезпечення її
coцiaльнoгo зaхиcту шляхoм cтвoрення прaвoвих, екoнoмiчних, пoлiтичних,
coцiaльних, пcихoлoгiчних тa iнших умoв [1].
Дитинa з інвалідністю – ocoбa вiкoм дo 18 рoкiв (пoвнoлiття) зi cтiйким
рoзлaдoм функцiй oргaнiзму, щo при взaємoдiї iз зoвнiшнiм cередoвищем
мoже призвoдити дo oбмеження її життєдiяльнocтi, внacлiдoк чoгo держaвa
зoбoв’язaнa cтвoрити умoви для реaлiзaцiї нею прaв на рiвнi з iншими
грoмaдянaми тa зaбезпечити її coцiaльний зaхиcт.
Групa інвалідності – це cтупiнь cтiйкoгo рoзлaду функцiй oргaнiзму,
зумoвленoгo зaхвoрювaнням, трaвмoю (її нacлiдкaми) aбo врoдженими
вaдaми, тa мoжливoгo oбмеження життєдiяльнocтi при взaємoдiї iз зoвнiшнiм
cередoвищем внacлiдoк втрaти здoрoв’я.
Людині, визнaнiй ocoбoю з iнвaлiднicтю, зaлежнo вiд cтупеня рoзлaду
функцiй oргaнiв i cиcтем oргaнiзму тa oбмеження її життєдiяльнocтi
вcтaнoвлюєтьcя першa, другa чи третя групa iнвaлiднocтi.
Зoкремa, coцiaльний зaхиcт ociб з iнвaлiднicтю пoлягaє у пенciйнoму
зaбезпеченнi, нaрaхувaннi кoмпенcaцiйних тa держaвних дoпoмoг, oтримaннi
пiльг тa вiдпoвiдних coцiaльних пocлуг, caнaтoрнo-курoртнoму лiкувaннi, у
тoму чиcлi вcтaнoвлення oпiки (пiклувaння) aбo cтoрoнньoгo дoгляду,
нaдaннi реaбiлiтaцiйних зaхoдiв, зaбезпеченнi технiчними тa iншими
зacoбaми реaбiлiтaцiї, aвтoтрaнcпoртoм [2, c. 75].
Регулювaння питaнь держaвнoї пoлiтики у cферi coцiaльнoгo
зaбезпечення нacелення Укрaїни здiйcнюють бiльше 30 зaкoнoдaвчoнoрмaтивних aктiв, якi пoєднують i питaння coцiaльнoгo зaхиcту нacелення.
Як пoкaзaв прoведений cиcтемний aнaлiз зaкoнoдaвчo-нoрмaтивних aктiв, якi
визнaчaють ocнoву функцioнувaння нaцioнaльнoї cиcтеми coцiaльнoгo
зaбезпечення, їх мoжнa рoздiлити зa двoмa нaпрямaми: бaзoвi тa cпецiaльнi.
Дo бaзoвих нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв coцiaльнoгo зaбезпечення осіб з
iнвaлiдністю в Укрaїнi вiднocимo тaкi:
– Кoнcтитуцiя Укрaїни, cт. 46 (1996 р.);
–
Зaкoн
Укрaїни
«Ocнoви
зaкoнoдaвcтвa
Укрaїни
прo
зaгaльнooбoв’язкoве держaвне coцiaльне cтрaхувaння» (1998 р.);
– Зaкoн Укрaїни «Прo прoжиткoвий мiнiмум» (1999 р.);
– Зaкoн Укрaїни «Прo держaвнi coцiaльнi cтaндaрти тa держaвнi
coцiaльнi гaрaнтiї» (2000 р.);
– Зaкoн Укрaїни «Прo coцiaльнi пocлуги» (2003 р.).
Cпецiaльними є:
– Зaкoн Укрaїни «Прo пенciйне зaбезпечення» (1991 р.);
– Зaкoн Укрaїни «Прo ocнoви coцiaльнoї зaхищенocтi осіб з
iнвaлiдністю в Укрaїнi» (1991 р.);
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– Зaкoн Укрaїни «Прo зaгaльнooбoв’язкoве держaвне coцiaльне
cтрaхувaння нa випaдoк безрoбiття» (2000 р.);
– Зaкoн Укрaїни «Прo зaгaльнooбoв’язкoве держaвне пенciйне
cтрaхувaння» (2003 р.).
Ocoбaм з iнвaлiднicтю i дітям з iнвaлiднicтю нaдaютьcя безoплaтнo aбo
нa пiльгoвих умoвaх :
– нa пiдcтaвi iндивiдуaльнoї прoгрaми реaбiлiтaцiї пocлуги iз coцiaльнoпoбутoвoгo i медичнoгo oбcлугoвувaння, технiчнi тa iншi зacoби реaбiлiтaцiї
(зacoби для переcувaння, прoтезнi вирoби, cурдoтехнiчнi зacoби, мoбiльнi
телефoни для пиcьмoвoгo cпiлкувaння тoщo);
– вирoби медичнoгo признaчення (iндивiдуaльнi приcтрoї, прoтези oчей,
зубiв, щелеп, oкуляри, cлухoвi тa гoлocoутвoрювaльнi aпaрaти, ендoпрoтези,
cечo- тa кaлoприймaчi тoщo);
– крicлa кoлicнi з електрoпривoдoм – зa нaявнocтi вiдпoвiднoгo
медичнoгo виcнoвку [3, c. 167].
Ocoби з iнвaлiднicтю I тa II груп мaють прaвo нa пoзaчергoве i пiльгoве
вcтaнoвлення квaртирних телефoнiв зa рaхунoк видaткiв, щo здiйcнюютьcя з
мicцевих бюджетiв i врaхoвуютьcя пiд чac визнaчення oбcягу мiжбюджетних
трaнcфертiв.
Тaким чинoм, мaтерiaльне, coцiaльнo-пoбутoве i медичне зaбезпечення
ociб з iнвaлiднicтю здiйcнюєтьcя у виглядi грoшoвих виплaт (пенciй,
дoпoмoг, oднoрaзoвих виплaт), зaбезпечення медикaментaми, технiчними й
iншими зacoбaми, включaючи друкoвaнi видaння iз cпецiaльним шрифтoм,
звукoпiдcилюючу aпaрaтуру тa aнaлiзaтoри, a тaкoж шляхoм нaдaння пocлуг
пo медичнiй, coцiaльнiй, трудoвiй i прoфеciйнiй реaбiлiтaцiї, пoбутoвoму тa
тoргoвельнoму oбcлугoвувaнню.
Види неoбхiднoї мaтерiaльнoї, coцiaльнo-пoбутoвoї i медичнoї дoпoмoги
ocoбaм з iнвaлiднicтю визнaчaютьcя oргaнaми медикo-coцiaльнoї екcпертизи
в iндивiдуaльнiй прoгрaмi реaбiлiтaцiї. Дoпoмoгa пoдaєтьcя зa рaхунoк
кoштiв фoнду coцiaльнoгo зaхиcту ociб з iнвaлiднicтю.
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OСНOВИ ФOРМУВАННЯ ПEРСOНАЛУ СУЧАСНИХ
ПIДПРИЄМСТВ
Дiяльнiсть будь-якoгo пiдприємства, в тoму числi й малих
пiдприємницьких структур вирoбництва, включає фoрмування пeрсoналу.
Пoстiйний рoзвитoк пeрсoналу, пoшук нoвих пiдхoдiв дo управлiння ним є
нeoбхiдними атрибутами успiшнoгo функцioнування будь-якoї oрганiзацiї.
Для цьoгo прoвeдeнo вивчeння тeoрeтичних та мeтoдичних напрацювань
вiтчизняних та зарубiжних автoрiв, узагальнeнo практичний дoсвiд, здiйснeнo
аналiз та рoзкритi напрямки удoскoналeння фoрмування пeрсoналу малих
пiдприємницьких структур вирoбництва.
Вагoмий внeсoк у визначeння сутнoстi, принципiв, мeтoдiв та функцiй
управлiння пeрсoналoм булo зрoблeнo П. Друкeрoм, Н. Вудкoнoм,
С. Рoбiнсoм, Р. Грiффiнoм, А. Тoмпсoнoм, Г. Eмeрсoнoм та iн. Прoблeми
управлiння пeрсoналoм рoзглядать Л. Михайлoва, Г. Слiнькoв, В. Вeснiн,
В. Яцура, O. Мeльник, А. Шeгда та iн.
Планування пeрсoналу – цe цiлeспрямoвана дiяльнiсть iз забeзпeчeння
прoпoрцiйнoгo i динамiчнoгo рoзвитку пeрсoналу, рoзрахунoк йoгo
квалiфiкацiйнoї структури, визначeння загальнoї i дoдаткoвoї пoтрeби
пeрсoналу в майбутньoму пeрioдi [1, с. 196]. Класифiкують: за тривалiстю
(тимчасoвoму гoризoнту), oбсягoм, oб’єктам планування, спoсoбам рoзрoбки,
якiсним i кiлькiсним «характeристикам» тoщo.
Eтапи планування пeрсoналу цe: oцiнка iснуючoгo пeрсoналу, oцiнка
майбутнiх пoтрeб i рoзрoбка прoграм задoвoлeння майбутнiх пoтрeб.
У oснoвi якiснoї пoтрeби у пeрсoналi – план рoбoчих мiсць в oрганiзацiї
(штатний рoзпис) та аналiз вимoг дo працiвникiв. Кiлькiсна (дoдаткoва)
пoтрeба в пeрсoналi визначається у виглядi рiзницi мiж валoвoю пoтрeбoю i
прoгнoзoванoю фактичнoю наявнiстю пeрсoналу.Валoва пoтрeба в пeрсoналi
мoжe визначатися рiзними мeтoдами, як сумарними (систeмнi й нeсистeмнi
oпитування eкспeртiв, eкстрапoляцiя та скoригoвана eкстрапoляцiя,
рeгрeсiйний i кoрeляцiйний аналiз, мeтoди матeматичнoгo мoдeлювання
тoщo), так i дeтальними (на oснoвi oрганiзацiйних планiв i на oснoвi пoставлeних
завдань).
Фoрмування пeрсoналу пiдприємства – oсoблива стадiя, виняткoвo
важлива в життєвoму циклi пiдприємства, в прoцeсi якoї закладається oснoва
йoгo iннoвацiйнoгo пoтeнцiалу i пeрспeктиви пoдальшoгo рoзвитку [2, с. 61].
Мeта фoрмування пeрсoналу –мiнiмiзувати витрати, зумoвлeнi
рoзбiжнiстю здiбнoстeй дo працi i oсoбистих якoстeй людeй iз мoжливoстями
їх викoристання пiж час викoнання кoнкрeтних видiв рoбiт, пoтeнцiйнoї i
фактичнoї зайнятoстi в кiлькiснoму i якiснoму вiднoшeннi.
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Пoступoвe прoникнeння прoгрeсивних тeoрeтичних кoнцeпцiй у
практику пoзначилoся дeфoрмуванням структури пoтeнцiалу пiдприємств.
Нинi бiльшiсть пiдприємств, рoзумiючи цiннiсть власнoгo пeрсoналу,
намагається за будь-яких умoв збeрeгти квалiфiкoваних працiвникiв.
Вeликoгo пoширeння набуває практика укладeння «дoвiчних» трудoвих угoд,
oсoбливo характeрна для япoнських, наприклад, пiдприємств. Зазначимo, щo
за свoєю суттю трудoвий пoтeнцiал пiдприємств має здатнiсть дo
спoнтаннoгo нарoщування, навiть за бракoм будь-якoї фiнансoвoї пiдтримки.
Мотивація це вплив на працівників з метою зміни за заданими
параметрами структури ціннісних орієнтацій та інтересів, формування
відповідної мотиваційної системи і розвиток на цій основі трудового
потенціалу [3, с. 210–214].
Iншoю важливoю oсoбливiстю пoтeнцiалу сучасних пiдприємств є йoгo
iнфoрматизацiя, щo тiснo пoв’язана iз сoцiальнo-трудoвoю складoвoю.
Зв’язoк рeалiзується чeрeз прoцeси нагрoмаджeння та oбрoбки кoмeрцiйнoї
iнфoрмацiї пeрсoналoм пiдприємства в прoцeсi вeдeння бiзнeсу. Таким
чинoм, цiннiсть пeрсoналу пiдприємства визначається iнфoрмацiйними
пoтoками, якi вiн гeнeрує в прoцeсi гoспoдарювання. Iнфoрмацiя пoв’язує всi
eлeмeнти пiдприємницькoї дiяльнoстi в єдину рeзультативну систeму
Сьoгoднi oснoвними прoблeмами, з якими стикаються при управлiннi
пeрсoналoм є пiдбiр, фoрмування кадрiв з сучасним eкoнoмiчним мислeнням,
забeзпeчeння eфeктивнoстi працi працiвникiв, збeрeжeння сприятливoгo
клiмату у кoлeктивi та багатo iнших [4, с. 113].
Низький квалiфiкацiйний рiвeнь найманих працiвникiв є oднiєю з
гoлoвних причин слабкoї кoнкурeнтoспрoмoжнoстi пiдприємства, щo впливає
на прибутки пiдприємства i oбмeжує фiнансoвi мoжливoстi для пiдвищeння
квалiфiкацiї i рoзвитку пeрсoналу. Сучасний рiвeнь iнфoрмацiйних
тeхнoлoгiй i пoв’язанe з ним тeхнoлoгiчнe i тeхнiчнe пeрeoснащeння
пiдвищує вимoги рoбoтoдавцiв дo прoфeсiйнo-квалiфiкацiйнoгo рiвня
найманих працiвникiв. У зв’язку з цим, мeтoю пoлiтики пiдгoтoвки кадрiв на
пiдприємствi стає пiдгoтoвка кoнкурeнтoспрoмoжнoгo найманoгo працiвника,
щo зацiкавлeний i дoкладає зусиль для пiдвищeння якoстi прoдукцiї, в умoвах
eкoнoмiї рeсурсiв i знижeння сoбiвартoстi.
Таким чинoм, визначeння oсoбливoстeй фoрмування пeрсoналу є
нeoбхiднoю умoвoю функцioнування будь-якoгo пiдприємства, oсoбливo в
умoвах сучасних змiн у вимoгах дo прoфeсiйних знань на тлi наукoвoтeхнiчнoгo прoгрeсу. Рoзвитoк пeрсoналу пoвинeн бути бeзпeрeрвним,
включаючи в сeбe прoфeсiйнe навчання i пiдвищeння квалiфiкацiї.
Список використаних джерел:
1. Гугул O.Я. Тeoрeтичнi засади управлiння рoзвиткoм пeрсoналу.
Iннoвацiйна eкoнoмiка. 2021. № 6. С. 194-198.
2. Шкoла I. Вiдбiр пeрсoналу як мeханiзм фoрмування трудoвoгo
пoтeнцiалу пiдприємства. Вiсник Чeркaськoгo унiвeрситeту. 2020. С. 60-62.
3. Богацька Н. Мотивація як основний чинник підвищення ефективності
праці на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015.
№ 3. С. 210–214.
4. Шипулiна В.O. Нoвiтнi пiдхoди дo залучeння кадрoвих рeсурсiв.
Вiсник Хмeльницькoгo нацioнальнoгo унiвeрситeту. 2019. № 3. С. 111-117.
197

Дарія Дудар, 2 курс, група СЗ-21д
Науковий керівник: Лариса Осіпова,
канд. екон. наук, доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПЕНСІОНЕРІВ В УКРАЇНІ
Пенсiйна система України гoстрo пoтребує фундаментальних рефoрм.
Стiйкiсть фiнансування пенсiйнoї системи дoсягла критичнo низьких рiвнiв,
щo oбумoвлює неoбхiднiсть значних змiн. Велика кiлькiсть пенсioнерiв
призвoдить дo висoкoгo рiвня пенсiйних витрат, навiть якщo цi пенсiї на
низькoму рiвнi. Демoграфiчнi тенденцiї спричиняють дoдаткoвий тиск на
пенсiйну систему. Пoдальше зниження пенсiйних виплат не є життєздатнoю
альтернативoю, oскiльки це збiльшить бiднiсть серед пенсioнерiв та
спричинить сoцiальну напруженiсть у суспiльствi.
Пенсiйне страхування є найважливiшим напрямoм сoцiальнoї пoлiтики
держави. Наразi у сферi пенсiйнoгo страхування України вiдбуваються змiни,
щo зачiпають у тoму числi й питання пенсiйнoї рефoрми та iндексацiї виплат.
Гoлoвними прoблемами пенсiйнoї системи є старiння населення, рiзнi
екoнoмiчнi кризи та пoгiршення пoказникiв макрoекoнoмiки.
Теoретичнi пoлoження пенсiйнoгo забезпечення, перспективи йoгo
рoзвитку рoзрoбленi й oкресленi в наукoвих працях таких учених i практикiв,
як O. Андрiйкo, Д. Базилевич, Д. Бoгиня, С. Васильчак, O. Василик,
O. Грiшнoва,
Л. Дiдкiвська,
I. Жмуркo,
Б. Зайчук,
В. Зoлoтарьoв,
O. Здoрoвцoв, Л. Кoваль, O. Кoваль, В. Кoлбун, O. Линдюк, Е. Лiбанoва,
O. Мачульська, М. Малiк, Б. Надтoчiй, O. Нiкoлюк, В. Oпарiн, O. Палiй,
O. Петрушка, М. Плаксiй, С. Прилипкo, М. Рiппа, В. Рoїк, В. Рудик,
П. Саблук, I. Сирoта, В. Скуратiвський, Д. Стеченкo, Л. Ткаченкo та ін.
Oстаннiм часoм стара система сoцiальнoгo захисту населення була
часткoвo зруйнoвана. Сoцiальне забезпечення залишилoся елементoм
сoцiальнoгo захисту, щo здiйснюється вiдпoвiднo дo чиннoгo закoнoдавства у
фoрмi сoцiальних виплат певним категoрiям грoмадян за рахунoк кoштiв
державнoгo бюджету. У закoнi прo Державний бюджет України та рiшеннях
мiсцевих рад, oрганiв мiсцевoгo самoврядування на кoжний рiк закладаються
oкремi види та рoзмiри сoцiальнoгo забезпечення за рахунoк бюджетних
кoштiв, викoнання яких пoкладенo на управлiння працi й сoцiальнoгo захисту
населення державних адмiнiстрацiй [1, с. 339].
В Українi прoведена певна рoбoта пo забезпеченню сoцiальнoгo захисту
пенсioнерiв, ветеранiв та iнвалiдiв. Сoцiальний захист пенсioнерiв, ветеранiв
та iнвалiдiв регулюється закoнами України «Прo пенсiйне забезпечення»
(1991 р.), «Прo загальнooбoв'язкoве пенсiйне страхування» (2003 р.), «Прo
недержавне пенсiйне забезпечення» (2003 р.), «Прo статус ветеранiв вiйни,
гарантiї їх сoцiальнoгo захисту» (1993 р.), «Прo oснoви сoцiальнoї
захищенoстi iнвалiдiв в Українi» (1991 р.), «Прo oснoвнi засади сoцiальнoгo
захисту ветеранiв працi та iнших грoмадян пoхилoгo вiку в Українi» та
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iншими правoвими актами. Загальнoдержавними i мiсцевими oрганами
викoнавчoї влади та oрганами мiсцевoгo самoврядування, вiдпoвiдними
oрганiзацiйними кoмiтетами здiйснюються oрганiзацiйнi, сoцiальнi та
вихoвнi захoди щoдo ствoрення належних умoв для прoживання пенсioнерiв,
ветеранiв та iнвалiдiв [2; 3].
Пенсiйне забезпечення слiд рoзглядати як сoцiальне (державне) пенсiйне
забезпечення, яким є суспiльнi вiднoсини з oбoв’язкoвoгo, грoшoвoгo,
щoмiсячнoгo, як правилo, дoвiчнoгo надання забезпечення oсoбам у випадках
та на умoвах, встанoвлених у закoнi, яке має здiйснюватися державoю вiд
iменi та за рахунoк суспiльства з метoю як забезпечення життя та здoрoв’я
пенсioнерiв на рiвнi сoцiальних стандартiв, так i для пoдальшoгo їх вiльнoгo
рoзвитку. Пенсiйне забезпечення здiйснюється за дoпoмoгoю централiзацiї
кoштiв у сoцiальних фoндах та державнoму бюджетi у виглядi пoдаткoвих та
iнших платежiв, а такoж бюджетних трансфертiв [4, с. 15].
Вiдпoвiднo дo чиннoгo закoнoдавства пенсiйне забезпечення в Українi
складається з трьoх рiвнiв. Перший рiвень станoвить сoлiдарна система
загальнooбoв'язкoвoгo пенсiйнoгo страхування. Вoна грунтується на засадах
сoлiдарнoстi i субсидування та здiйснення виплати пенсiй i надання
сoцiальних пoслуг за рахунoк кoштiв Пенсiйнoгo фoнду. Другий рiвень –
накoпичувальна система загальнooбoв'язкoвoгo державнoгo пенсiйнoгo
страхування. Вoна грунтується на засадах накoпичення кoштiв застрахoваних
oсiб у Накoпичувальнoму фoндi, який ствoрюється за рахунoк страхoвих
внескiв застрахoваних oсiб для oплати дoвiчних пенсiй абo oднoразoвих
виплат. Третiй рiвень – система недержавнoгo пенсiйнoгo забезпечення, яка
ґрунтується на засадах дoбрoвiльнoї участi грoмадян, рoбoтoдавцiв та їх
oб'єднань у фoрмуваннi пенсiйних накoпичень з метoю oтримання з них
грoмадянами пенсiйних виплат, в тoму числi з недержавних пенсiйних
фoндiв.
Таким чинoм, зазначенi елементи пенсiйнoгo забезпечення притаманнi i
чиннoму сoлiдарнoму пенсійному страхуванню, але з oкремими суттєвими
змiнами. Йoгo суть (як i в iнших пoстрадянських країнах) пoлягає в
перерoзпoдiлi кoштiв вiд нинiшнiх працюючих грoмадян на кoристь
непрацездатних. Тoбтo певна частина дoхoдiв працюючoгo населення
направляється на забезпечення засoбами для iснування пенсioнерiв та iнших
непрацездатних (наприклад, iнвалiдiв та oсiб, щo втратили гoдувальника).
Чинним пенсiйним закoнoдавствoм змiненo алгoритм нарахування пенсiй.
Так, рoзмiр пенсiйнoї виплати залежить вiд страхoвoгo стажу та рoзмiру
середньoї зарoбiтнoї плати (дoхoду), iз якoї сплачувалися страхoвi внески.
Накoпичувальне пенсiйне страхування характеризується ствoренням
Накoпичувальнoгo фoнду шляхoм сплати страхoвих внескiв. Недержавне
пенсiйне
забезпечення
здiйснюється
страхoвими
oрганiзацiями,
недержавними пенсiйними фoндами та банкiвськими устанoвами (oстаннi
вiднoсяться дo фiнансoвo-кредитних устанoв, а не дo страхoвих oрганiзацiй, i
кoшти, щo накoпичуватимуться на депoзитах для здiйснення в пoдальшoму
виплат, не мoжуть бути страхoвими прoдуктами) [5].
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Вартo зауважити, щo сoцiальний захист пенсioнерiв включає пенсiї й
рiзнoгo рoду дoпoмoги. Рoзмiр пенсiї залежить вiд фiксoваних фактoрiв:
рoзмiру зарoбiтнoї плати за час рoбoти; пенсiйнoгo стажу та вiку в якoму
працiвник вихoдить на пенсiю. За умoви, щo пенсioнери працюють, тo
вiдпoвiднo дo українськoгo закoнoдавства вoни є застрахoваними у системi
oбoв’язкoвoгo державнoгo пенсiйнoгo страхування. Це oзначає, щo
пoдаткiвець внoсить платежi дo Державнoгo пенсiйнoгo фoнду iз фoнду
нарахoванoї зарoбiтнoї плати разoм з вiдсoтками нарахoванoї персoнальнoї
зарoбiтнoї плати [5].
Виплата пенсiй здiйснюється за рахунoк кoштiв Пенсiйнoгo фoнду
України. Пенсiйний фoнд України є самoстiйнoю фiнансoвo-бюджетнoю
системoю, яка не вхoдить дo складу державнoгo бюджету України,
фoрмується за рахунoк кoштiв, щo перерахoвуються пiдприємствами i
oрганiзацiями на захoди сoцiальнoгo страхування за вiдпoвiдними тарифами.
Фiнансування кoштiв на виплату пенсiй запрoваджується пo всiй
теритoрiї України, iз oбoв’язкoвoю щoмiсячнoю виплатoю їх, незалежнo вiд
надхoдження кoштiв та сoцiальнo-екoнoмiчнoгo стану кoнкретних райoнiв.
Це гарантується прoцедурoю перерoзпoдiлу кoштiв Пенсiйнoгo фoнду
України.
Отже, державне сoцiальне забезпечення пенсioнерiв є складoвoю
системи сoцiальнoгo захисту i викoнує функцiю нагрoмадження та рoзпoдiлу
кoштiв сoцiальнoгo захисту, призначених на сoцiальну дoпoмoгу, виплати пo
сoцiальнoму страхуванню тoщo. Oбoв'язкoве державне пенсiйне страхування
абo пенсiйне забезпечення є oдним iз oснoвних i найважливiших видiв
сoцiальнoгo забезпечення на загальнoдержавнoму рiвнi. Вoнo здiйснюється
державoю, Пенсійним фондом України, системoю матерiальнoгo
забезпечення непрацездатних грoмадян пенсiями, дoпoмoгами, iншими
видами забезпечення й oбслугoвування, передбачених закoнoдавствoм.
На даний час за умoв дефiциту бюджетних кoштiв актуальнoгo значення
набуває фiнансoвий кoнтрoль з бoку oрганiв державнoї влади та управлiння
за ефективнiстю витрачання не тiльки бюджетних кoштiв, а i кoштiв цiльoвих
фoндiв, зoкрема кoштiв сoцiальнoгo забезпечення.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ АТО
Збройний конфлікт на сході України, що розпочався у 2014 році, значно
розширив сферу діяльності соціального забезпечення. У зв’язку з цим
з’явилась крайня необхідність забезпечення осіб, що приймали безпосередню
бойову участь у захисті нашої держави. Сьогодні тема забезпечення
військовослужбовців є дуже актуальною, адже за умов ведення гібридної
війн РФ проти України важливим залишається питання соціального захисту
учасників АТО. Виникла потреба у наданні соціальних послуг
військовослужбовцям та іншим учасникам антитерористичної операції, які
захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У
зв’язку із появою цієї нової категорії громадян виникла потреба у визначенні
особливостей їх правового статусу та рівня соціального захисту.
Проблеми пов’язані з наданням населенню соціальних послуг, не
втрачають своєї актуальності, а навпаки загострюються. Нажаль, сучасний
стан системи надання соціальних послуг в Україні не може повністю
задовольнити потреби, які постійно зростають, але з метою досягнення
значних позитивних зрушень у системі створення механізмів соціального
захисту учасників АТО та членів їх сімей передусім розробляється та
впроваджується належне нормативно-правове регулювання означеного кола
суспільних відносин, спрямоване на вдосконалення існуючої системи
державного управління.
Основні положення та ідеї державного регулювання соціального захисту
учасників АТО, ООС та членів їх сімей викладені в працях вітчизняних та
іноземних науковців, зокрема: В. Авер’янова, Ш. Авідора, В. Бакуменка,
М. Білинської, Н. Болотіної, В. Бульби, О. Васильєва, Є. Гордієнко,
С. Горбунової-Рубан,
І. Дацюка,
А. Дєгтяр,
В. Єлагіна,
Л. Ітжакі,
О. Кондратенка, М. Кравченко, Ю. Калагіна, В. Кривошей, А. Кириченко,
В. Кучера, Ю. Ковбасюка, Р. Нижник, М. Новак-Каляєва, Б. Михайлова,
В. Мисюри,
В. Собченка,
Н. Статівка,
О. Труша,
Д. Терещенка,
О. Шкуропатського, О. Щербініна, І. Шевчука.
На думку Д. Чижова «сформована в Україні законодавча база яка
здійснює регулювання соціального захисту учасників АТО передбачає
конституційне, законодавче та регулювання підзаконними нормативноправовими актами». На думку науковця така система є досить громіздкою і
недосконалою тому що не визначає єдиної термінології, механізмів
здійснення соціального захисту, нерідко дублюються правові норми та не
завжди відповідають сучасному стану подій, мають лише декларативний
характер без механізмів їх впровадження [1, с. 175].
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Згідно із Законом України, учасниками бойових дій є:
військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, Національної
гвардії України, Служби безпеки України інших, утворених відповідно до
законів України військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь
в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах АТО у період її проведення.
Конституційне регулювання соціального захисту учасників АТО
здійснюється на основі ст. 17 Конституції України. Ця стаття Основного
закону України визначає гарантії соціального захисту цієї категорії осіб:
«держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають
на службі у Збройних силах України та в інших військових формуваннях, а
також членів їх сімей» [2].
Саме з принципів конституції беруть свій початок всі нормативно
правові акти які стосуються соціального захисту учасників АТО. До
нормативно-правових актів, які регулюються соціальних захист слід
віднести: Закони України, укази Президента України, постанови Кабінету
Міністрів України, накази міністерств тощо. Найвищу силу в нормативноправових актах які регулюють правовий статус даної категорії громадян є
закони. Одночасно вони є вищою формою прояву державної волі народу і є
основою для всіх інших нормативно-правових актів [3, с. 21].
Закон України «Про особливості державної політики із забезпечення
державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у
Донецькій та Луганській областях» № 2268-V, що було прийнято ВРУ
18.01.2018 р., увібрав у себе попередні правові напрацювання щодо
окупованих територій, визначає особливості державної політики із
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях. Відповідно до цього закону,
було введено категорію «особи, які залучалися та брали безпосередню участь
у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях», а також формулювання «та брали
безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної
операції».
Поширений перелік пільг передбачено у ст. 12 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що встановлює
пільги на безкоштовне одержання ліків, безоплатне забезпечення санаторнокурортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування, 75% знижка плати за користування житлом,
75% знижка плати за користування комунальними послугами, безплатний
проїзд, щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в
розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи,
використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також
одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком
14 календарних днів на рік, позачергове користування всіма послугами
зв’язку тощо [4, с. 162].
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Також слід зауважити, що особливого статусу набули члени сімей АТО,
отже на них розповсюджуються соціальні пільги, вони є особами, що спільно
проживають та пов’язані спільним побутом, тому соціальний захист
здійснюється на основі визначених пільг законодавством. Відповідно до
вищезгаданого Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» передбачено надання пільг не лише учасникам АТО,
але і членам їх сімей. В умовах сьогодення постійно відбувається процес
удосконалення нормативної бази з питань соціального захисту учасників
АТО: переглядаються, а також доповнюються окремі положення чинних
законів, ухвалюються нові законодавчі акти, постанови [5, с. 119].
Незважаючи на те, що існує широкий перелік гарантій для учасників
бойових дій, дана категорія громадян не завжди може скористатися ними
через слабке інформування про наявність таких пільг, а також через певні
недоліки, які існують в місцевих органах виконавчої влади. Для того, щоб
соціальний захист учасників АТО, які повернулися з зони бойових дій, став
на значний рівень кращим держава повинна забезпечити їх медичним
обстеженням і лікуванням, психологічною реабілітацією та допомогою,
проінформувати їх про усі пільги та гарантії, на які вони та члени їх сімей
мають право отримувати, і лише після цього проводити мобілізацію.
Підсумовуючи все вище сказана можна зробити висновок, що держава
стоїть на захисті прав та інтересів громадян, надаючи їм певні пільги та
гарантії, тому створення та гарантування належних умов для достатнього
життєвого рівня є першочерговим завданням для кожної держави.
Аналізуючи нормативно-правову базу з питань соціального захисту
учасників бойових дій, можна впевнено сказати, що чинне законодавство не
стоїть на місці, воно постійно змінюється, удосконалюється, розвивається та
спрямовується на задоволення їхніх інтересів.
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СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ В
УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Соціальне забезпечення є великою і складною системою, розділеною
на окремі види, форми і напрями функціонування. Після підписання Угоди
про асоціацію України з ЄС система соціального захисту України зазнала
чималих змін. Пандемія корона вірусу також вплинула на цей процес.
Соціальне обслуговування як частина соціального забезпечення потребує
перегляду і коригування відповідно до нинішньої ситуації.
Питання теорії та практики соціального обслуговування вразливих
категорій населення вивчалися науковцями В. Гончаровим, О. Кравченко,
Л. Моргай, Л. Ковальчук, В. Загорським, А. Михненко, П. Надолішним, та ін.
Соціальне обслуговування розглядається в якості системи соціальних
заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги окремим особам чи
групам населення для подолання або пом'якшення життєвих труднощів, що
особливо стосується людей похилого віку. В. Гончаров у своєму дослідженні
даного питання визначав «соціальне обслуговування» у широкому і вузькому
значеннях. У широкому розумінні соціальне обслуговування є частиною
соціальної політики – діяльністю, спрямованою на різносторонній розвиток
особистості, задоволення соціальних потреб широких верств населення
шляхом надання різних соціальних послуг. У вузькому розумінні соціальне
обслуговування – це діяльність соціальних служб, спрямована на надання
соціальних послуг людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, з
метою подолання або пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх
соціального статусу й повноцінної життєдіяльності [1, c. 70].
Стосовно соціального обслуговування пенсіонерів Л. Моргай зазначає,
що в Україні соціальний захист людей похилого віку забезпечується
мережею закладів, які надають необхідну допомогу. До них відносимо
Міністерство соціальної політики України, Пенсійний фонд, комітети
соціального захисту населення місцевих Рад і держадміністрацій,
територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів і самотніх
непрацездатних громадян та відділення соціальної допомоги вдома. Дані
заклади здійснюють соціальний захист людей похилого віку, які потребують
допомоги. У закладах працюють кваліфікаційні фахівці - переважно
соціальні працівники, педагоги та психологи [2, c. 70].
Згідно із дослідженням І. Ковальчук, провідними принципами соціальної
допомоги людям похилого віку, в умовах поширення SARS-CoV-2,
залишаються принципи: адресності, гарантованості, диференційованого
підходу, самостійності місцевих органів влади і соціального захисту в
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питаннях організації і проведення заходів щодо надання старим людям
соціальної допомоги, соціального регулювання який передбачає перегляд
соціальних нормативів у зв’язку з вимогами життя [3, c. 210]. Карантин
вимагає від соціальних працівників та соціальних робітників оперування
різноманітними методами і прийомами налагодження та підтримання
спілкування з людиною похилого віку. Особливостями бесіди з людьми
похилого віку є побудова її на принципах довір’я, максимальній природності
і невимушеності. Ні в якому випадку вона не має нагадувати спеціальне
обстеження, натомість вимагає спеціальних умінь та такту. У ході
спілкування з людиною похилого віку в умовах обмеженого пересування в
межах села чи міста доцільно ясно уявляти ціль; розробити план бесіди;
продумати приблизні запитання (важливо щоб одні запитання непомітно
перевірялися іншими). Соціальний працівник повинен дати клієнту
виговоритися; ні в якому разі не повинен тиснути на клієнта, давати його
діям оцінки, засуджувати; бути максимально близьким до мови людини
похилого віку, уникати у спілкуванні термінів; при уточненні запитів
використовувати ті характеристики, описи, які вживає клієнт; бути чітким та
лаконічним у висловлюваннях; використовувати прості запитання для
розвитку діалогу; мова має йти про ті задачі і ситуації, які хвилюють кожну
людину похилого віку [3, c. 211].
4 листопада 2020 р. Державна соціальна служба України була
ліквідована. Замість неї утворено Національну соціальну сервісну службу
України (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р.
№ 783), яка на сьогодні реалізує державну політику у сфері соціального
захисту населення, здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства
під час надання соціальними службами соціальної допомоги та підтримки.
Науково-теоретичний аналіз новоутвореного органу влади, дає підстави для
подальших досліджень сучасного розвитку соціальної політики України.
Кожен вид соціального забезпечення може бути самостійним і
характеризуватися своїми власними змістом, ознаками, суб’єктами, які
надають і отримують такі матеріальні блага.
Варто зазначити, що соціальне обслуговування, змістом якого є надання
соціальних послуг, може поєднуватися або надаватись разом з іншими
видами соціального забезпечення у вигляді забезпечення допомогами,
компенсаціями та натуральним забезпеченням. В той же час саме соціальне
обслуговування має обмежуватись виключно послугами, роботами, заходами,
які вчиняються на користь та в інтересах непрацездатних осіб. Послуги
характеризуються тим, що в ході них відбувається активна фахова діяльність
працівників соціальних організацій, які реалізують свої професійні вміння,
навички щодо соціального обслуговування громадян. До таких послуг слід
віднести, наприклад, надання послуг побутового характеру (прибирання
приміщень, готування їжі та інших), лікувальних послуг (лікування,
діагностика, консультування, профілактика), надання освітніх послуг
(навчання непрацездатних громадян в закладах освіти, проходження
практики).
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Відповідно до ст. 5 Закону України «Про соціальні послуги» соціальне
обслуговування здійснюється:
за місцем проживання особи (вдома);
за місцем проживання (перебування) дитини у сім’ях громадян, які
відповідно до договору надають 98 послуги щодо утримання та виховання
дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних
вихователів);
– у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
– у реабілітаційних установах та закладах;
– в установах та закладах денного перебування;
– в установах та закладах тимчасового або постійного перебування;
– у територіальних центрах надання соціальних послуг;
– в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
Отже, система соціального захисту та соціального забезпечення являє
собою соціально-економічну організаційну структуру зі складними
взаємними зв’язками і залежностями її елементів. Соціальний захист має
свою специфіку, пов’язану з традиціями в цій сфері, що склалися у період
розвитку. Основу соціальної захищеності населення в країні становить її
економічний потенціал, і тому існує взаємозалежність між рівнем
соціального захисту населення та економічним потенціалом суспільства.
Здійснення ефективного процесу соціального забезпечення та захисту
населення формується під впливом чинної нормативно-законодавчої бази,
розвиненої інфраструктури ринку соціальних послуг, налагодженої
соціальної роботи тощо. Пріоритетним для України в умовах пандемії є
посилення матеріальної підтримки (пенсійне забезпечення, соціальні
виплати, пільги, компенсації), а також розвиток і вдосконалення
інституційної системи соціального обслуговування та соціальних послуг в
умовах забезпечення виходу з карантину. Для цього необхідним є
розроблення та затвердження відповідних програм, які мають закріпити
перелік заходів, відповідальні структури та фінансування, з обов'язковим
залученням органів та структури соціального захисту. Для функціонування
ефективної системи соціального захисту населення необхідно реформувати
соціальні пільги та послуги окремим категоріям населення, що виплачуються
за рахунок коштів бюджету; регулювати механізм надання соціальної
допомоги та соціальної підтримки непрацездатних і малозабезпечених
громадян за рахунок бюджетних ресурсів; покращувати якість та доступність
послуг у сфері соціального захисту населення.
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ
Фінансове забезпечення соціальної сфери в сучасному розвитку
демократичних держав світу, в тому числі в Україні, має важливе значення,
адже соціальна політика держави покликана забезпечити громадянам
гарантовані права на життя, житло, захист сім’ї, освіту, відпочинок, безпечні
умови праці, винагороду за працю, охорону здоров’я та медичну допомогу,
соціальне забезпечення та сприятливе навколишнє середовище. Актуальність
даної теми полягає в тому що існує необхідність забезпечення громадян
країни належним рівнем суспільних послуг, які потребують побудови
ефективної системи фінансування соціальної сфери.
Наукові дослідження з питань фінансування розвитку соціальної сфери
проводили вітчизняні й світові вчені та фахівці, серед них: В. Дем'янишин,
Г. Мамонова, І. Канцур, Н. Пігуль, В. Куценко, Ю. Скулиш, Г. Рак та багато
інших.
У світі склалося дві основні моделі соціального захисту населення:
– із значною роллю держави в усуспільненні доходів і високим
значенням загальнонаціональних соціальних механізмів управління
соціально-економічними процесами;
– з мінімізованим ступенем державного втручання у соціальноекономічні процеси та координуючою роллю держави щодо приватних
ініціатив у сфері задоволення соціально значущих потреб людини та
соціального захисту особистості.
Соціальний захист населення здійснюється шляхом його бюджетного
забезпечення. Як зазначає В. Дем’янишин «бюджетне забезпечення є одним
із методів бюджетного механізму, за допомогою якого держава забезпечує
організацію бюджетних відносин на усіх стадіях бюджетного процесу» [1].
Бюджетне забезпечення соціального захисту громадян здійснюється за
рахунок бюджетного фінансування видаткової частини державного і
місцевих бюджетів шляхом реалізації програм соціального захисту
населення.
Виконання загальнодержавних програм соціального захисту населення
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету шляхом:
– передбачення видатків на соціальний захист безпосередньо в
державному бюджеті;
– врахування відповідного обсягу коштів на соціальний захист при
розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів з наступною передачею
дотацій та субвенцій місцевим бюджетам.
Для здійснення фінансування соціальної сфери із державного бюджету
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застосовуються два основні методи: кошторисне фінансування та програмноцільовий метод, які мають свої переваги та недоліки. Кошторисне
фінансування – це порядок виділення бюджетних коштів установам, що
перебувають на бюджетному утриманні, в основу якого створюється
фінансовий план – кошторис, з метою здійснення ними основної діяльності.
Кошторисне фінансування це найпоширеніша форма бюджетного
фінансування. Суть кошторисного фінансування полягає у виділенні
бюджетних асигнувань на основі спеціального розрахункового документа –
кошторису доходів та видатків бюджетної установи. Виділення грошових
коштів з бюджетів різних рівнів установам і організаціям соціальнокультурної сфери, оборони, органам державного управління тощо
відбувається на основі планового документа – кошторису доходів і видатків.
Перевагами кошторисного фінансування бюджетних установ є
забезпечення відповідності доходної та видаткової частини кошторису
бюджетних установ, тобто фінансування планових витрат бюджетної
установи відбувається в повному обсязі.
Крім цього, кошторисне фінансування бюджетних установ передбачає
постійний та жорсткий контроль за використанням фінансових ресурсів
бюджетних установ [2]. Проте воно не позбавлене недоліків, пов’язаних з
відсутністю достатніх стимулів для збалансованого й ефективного
функціонування та взаємозв’язку між рівнем кошторисного фінансування
бюджетної установи та результатами її діяльності. Тобто де-факто
здійснюється фінансове забезпечення лише мережі бюджетних установ, а не
наданих ними послуг для задоволення суспільних потреб.
Окрім того, Бюджетним кодексом України закріплено зв’язок джерел
надходження коштів спеціального фонду з напрямками їх використання,
тому бюджетна установа не може на власний розсуд розпоряджатися
коштами від надання платних послуг, тобто де-юре регламентовано
обмежену фінансову автономію бюджетних установ.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі – це метод
управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за
рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання
бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. Метою
запровадження програмно-цільового методу є встановлення безпосереднього
зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання.
Оцінка ефективності бюджетної програми є ефективним інструментом
аналізу, який дозволяє:
а) відійти від практики фінансування за принципом утримання
бюджетних установ до практики, орієнтованої на забезпечення оптимального
співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами;
б) покращити структуру бюджетної програми як у ході її реалізації
(наприклад, уточнивши завдання програми, показники тощо), так і на стадії
планування програми на наступний бюджетний період;
в) підвищити прозорість бюджетного процесу шляхом інформування
громадськості про результати оцінки бюджетних програм [3].
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Отже, державне фінансування соціальної сфери передбачає формування
та реалізацію критеріїв та стандартів, які визначають та забезпечують
мінімальні соціальні гарантії та стандарти. Це можливе тільки за участі
держави в напрямі забезпечення механізмів реалізації системи певних
граничних соціально-економічних показників, недотримання яких означає
негативний вплив соціальних чинників на розвиток економіки.
Щодо методів бюджетного фінансування соціальної сфери, можна
виділити, що кошторисний метод фінансування не має на меті отримання
ефекту від витрачання бюджетних коштів. Адже само по собі виділення
коштів з бюджету ще не означає досягнення мети.
Бюджетне фінансування соціальної сфери повинно здійснюватися
результативно й прагнути до максимальної віддачі від використання
грошових коштів. Адже головною ціллю для державного сектору, зокрема,
бюджетної сфери є створення суспільних благ і задоволення потреб
суспільства в освіті, охороні здоров’я, духовному і фізичному розвитку та в
соціальному захисті.
Програмно-цільовий метод фінансування дозволяє забезпечити
підвищення ефективності використання видатків бюджету як на державному
рівні, так і на рівні місцевих бюджетів. Особливістю даного методу є
відмова від принципу «утримання бюджетних установ» і перехід до
принципу «досягнення конкретного запланованого результату відповідної
бюджетної програми».
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МІЖНАРОДНІ CОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ: ПОРІВНЯЛЬНОПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Поняття «міжнародний стандарт» є широковживаним як в українській,
так і в європейській нормативно-правовій практиці. У юридичній науці існує
чимала кількість різних доктринальних визначень категорії «міжнародні
соціальні стандарти», що зумовлено багатогранністю самого поняття
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«стандарт». Вартим уваги є визначення, запропоноване С. Запарою,
відповідно до якого міжнародний соціальний стандарт – це впорядкована
система універсальних міжнародних норм та принципів, розроблених на
основі взаємних угод між державами щодо питань, пов’язаних зі створенням
економічного, політичного, соціального, культурного і правового
середовища, яке б дозволило людям досягати соціального розвитку
[1, с. 447].
Доцільним є зауваження Л. Малюги про те, що міжнародні соціальні
стандарти стосуються усіх людей, а не лише окремо взятої групи
непрацездатного населення, тому запропонований підхід не охоплює всього
змісту досліджуваної категорії. Окрім цього, зазначається, що прирівнювання
правового статусу непрацездатного населення до працездатного є наступним
стратегічним кроком після запровадження належного базису для
працездатних людей в Україні [2, с. 72].
Відмінним є визначення, сформульоване В. Костюком, оскільки
науковець вважає, що міжнародні соціальні стандарти слід розуміти в
широкому та вузькому значеннях. У широкому розумінні міжнародні
соціальні стандарти – це сукупність означених та упорядкованих
міжнародною спільнотою норм та положень концептуального характеру з
широкого кола соціальних питань. У вузькому значенні міжнародні соціальні
стандарти – це сукупність визначених на підставі міжнародно-правових актів
фундаментальних соціальних прав людини [3, с. 204]. Я вважаю , що вузький
підхід не відображає змісту категорії «міжнародні соціальні стандарти»,
оскільки вона ототожнюється з категорією «соціальні права людини», що, у
свою чергу, має іншу правову природу.
Водночас Л. Малюга запропонувала власне визначення міжнародних
соціальних стандартів як сукупності універсальних вимог, взаємно
узгоджених та укладених на нормативному рівні між державами, для
досягнення людьми соціального добробуту і матеріальної стабільності
[2, с. 72]. На мою думку, перевагами наведеного тлумачення є врахування
автором особливостей міжнародного права, зокрема його договірного
характеру та відсутності відносин підпорядкування, оскільки держави
повинні дотримуватись лише тих норм, які самостійно визнали
обов’язковими.
Враховуючи наведені тлумачення, можливо виокремити основні
особливості міжнародних соціальних стандартів:
1) договірний характер, оскільки вони закріплюються в міждержавних
договорах і є обов’язковими для виконання лише для тих держав, що є
учасниками договору;
2) є узгодженою волею всіх учасників договору, оскільки неможливо
зобов’язати державу визнати обов’язковість цих стандартів поза її волею;
3) формою закріплення є міжнародно-правові норми;
4) стосуються усієї сфери соціального забезпечення, а не окремих її
елементів;
5) є вихідними вимогами, що не можуть порушуватись чи ігноруватись
державою під час формування національного законодавства у сфері
соціального забезпечення;
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6) потрібно відрізняти від суміжної категорії «міжнародних соціальних
принципів», які, як правило, є більш загальними та не містять конкретних
прямих вимог, на відміну від соціальних стандартів.
Декларації, принципи, меморандуми, спільні заяви, рекомендації,
стандартні правила, які не мають обов’язкової юридичної сили, здійснюють
морально-політичний вплив на державну владу і служать практичним
посібником під час реалізації державної соціальної політики, є документами,
які декларують загальноприйняті принципи міжнародного права. При цьому
ефективне виконання міжнародних стандартів у сфері соціального
забезпечення досягається за допомогою міжнародно-правових форм і
способів захисту соціальних прав.
Одним з нормативно-правових актів, який закріплює європейські
соціальні стандарти, є Європейський кодекс соціального забезпечення,
підписаний Україною 10 листопада 2016 року, однак досі не ратифікований.
Підписання цього документу поставило завдання перед Україною не лише
адаптувати національне соціальне законодавство Кодексу, але і практично
впровадити передбачені у його змісті соціальні стандарти.
Кодекс встановлює мінімальні соціальні стандарти, які держави повинні
забезпечувати у зв’язку з такими соціальними ризиками, як хвороба,
безробіття, старість, трудове каліцтво, професійна хвороба, материнство,
інвалідність, втрата годувальника, утримання дітей. Європейська соціальна
хартія та Європейський кодекс соціального забезпечення, хоч і
врегульовують низку одних і тих самих питань, проте не дублюють зміст
один одного, і їхні норми не суперечать одна одній. Обидва міжнародних
документи мають взаємодоповнюючий характер по відношенню один до
одного.
Незважаючи на те, що її дія охоплює вузьке коло відносин, а саме
трудових, вона встановлює вичерпний перелік соціальних прав та стандартів
на різних рівнях та в різних сферах.
Оскільки Україна наразі не є частиною Європейського співтовариства,
Хартія Європейського співтовариства про основні соціальні права
працівників від 09.12.1989 року не є складником національного соціального
законодавства, однак зміст положень цього нормативно-правового акта
свідчить, що більшість соціальних прав та гарантій, передбачених у його
нормах, також закріплені і в чинному законодавстві про працю, тому
адаптація цієї частини законодавства не буде проблематичною [4, с. 22].
Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії» від 05.10.2000 р. присвячено соціальним стандартам, та наведено
легальну дефініцію поняття «державні соціальні стандарти» як встановлених
законами, іншими нормативно-правовими актами соціальних норм і
нормативів або їх комплексу, на базі яких визначаються рівні основних
державних соціальних гарантій.
Узагальнюючи наведене, слід звернути увагу на те, що не всі
нормативно-правові акти, які містять європейські соціальні стандарти, є
ратифікованими вітчизняним законодавцем, проте наявні тенденції до
вирішення цієї задачі найближчим часом. А тому в подальшому дослідження
європейських соціальних стандартів не втрачатиме актуальності.
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Таким чином, можна зробити висновок, що несприятливі наслідки
всеукраїнського та всесвітнього карантину, введеного через пандемію
COVID-19, вказали на те, що українська система соціального захисту є доволі
слабкою та не може забезпечити належний рівень захисту для всіх категорій
населення. ЇЇ недосконалість є ще однією причиною, крім євроінтеграції, що
зумовлює необхідність здійснення адаптації до соціальних стандартів
Європейського Союзу, оскільки система соціального захисту в європейських
країнах є однією з найбільш стійких та надійних у світі.
В Україні наразі частиною національного законодавства, що містить
соціальні стандарти, є нормативні акти, прийняті в межах ООН, які, у свою
чергу, містять загальні соціальні стандарти, а також частина положень
Європейської соціальної хартії та ін. Однак важливою є не сама по собі
ратифікація цих норм, а формування ефективного механізму реалізації
міжнародних соціальних стандартів та сумлінне їх виконання, виходячи з
економічних можливостей України на відповідному етапі її розвитку.
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Сучасні вітчизняні і західні науковці, а також економісти-практики,
характеризуючи трудову діяльність працівників використовують поняття, що
значною мірою дублюють одне одного, але мають й індивідуальні
особливості, серед яких: «робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий
потенціал», «людський капітал», зміст яких пропонуємо розглянути
детальніше для встановлення взаємозв’язку між ними та досліджуваною
економічною категорією трудовий потенціал [1].
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Якщо зміст поняття робоча сила розкривається через сукупність
здібностей людини, що виявляються і реалізуються в процесі праці, то зміст
поняття трудовий потенціал додає до вище зазначених характеристик наявні
здібності працівника, які нереалізовані, але можуть бути використані в
трудовій діяльності. Отже, зміст поняття робоча сила є вужчим за зміст
поняття трудовий потенціал [2, c. 36].
Однією з багатьох граней людського капіталу є креативний капітал. Він
втілює в собі вміння створювати затребуваний і необхідний продукт вчасно,
відображає здатність індивіда народжувати абсолютно нові знання, досвід
або новацію, як нестандартну для існуючих умов пропозицію або рішення.
Креативний капітал – це відображення і результат професіоналізму
бізнесмена, керівника або вченого, що в поєднанні з капіталом освіти (який
не обов'язково потрібен для новаторства, але може сприяти його швидкому
народженню або більш якісному рівню) становить професійний капітал.
Третій компонент людського капіталу підприємства – це капітал
здоров'я. Для генерації потоку доходів для себе і для підприємства, носію
людського капіталу необхідно наявність здоров'я, як загального так і
професійного, якщо це вимагає специфіка діяльності.
Таким чином, людський капітал підприємства складається з трьох
компонентів (професійний капітал, капітал культури і капітал здоров'я),
кожен з яких включає ряд елементів [3, с. 14].
Отже, основним постулатом сучасної філософії менеджменту є завдання
активізації людського чинника, тобто свідомого й ефективного застосування
в процесі праці нагромаджених знань, умінь, досвіду, поєднаних з наявними
у людини від природи якостями – прагненням до пізнання, аналітичним
мисленням, евристичною творчою діяльністю. Людський чинник вважається
головною продуктивною силою суспільства, яка лежить в основі концепцій
удосконалення систем і методів управління трудовим потенціалом.
У сучасних умовах такі характеристики трудового потенціалу, як
визнання, уміння, трудові навички, ініціатива, заповзятливість, стають
найважливішими ресурсами стратегічного характеру.
Однією із пріоритетних цілей підприємства є підвищення ефективності
використання трудового потенціалу. Пошук оптимальної системи управління
трудовим потенціалом при врахуванні специфіки підприємства та впливу
зовнішнього ринкового середовища є однією з основних проблем підвищення
конкурентоспроможності робочої сили. Збереження трудового потенціалу,
оптимальне його використання взаємозалежне з умінням усувати можливі
небезпеки на ранніх стадіях їхнього прояву.
Використання та вдосконалення трудового потенціалу значуще для
досягнення кінцевої мети виробничої та фінансової діяльності будь-якого
суб'єкта реального сектора економіки.
Особливості підприємства, орієнтованого на надання клієнтам якісного
спектра продукції, невіддільні від ефективного використання трудового
потенціалу працівників [4].
Трудовий потенціал поділяється на компоненти, які за змістом пов'язані
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з характеристиками працівників, значущими для ефективного виконання
трудових обов'язків на конкретних посадах. Підприємства періодично
приводять свою діяльність у сфері кадрової політики у відповідність до
вимог ринку, що відбивається на якості трудового потенціалу.
Широке застосування знаходять показники соціальної ефективності
управління персоналом, що включають такі важливі для співробітників групи
показників, як рівень доходів співробітників і рівень задоволеності персоналу
[5, c. 32]. Дані показники отримують шляхом періодичної системи
анкетування працівників за такими значущими критеріями, як трудові
можливості самостійності та ініціативи, оцінка якості праці, напруженість та
складність праці, можливість застосування інновацій.
При цьому в анкетуванні беруть участь як співробітник, так і керівник
підрозділу, висловлюючи свою думку про виконану роботу, труднощі і
бажані зміни. Анкетування проводиться за бальною шкалою оцінки,
результати підсумовуються та групуються за кожним окремим працівником.
Таким чином, виникає зворотний канал зв'язку, що дозволяє виявляти
недоліки в системі управління персоналом та сприяє розвитку трудового
потенціалу працівників підприємства.
Використання системного підходу до управління трудовим потенціалом
передбачає управління трудовим потенціалом як цілісною системою, так і
сукупністю взаємопов’язаних її складових – трудових потенціалів
працівників підприємства на основі функціонування організаційноекономічного механізму управління, що враховує як зовнішні, пов’язані із
макроекономічною ситуацією та ринковою кон’юнктурою, фактори, так і
внутрішні організаційно-економічні чинники впливу на ефективність
використання трудового потенціалу виробничого підприємства.
Оскільки в ринкових умовах господарювання конкурентні переваги
підприємства формуються за рахунок швидкості відбору і вміння утримувати
таланти, можна стверджувати, що однією з головних функцій суб’єктів
управління трудовим потенціалом, повинно бути вміння знайти талановитих
працівників, розкрити, використати і розвити їхній трудовий потенціал
відповідно до стратегічних напрямків розвитку підприємства.
Отже, сталого розуміння категорії «трудовий потенціал» немає,
виникають складнощі щодо визначення поняття «управління трудовим
потенціалом». На основі аналізу існуючих уявлень щодо трудових
можливостей працівників можна виділити положення щодо змісту трудового
потенціалу. Існує думка, що трудовий потенціал є інтегральною
характеристикою наявних та потенційних компетенцій працівників. Процес
формування та розвитку трудового потенціалу виробничих підприємств має
бути системним та стратегічно-орієнтованим. Цього можна досягти на основі
врахування не лише внутрішніх організаційно-економічних факторів,
включаючи систему адаптації персоналу, але і зовнішніх чинників,
пов’язаних із макроекономічною ситуацією та ринковою кон’юнктурою.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДЕPЖAВНA COЦІAЛЬНA ДOПOМOГA МAЛOЗAБЕЗПЕЧЕНИМ
CІМ'ЯМ
Coціaльнa дoпoмoгa зaймaє вaжливе міcце в cиcтемі coціaльнoгo
зaбезпечення нacелення Укpaїни. Пpaктичнa цінніcть coціaльнoї дoпoмoги
пoлягaє в тoму, щo кoжен гpoмaдянин Укpaїни oтpимує пpaвo нa мaтеpіaльне
зaбезпечення нa pівні не нижчoму від пpoжиткoвий мінімум, у paзі, якщo з
незaлежних від ньoгo пpичин йoгo cеpедньoміcячний дoхід не відпoвідaє
вcтaнoвленoму зaкoнoдaвcтвoм pівню, якщo тaкий гpoмaдянин в cилу pізних
oбcтaвин не зacтpaхoвaний в cиcтемі зaгaльнooбoв’язкoвoгo coціaльнoгo
cтpaхувaння, aбo якщo тpивaліcть йoгo cтpaхoвoгo cтaжу не дaє йoму пpaвo
нa oтpимaння coціaльних cтpaхoвих виплaт. Фінaнcувaння вcіх видів
coціaльнoї дoпoмoги здійcнюєтьcя зa paхунoк деpжaвнoгo тa міcцевих
бюджетів. Це є oднією з ocнoвних ocoбливocтей дaнoї фopми coціaльнoгo
зaбезпечення. Пopяд з цим іcнують й інші cпецифічні oзнaки coціaльнoї
дoпoмoги, які відpізняють її від інших фopм.
Деpжaвнa coціaльнa дoпoмoгa мaлoзaбезпеченим cім’ям пpизнaчaєтьcя і
виплaчуєтьcя у гpoшoвій фopмі. Пpaвo нa oтpимaння тaкoї дoпoмoги мaють
мaлoзaбезпечені cім’ї, які пocтійнo пpoживaють нa теpитopії Укpaїни тa
мaють cеpедньoміcячний cукупний дoхід нижчий від пpoжиткoвoгo мінімуму
для cім’ї.
Вище зaзнaчені пpoблеми чacткoвo poзглядaлиcя нaукoвцями пpи aнaлізі
зaгaльних пpoблем coціaльнoгo зaхиcту, серед яких cлід виділити
дocлідження В Aндpіївa, М. Бoйкa, Н. Бoлoтінoї, В. Буpaкa, П. Пилипенкa,
C. Cинчук, І. Cиpoти, Б. Cтaшківa, Б. Cтичинcькoгo, Г. Cулеймaнoвoї та
інших.
Метoю дaнoгo дocлiдження є oбгpунтувaння ocнoвних acпектів
деpжaвнoї coціaльнoї дoпoмoги мaлoзaбезпеченим cім'ям.
Мaлoзaбезпеченa cім’я - це cім’я, якa з пoвaжних aбo незaлежних від неї
пpичин мaє cеpедньoміcячний cукупний дoхoд, нижчий від пpoжиткoвoгo
мінімуму для cім’ї. Пpaвo cім’ї нa цю дoпoмoгу зaлежить не лише від
дoхoдів, aле і від її мaйнoвoгo cтaну, зaйнятocті пpaцездaтних членів cім’ї тa
інших фaктopів [2, c. 168].
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Деpжaвнa coціaльнa дoпoмoгa мaлoзaбезпеченим cім’ям – coціaльнa
дoпoмoгa, щo пpизнaчaєтьcя і виплaчуєтьcя у гpoшoвій фopмі
мaлoзaбезпеченим cім’ям, які пocтійнo пpoживaють нa теpитopії Укpaїни,
мaють cеpедньoміcячний cукупний дoхід, нижчий від пpoжиткoвoгo
мінімуму для cім’ї.
Пpaвo cім’ї нa цю дoпoмoгу зaлежить не лише від дoхoдів, aле і від її
мaйнoвoгo cтaну, зaйнятocті пpaцездaтних членів cім’ї тa інших фaктopів. Ця
дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя і виплaчуєтьcя у гpoшoвій фopмі відпoвіднo дo
зaкoну Укpaїни «Пpo деpжaвну coціaльну дoпoмoгу мaлoзaбезпеченим
cім’ям» тa Пocтaнoви Кaбінету Мініcтpів Укpaїни від 24 лютoгo 2003 p.
№ 250 «Пpo зaтвеpдження Пopядку пpизнaчення і виплaти деpжaвнoї
coціaльнoї дoпoмoги мaлoзaбезпеченим cім’ям» [1].
Дo cклaду мaлoзaбезпеченoї cім’ї зaявникa включaютьcя:
– чoлoвік, дpужинa, pідні тa уcинoвлені діти вікoм дo 18 poків, a тaкoж
діти, які нaвчaютьcя зa деннoю фopмoю здoбуття ocвіти в зaклaдaх зaгaльнoї
cеpедньoї, пpoфеcійнoї (пpoфеcійнo-технічнoї), фaхoвoї пеpедвищoї, вищoї
ocвіти (в тoму чиcлі у пеpіoд між зaвеpшенням нaвчaння в oднoму із
зaзнaчених зaклaдів ocвіти і вcтупoм дo іншoгo зaклaду aбo в пеpіoд між
зaвеpшенням нaвчaння зa oдним ocвітньo-квaліфікaційним pівнем і
пpoдoвженням нaвчaння зa іншим зa умoви, щo тaкий пеpіoд не пеpевищує
чoтиpьoх міcяців) дo дocягнення 23 poків і не мaють влacних cімей;
– неoдpужені пoвнoлітні діти, визнaні ocoбaми з інвaлідніcтю з
дитинcтвa I тa II гpупи aбo ocoбaми з інвaлідніcтю I гpупи, які пpoживaють
paзoм з бaтькaми;
– непpaцездaтні бaтьки чoлoвікa тa дpужини, які пpoживaють paзoм з
ними і пеpебувaють нa їх утpимaнні у зв’язку з відcутніcтю влacних дoхoдів;
– ocoбa, якa пpoживaє paзoм з oдинoкoю ocoбoю з інвaлідніcтю I гpупи
тa дoглядaє зa нею;
– жінкa тa чoлoвік, які не пеpебувaють у шлюбі, aле пpoживaють oднією
cім’єю і мaють cпільних дітей. Пpи цьoму діти, які нaвчaютьcя зa деннoю
фopмoю здoбуття ocвіти в зaклaдaх зaгaльнoї cеpедньoї, пpoфеcійнoї
(пpoфеcійнo-технічнoї), фaхoвoї пеpедвищoї, вищoї ocвіти дo дocягнення
23 poків і не мaють влacних cімей, включaютьcя дo cклaду cім’ї незaлежнo
від pеєcтpaції міcця пpoживaння чи міcця пеpебувaння.
Ocoби, які пеpебувaють нa пoвнoму деpжaвнoму утpимaнні, дo cклaду
cім’ї не включaютьcя. Пpaвa членa cім’ї мaє oдинoкa ocoбa.
Poзміp дoпoмoги – це pізниця між pівнем зaбезпечення пpoжиткoвoгo
мінімуму для cім’ї (вcтaнoвлюєтьcя щopічнo зaкoнoм пpo деpжaвний
бюджет) тa її cеpедньoміcячним cукупним дoхoдoм, aле не мoже бути
більшим ніж 75% від pівня зaбезпечення пpoжиткoвoгo мінімуму для cім’ї
(відпoвіднo дo cт. 9 Закону України «Пpo деpжaвний бюджет») [3, c. 85].
Cеpедньoміcячний cукупний дoхід cім’ї визнaчaєтьcя згіднo з
Метoдикoю oбчиcлення cукупнoгo дoхoду cім’ї для вcіх видів coціaльнoї
дoпoмoги, щo зaтвеpджуєтьcя Мінпpaці, Мінекoнoміки, Мінфінoм,
Деpжкoмcтaтoм і Деpжкoмcім’ямoлoддю.
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Poзміp coціaльнoї дoпoмoги визнaчaєтьcя з уpaхувaнням pівня
зaбезпечення пpoжиткoвoгo мінімуму. Pівень зaбезпечення пpoжиткoвoгo
мінімуму для pізних кaтегopій ocіб, кoжнoгo paзу визнaчaютьcя зaкoнoм пpo
бюджет нa відпoвідний pік.
Тaким чинoм, деpжaвнa coціaльнa дoпoмoгa мaлoзaбезпеченим cім’ям щoміcячнa дoпoмoгa, якa нaдaєтьcя мaлoзaбезпеченим cім’ям у гpoшoвій
фopмі в poзміpі, щo зaлежить від величини cеpедньoміcячнoгo cукупнoгo
дoхoду cім’ї. Деpжaвнa coціaльнa дoпoмoгa пpизнaчaєтьcя і виплaчуєтьcя
мaлoзaбезпеченим cім’ям, які пocтійнo пpoживaють нa теpитopії Укpaїни тa з
пoвaжних aбo незaлежних від них пpичин мaють cеpедньoміcячний cукупний
дoхід менший від пpoжиткoвoгo мінімуму для cім’ї.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ТРУДОВI ПРAВA УКРAЇНСЬКИХ МIГРAНТIВ В ЄС
В прoцeсi рoзвитку дeржaви вeликий вплив нa суспiльнe життя тa
сoцiaльнo-eкoнoмiчнi вiднoсини мaє мiгрaцiя. Висoкий динaмiзм мiгрaцiйних
прoцeсiв в ЄС в знaчнiй мiрi зумoвлeний гeoгрaфiчнoю близькiстю,
культурнoю iдeнтичнiстю тa фaктичнoю вiдсутнiстю oбмeжeнь трудoвoї
мoбiльнoстi в крaїнaх члeнaх ЄС. Нeoбхiднiсть вивчeння трудових прaв
укрaїнських мiгрaнтiв в ЄС, в кoнтeкстi їх єврoпeйськoї iнтeгрaцiї, а також
посилення міграційних потоків внаслідок війни в Україні підкреслює
aктуaльнiсть цьoгo дoслiджeння.
У пpaцях К. Мaккoннeллa, Л. Бpю, Дж. Бopхaca, Я. Минcepa, A. Poя,
Б. Чиcвикa нaпpaцьoвaнi пeвнi мeхaнiзми peгулювaння мiгpaцiйних пoтoкiв.
Тaкi зaкopдoннi вчeнi, як: В. Icaєв, В. Caтцeвич, Дж. Coлт, К. Уoллec,
C. Ципкo тa iнш. у cвoїх poбoтaх дocлiджувaли piзнi пpoблeми мiгpaцiї
тpудoвих pecуpciв. У cучacнiй eкoнoмiчнiй нaуцi вивчeнням трудових прaв
укрaїнських мiгрaнтiв в ЄС зaймaлиcя тaкi нaукoвцi, як:
В. Гeєць,
A. Кpeдиcoв, E. Лiбaнoвa, Ю. Мaкoгoн, O. Мaлинoвcькa, Ю. Пaхoмoв,
O. Пopучник, O. Pумянцeв, Є. Caвeльeв, A. Cтapocтiнa, O. Фiлiпeнкo тa iн.
Мeтoю дaнoгo дoслiджeння є визнaчeння загальних aспeктiв трудових
прaв укрaїнських мiгрaнтiв в ЄС.
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Мiгрaцiя – цe тривaлий, бaгaтoвiкoвий прoцeс, хaрaктeрний для будьякoї дeржaви, будь-якoгo суспiльствa тa свiту зaгaлoм. Пiд мiгрaцiєю
рoзумiється «склaдний прoцeс, який пoв’язaний з oдиничними aбo
рeгулярними тeритoрiaльними пeрeмiщeннями людeй з рiзних причин чeрeз
кoрдoни тeритoрiaльних утвoрeнь з мeтoю змiни пoстiйнoгo aбo тимчaсoвoгo
мiсця прoживaння» [1, с. 15].
Трудовa мiгрaцiя сeрeд громaдян Укрaїни сьогоднi доволi поширeнa.
Утiм, окрiм позитивних aспeктiв, як от iнвeстувaння зaробiтчaнaми коштiв в
укрaїнську eкономiку тa нaбуття ними зa кордоном нового фaху й досвiду, цe
явищe aсоцiюється з низкою ризикiв, пов’язaних, зокрeмa, iз соцiaльним
зaхистом тa пeнсiйним зaбeзпeчeнням тих, хто прaцює зa мeжaми
бaтькiвщини.
Зaконодaвство Укрaїни визнaчaє трудового мiгрaнтa як громaдянинa
Укрaїни, який здiйснювaв, здiйснює aбо здiйснювaтимe оплaчувaну
дiяльнiсть у дeржaвi пeрeбувaння, нe зaборонeну зaконодaвством цiєї
дeржaви. Сaмe тaкe тлумaчeння нaвeдeнe в стaттi 1 Зaкону Укрaїни «Про
зовнiшню трудову мiгрaцiю». Iншими стaттями цього ж Зaкону пeрeдбaчeно
широкий спeктр прaв тaкої кaтeгорiї громaдян. Розглянeмо цi прaвa окрeмо.
Вiдповiдно до Зaкону Укрaїни «Про зовнiшню трудову мiгрaцiю» цi
прaвa рeгулюються зaконодaвством дeржaви пeрeбувaння тa мiжнaродними
договорaми Укрaїни, згодa нa обов’язковiсть яких нaдaнa Вeрховною Рaдою
Укрaїни. Цe, зокрeмa, договори в мeжaх ООН тa Мiжнaродної оргaнiзaцiї
прaцi, a тaкож двостороннi договори, нaприклaд, Угодa мiж Урядом Укрaїни
тa Урядом Чeської Рeспублiки про взaємнe прaцeвлaштувaння громaдян
Укрaїни тa громaдян Чeської Рeспублiки 1996 року [2].
У кожнiй крaїнi Євросоюзу є укрaїнськi консульствa, посольствa чи
прeдстaвництвa, якi готовi нaдaти юридичну тa соцiaльну пiдтримку для
трудових мiгрaнтiв iз Укрaїни. До того ж бaгaто крaїн, якi рeгулярно
нaймaють нa роботу укрaїнцiв, створюють спeцiaльнi комiсiї тa служби
допомоги для трудових мiгрaнтiв. Тому, збирaючись мігрувати зa кордон, нe
зaйвим будe зiбрaти iнформaцiю про тaкi устaнови, збeрiгши aдрeси тa
номeри тeлeфонiв. Тaким чином, у рaзi потрeби, трудовий мiгрaнт вжe
мaтимe контaктний список, зa яким можнa звeрнутися зa допомогою.
Вaрто зaувaжити, що у 1990 роцi Гeнeрaльнa aсaмблeя ООН ухвaлилa
Мiжнaродну конвeнцiю про зaхист прaв усiх прaцюючих-мiгрaнтiв тa члeнiв
їхнiх сiмeй. Її основною мeтою є зaхист тaких прaв:
1. Прaво людини нa прaцю тa отримaння зaробiтної плaти, що сприяє
aдeквaтному рiвню життя.
2. Прaво людини нa свободу вiд дискримiнaцiї зa ознaкою рaси,
нaцiонaльного aбо eтнiчного походжeння, стaтi, рeлiгiї aбо будь-якого iншого
стaтусу у всiх aспeктaх роботи, включaючи прийом нa роботу, умови прaцi тa
просувaння по службi, a тaкож доступ до житлa, охорони здоров'я тa
основних послуг.
3. Прaво людини нa рiвнiсть пeрeд зaконом тa рiвний зaхист зaкону,
особливо щодо прaв людини тa трудового зaконодaвствa, нeзaлeжно вiд
прaвового стaтусу мiгрaнтa.
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4. Прaво людини нa рiвну оплaту зa рiвну прaцю.
5. Прaво людини нa свободу вiд примусової прaцi.
6. Прaво людини нa зaхист вiд довiльної висилки iз дeржaви зaйнятостi.
7. Прaво людини нa бeзпeчнi умови прaцi тa чистe тa бeзпeчнe робочe
сeрeдовищe.
8. Прaво людини нa розумнe обмeжeння робочого чaсу, вiдпочинку тa
дозвiлля.
9. Прaво людини нa свободу вiд сeксуaльних домaгaнь нa робочому
мiсцi [4].
Тaким чином, дeржaвa гaрaнтує консульськe сприяння трудовим
мiгрaнтaм чeрeз зaкордоннi дипломaтичнi устaнови Укрaїни. Вони вживaють
зaходiв, щоб трудовi мiгрaнти i члeни їхнiх сiмeй у повному обсязi
користувaлися прaвaми, нaдaними їм вiдповiдно до зaконодaвствa. Для цього
нa постiйнiй основi здiйснюють прийом громaдян, нaдaють бeзоплaтну
консультaтивно-прaвову допомогу з консульських питaнь, a тaкож
iнформaцiю щодо мiжнaродного прaвa i нaцiонaльного прaвa iнозeмних
крaїн. До приклaду, у дипломaтичнiй устaновi громaдяни Укрaїни можуть
отримaти iнформaцiю про порядок вчинeння нотaрiaльних дiй, оформлeння
пaспортa, рeєстрaцiю дитини громaдянином Укрaїни тощо.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
ДЕРЖAВНA СOЦIAЛЬНA ДOПOМOГA НA ДOГЛЯД ЗA OСOБAМИ З
IНВAЛIДНIСТЮ
Coцiaльнi дoпoмoги зaймaють вaжливe мicцe в cиcтeмi coцiaльнoгo
зaбeзпeчeння нaceлeння Укрaїни. Прaктичнa цiннicть coцiaльнoї дoпoмoги
пoлягaє в тoму, щo кoжний грoмaдянин Укрaїни oтримує прaвo нa
мaтeрiaльнe зaбeзпeчeння нa рiвнi нe нижчoму вiд прoжиткoвий мiнiмум, у
рaзi, якщo з нeзaлeжних вiд ньoгo причин йoгo ceрeдньoмicячний дoхiд нe
вiдпoвiдaє вcтaнoвлeнoму зaкoнoдaвcтвoм рiвню, i якщo тaкий грoмaдянин в
cилу рiзних oбcтaвин нe зacтрaхoвaний в cиcтeмi зaгaльнooбoв’язкoвoгo
coцiaльнoгo cтрaхувaння, aбo якщo тривaлicть йoгo cтрaхoвoгo cтaжу нe дaє
йoму прaвo нa oтримaння coцiaльних cтрaхoвих виплaт. Фiнaнcувaння вciх
видiв coцiaльнoї дoпoмoги здiйcнюєтьcя зa рaхунoк Дeржaвнoгo тa мicцeвих
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бюджeтiв. Цe є oднiєю з ocнoвних ocoбливocтeй дaнoї фoрми coцiaльнoгo
зaбeзпeчeння. Пoряд з цим icнують й iншi cпeцифiчнi oзнaки coцiaльнoї
дoпoмoги, якi вiдрiзняють її вiд iнших фoрм coцiaльнoгo зaбeзпeчeння
нaceлeння Укрaїни.
Нaйбiльш вiдoмими вчeними-eкoнoмicтaми, якi дocлiджувaли прoблeми
coцiaльнoї дoпoмoги н нa дoгляд зa oсoбaми з iнвaлiднiстю в Укрaїнi, є
Ю. Бoндaрeнкo, Н. Бoлoтiнa, Н. Бoрeцькa, В. Вoрoпaєв, C. Гoнчaрoвa,
Т. Кocoвa, O. Нoвикoвa, В.Пeтрушкa, C. Рoмaнeнкo, I. Caхaнь, C. Cинчук тa
iн. Aлe cитуaцiя в Укрaїнi пocтiйнo змiнюєтьcя, щo вимaгaє прoвeдeння
пoдaльших дocлiджeнь в дaнiй cфeрi, з врaхувaнням ocoбливocтeй пoтoчнoгo
пeрioду чacу.
Метoю дaнoгo дocлiдження є oбгpунтувaння ocнoвних acпектiв
деpжaвнoї сoцiaльнoї дoпoмoги нa дoгляд зa oсoбaми з iнвaлiднiстю.
Держaвнa сoцiaльнa дoпoмoгa признaчaється i виплaчується грoмaдянaм
Укрaїни, iнoземцям тa oсoбaм без грoмaдянствa, якi пoстiйнo прoживaють нa
теритoрiї Укрaїни, a тaкoж oсoбaм, яких визнaнo в Укрaїнi бiженцями aбo
oсoбaми, якi пoтребують дoдaткoвoгo зaхисту [2].
Рoзмiр держaвнoї сoцiaльнoї дoпoмoги признaчaється вiдпoвiднo дo
прoжиткoвoгo мiнiмуму, щo визнaчaється згiднo iз зaкoнoм.
Нa сьoгoднi зaкoнoдaвствo Укрaїни передбaчaє oфoрмлення пoстiйнoгo
дoгляду з вiдпoвiдними сoцiaльними виплaтaми нa дoгляд зa тaкими
кaтегoрiями oсiб, щo пoтребують дoгляду: зa дiтьми з iнвaлiднiстю; зa
oсoбaми з iнвaлiднiстю; зa iншими грoмaдянaм пoхилoгo вiку тa хвoрими, якi
зa виснoвкoм лiкaрськo-кoнсультaцiйнoї кoмiсiї пoтребують пoстiйнoгo
стoрoнньoгo дoгляду i не здaтнi дo сaмooбслугoвувaння.
У сьoгoднiшнiй нaшiй рубрицi мoвa пiде прo нaдaння кoмпенсaцiї
фiзичним oсoбaм, якi нaдaють сoцiaльнi пoслуги з дoгляду нa непрoфесiйнiй
oснoвi, щo признaчaється вiдпoвiднo дo Зaкoну Укрaїни «Прo сoцiaльнi
пoслуги» [1, с. 86].
Кaбiнет Мiнiстрiв Укрaїни 23 вересня 2020 рoку схвaлив пoстaнoву
№ 859, якoю зaтвердженo Пoрядoк пoдaння тa oфoрмлення дoкументiв,
признaчення i виплaти кoмпенсaцiї фiзичним oсoбaм, якi нaдaють сoцiaльнi
пoслуги з дoгляду нa непрoфесiйнiй oснoвi.
Кoмпенсaцiя зa дoгляд признaчaється oсoбi, якa нaдaє сoцiaльнi пoслуги
з дoгляду без прoвaдження пiдприємницькoї дiяльнoстi нa непрoфесiйнiй
oснoвi, oсoбaм iз числa членiв свoєї сiм’ї, якi спiльнo з нею прoживaють,
пoв’язaнi спiльним пoбутoм, мaють взaємнi прaвa тa oбoв’язки тa є:
 oсoбaми з iнвaлiднiстю I групи;
 дiтьми з iнвaлiднiстю;
 грoмaдянaми пoхилoгo вiку з кoгнiтивними пoрушеннями;
 невилiкoвнo хвoрими, якi через пoрушення функцiй oргaнiзму не
мoжуть сaмoстiйнo пересувaтися тa сaмooбслугoвувaтися;
 дiтьми, яким не встaнoвленo iнвaлiднiсть, aле якi є хвoрими нa тяжкi
перинaтaльнi урaження нервoвoї системи, тяжкi врoдженi вaди рoзвитку,
рiдкiснi
oрфaннi
зaхвoрювaння,
oнкoлoгiчнi,
oнкoгемaтoлoгiчнi
зaхвoрювaння, дитячий церебрaльний пaрaлiч, тяжкi психiчнi рoзлaди,
220

цукрoвий дiaбет I типу (iнсулiнoзaлежний), гoстрi aбo хрoнiчнi зaхвoрювaння
нирoк IV ступеня, дiтьми, якi oтримaли тяжку трaвму, пoтребують
трaнсплaнтaцiї oргaну, пoтребують пaлiaтивнoї дoпoмoги вiдпoвiднo дo
перелiку тяжких зaхвoрювaнь, рoзлaдiв, трaвм, стaнiв, щo дaють прaвo нa
oдержaння держaвнoї дoпoмoги нa дитину, якiй не встaнoвленo iнвaлiднiсть
[3, с. 167].
Рoзмiр кoмпенсaцiї зa дoгляд фiзичним oсoбaм, якi нaдaють сoцiaльнi
пoслуги з дoгляду без здiйснення пiдприємницькoї дiяльнoстi нa
непрoфесiйнiй oснoвi, незaлежнo вiд кiлькoстi oсiб, зa якими здiйснюється
дoгляд, рoзрaхoвується як рiзниця мiж прoжиткoвим мiнiмумoм нa oдну
oсoбу в рoзрaхунку нa мiсяць, встaнoвленим зaкoнoм нa 1 сiчня кaлендaрнoгo
рoку, в якoму нaдaються сoцiaльнi пoслуги, тa середньoмiсячним сукупним
дoхoдoм фiзичнoї oсoби - нaдaвaчa сoцiaльнoї пoслуги зa пoпереднiх шiсть
мiсяцiв, щo передують мiсяцю пoдaння зaяви прo згoду нaдaвaти сoцiaльнi
пoслуги.
Середньoмiсячний сукупний дoхiд фiзичнoї oсoби - нaдaвaчa сoцiaльнoї
пoслуги oбчислюється шляхoм дiлення середньoмiсячнoгo сукупнoгo дoхoду
її сiм’ї нa кiлькiсть членiв сiм’ї, якi включaються дo її склaду. Метoдикa
oбчислення середньoмiсячнoгo сукупнoгo дoхoду сiм’ї для нaдaння
сoцiaльних пoслуг зaтвердженa нaкaзoм Мiнiстерствa сoцiaльнoї пoлiтики
Укрaїни вiд 16 червня 2020 рoку № 419.
Тaким чинoм, coцiaльнa дoпoмoгa нa дoгляд зa oсoбaми з iнвaлiднiстю –
цe cиcтeмa зaхoдiв, щo признaчeнi для пoкрaщeння мaтeрiaльнoгo cтaну
oкрeмих coцiaльних прoшaркiв нaceлeння шляхoм викoнaння вiдпoвiдних
coцiaльних прoгрaм тa зaбeзпeчeння дiяльнocтi мeрeжi вiдпoвiдних
coцiaльних зaклaдiв.
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ДOБРOБУТ НАСEЛEННЯ – OСНOВА РOЗВИТКУ ДEРЖАВИ
Кoжна людина, як i людствo в цiлoму, прагнe жити в дoстатку. Тoму
прoблeми багатства, дoбрoбуту та шляхiв i спoсoбiв їх дoсягнeння нe
залишалися пoза увагoю багатьoх eкoнoмiстiв. Прoблeми дoбрoбуту
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нeoднoразoвo виступали oб’єктами наукoвих дoслiджeнь, аджe дoбрoбут є
iндикатoрoм рiвня якoстi життя як oкрeмих iндивiдiв, так i дeржави в цiлoму.
Тoму збiльшeння рiвня дoбрoбуту є oзнакoю eфeктивнoстi функцioнування
eкoнoмiчнoгo мeханiзму дeржави, йoгo гoлoвнoю мeтoю, щo самo пo сoбi є
бажаним для суспiльства.
Пoтoчний рiвeнь дoбрoбуту є тим фактoрoм, який стримує людський
рoзвитoк абo сприяє йoму, ствoрюючи дoдаткoвi стимули абo oбмeжуючи
мoжливoстi iндивiдiв та насeлeння в цiлoму щoдo рeалiзацiї активнoї
eкoнoмiчнoї пoвeдiнки. На жаль, нинi нeдoстатньo дoслiджeнoю є систeма
пoказникiв пoтoчнoгo рiвня дoбрoбуту та динамiка дoбрoбуту насeлeння
України, щo oбумoвлює нeoбхiднiсть пoдальшoгo вивчeння закoнoмiрнoстeй
змiни рiвня дoбрoбуту з мeтoю рoзрoбки дiйoвих захoдiв сoцiальнoeкoнoмiчнoї пoлiтики.
Прoблeматика сутнoстi дoбрoбуту прeдставлeна в рoбoтах таких
дoслiдникiв, як А. Маршал, Т. Гакалeнкo, А. Пiгу, I. Бeнтам, Р. Адамс,
А. Смiт та iнших. Вирiшeнню прoблeми iндикатoрiв якoстi життєдiяльнoстi
присвячeнo наукoвi рoзрoбки зарубiжних автoрiв (Р. Адамс, Р. Баррo,
А. Бiгстeн, Дж. Галлуп, В. Нoрдхауз, М. Пундарiк, М. Равальйoн, А. Сeн,
П. Таунсeнд, Дж. Тoбiн тoщo) та українських дoслiдникiв, таких як
O. Бeзтeлeсна, В. Близнюк, O. Грiшнoва, А. Кoлoт, O. Кoшулькo, E. Лiбанoва,
В. Мoртiкoв та iн.
Мeтoю дoслiджeння є oбгрунтування сутнoстi дoбрoбуту насeлeння як
oснoви рoзвитку дeржави.
Oснoвним пoказникoм eфeктивнoстi eкoнoмiчнoї та сoцiальнoї
пoлiтики дeржави є висoкий рiвeнь дoбрoбуту насeлeння. Самe дoбрoбут
характeризує забeзпeчeнiсть насeлeння нeoбхiдними матeрiальними i
духoвними благами; залeжить вiд рiвня рoзвитку прoдуктивних сил i
вирoбничих вiднoсин; виражається систeмoю пoказникiв, щo характeризують
рiвeнь життя насeлeння. В Українi, на жаль, упрoдoвж oстаннiх рoкiв
вiдбувається пoгiршeння загальнoї eкoнoмiчнoї ситуацiї, спoстeрiгається
значнe вiдставання рeальнoгo життя вiд iснуючих стандартiв. Так, надмiрна
iнфляцiя, зрoстання курсу iнoзeмнoї валюти, спад вирoбництва, вимушeна
нeпoвна зайнятiсть та бeзрoбiття призвoдять дo падiння рeальних дoхoдiв
дoмoгoспoдарств, знeцiнeння заoщаджeнь, зрoстання цiн на прoдукти,
скoрoчeння платoспрoмoжнoстi пoпиту, пoсилeння майнoвoї дифeрeнцiацiї
насeлeння, загoстрeння прoцeсу маргiналiзацiї суспiльства, пoширeння та
пoглиблeння бiднoстi. Цe призвoдить дo рiзкoгo знижeння рiвня життя
значнoї частини насeлeння, а oтжe, впливає на сoцiальнo-eкoнoмiчний
рoзвитoк суспiльства загалoм.
Дoбрoбут насeлeння – цe oснoвний пoказник oцiнки eфeктивнoстi
Пeршoчeргoвим та прioритeтним напрямкoм рoзвитку усiх рoзвинутих країн
та України зoкрeма, являється пiдвищeння рiвня дoбрoбуту насeлeння.
Систeма сучаснoгo дeржавнoгo управлiння в країнi є дoсить нeдoскoналoю та
нeeфeктивнoю, щo призвoдить дo знижeння рiвня життя насeлeння та
дoбрoбуту українцiв у цiлoму. У зв’язку з цим, вeлика кiлькiсть наукoвцiв та
вчeних дoслiджують актуальнi прoблeми сьoгoдeння, а самe рiвeнь життя та
дoбрoбут насeлeння [1, с. 85].
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Дoбрoбут насeлeння – цe oснoвний пoказник oцiнки eфeктивнoстi
впрoваджeння сoцiальнo-eкoнoмiчнoї пoлiтики дeржави. Зрoстання
суспiльнoгo дoбрoбуту насeлeння залeжить вiд задoвoлeння пoтрeб людeй,
рiвeнь яких стрiмкo зрoстає та якiснo змiнюється. Самe сукупнiсть
матeрiальних, сoцiальних та духoвних умoв вiдoбражає рiвeнь та якiсть
життя насeлeння. Прoцeс задoвoлeння пoтрeб суспiльства матeрiальними i
духoвними благами є кiнцeвoю мeтoю функцioнування будь-якoї eкoнoмiчнoї
систeми [2, с. 56].
Прoблeма пiдвищeння дoбрoбуту насeлeння як фактoр, щo визначає
рiвeнь платoспрoмoжнoгo пoпиту i структуру суспiльнoгo вирoбництва,
завжди була дужe важливoю, алe набула oсoбливoї актуальнoстi самe на
данoму eтапi рoзвитку суспiльства та eкoнoмiки. Забeзпeчeння зрoстання
суспiльнoгo дoбрoбуту гoлoвним чинoм пoлягає в задoвoлeннi пoтрeб
насeлeння, якi пoступoвo кiлькiснo зрoстають та якiснo змiнюються. Прoцeс
задoвoлeння пoтрeб суспiльства матeрiальними i духoвними благами є
кiнцeвoю мeтoю функцioнування будь-якoї eкoнoмiчнoї систeми. Самe на цe
спрямoваний прoцeс вирoбництва, який, у свoю чeргу, пoв’язаний зi
спoживанням ствoрeних прoдуктiв i пoслуг, витрачанням наявних у
рoзпoряджeннi суспiльства рeсурсiв для eфeктивнoгo їх викoристання.
Гoлoвними чинниками, щo впливають на структуру, характeр та рiвeнь
пoтрeб, мoжна вважати такi: характeр вирoбничих вiднoсин в суспiльствi;
рiвeнь рoзвитку прoдуктивних сил; прирoднo-клiматичнi умoви; нацioнальнi
i культурнi oсoбливoстi країни; iстoричнi традицiї та звичаї oкрeмих нарoдiв;
oсoбливoстi мeнталiтeту нацiї та iн. [3, с. 88].
Таким чинoм, дoбрoбут насeлeння як базoва катeгoрiя eкoнoмiчнoї
пoлiтики дeржави - явищe багатoграннe. Йoгo рiвeнь є тим фактoрoм, який
стримує абo сприяє людськoму рoзвитку, ствoрюючи дoдаткoвi стимули чи
oбмeжуючи мoжливoстi iндивiдiв i насeлeння в цiлoму вiднoснo рeалiзацiї
активнoї eкoнoмiчнoї пoвeдiнки. Тoму дужe важливoю є eфeктивнiсть
управлiнських рiшeнь у прoцeсi нарoщування дoбрoбуту насeлeння, яка дає
мoжливiсть oцiнити пeрспeктиви пoкращeння якoстi людськoгo капiталу та
забeзпeчeння eкoнoмiчнoгo рoзвитку.
Дoбрoбут насeлeння рeалiзується сукупнiстю всiх умoв йoгo
життєдiяльнoстi, сфoрмoваних в рeзультатi вирoбництва, рoзпoдiлу, oбмiну
та спoживання. Дoбрoбут фoрмує iєрархiю пoтрeб i визначає рiвeнь їх
загальнoгo задoвoлeння.
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СOЦIAЛЬНЕ ЗAБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВIД
ЧOРНOБИЛЬСЬКOЇ КAТAСТРOФИ
Сьoгoднiшнi сoцiaльнi зoбoв’язaння Укрaїни перед oсoбaми, якi
пoстрaждaли внaслiдoк aвaрiї нa ЧAЕС - це плaтa держaви зa пoпереднi
пoмилки. Тoму сoцiaльний зaхист мaє зaлишaтися прioритетним нaпрямкoм
держaвних чoрнoбильських прoгрaм нa нaйближчу перспективу. Нa
держaвнoму рiвнi Укрaїнi пoтрiбнo вирoбити нaукoвo oбґрунтoвaну
стрaтегiю сoцiaльнoгo зaхисту рiзних кaтегoрiй грoмaдян, мoбiлiзoвaних
держaвoю для викoнaння рoбiт, пoв’язaних з ризикoм для здoрoв’я, в oснoвi
яких пoвиннi перевaжaти дoвгoстрoкoвi iнтереси не тiльки oкремoгo iндивiдa,
aле й суспiльствa в цiлoму.
Нaйбiльш вiдoмими вченими-екoнoмiстaми, якi дoслiджувaли прoблеми
сoцiaльнoгo зaбезпечення нaселення в Укрaїнi, є Ю. Бoндaренкo, Н. Бoлoтiнa,
Н. Бoрецькa, В. Вoрoпaєв, С. Гoнчaрoвa, Т. Кoсoвa, O. Нoвикoвa,
В.Петрушкa, С. Рoмaненкo, I. Сaхaнь, С. Синчук тa iн. Aле ситуaцiя в Укрaїнi
пoстiйнo змiнюється, щo вимaгaє прoведення пoдaльших дoслiджень в дaнiй
сферi, з врaхувaнням oсoбливoстей сучасного чaсу.
Метoю дaнoгo дoслiдження є визначення oснoвних aспектiв сoцiaльнoгo
зaбезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
Питання
визначення
статусу осіб,
постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України „Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” (далі - Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.1997 № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
Відповідно до Закону до постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи відносяться: учасники ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС (категорія 1, 2, 3) – громадяни, які брали безпосередню
участь у ліквідації аварії та її наслідків у зоні відчуження; потерпілі від
Чорнобильської катастрофи (категорія 1, 2, 3) – громадяни, які зазнали
впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи.
Підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що
підтверджено відповідними документами.
Згідно з Порядком учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з таких
документів:
224

- посвідчення про відрядження в зону відчуження;
- військового квитка і довідки командира військової частини або архіву
про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;
- довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням
кількості днів і населеного пункту).
Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської
катастрофи є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення або
про період проживання, навчання чи роботи на забруднених територіях.
На встановлення пільг та компенсацій передбачених Законом крім
вищезазначених осіб мають також: дружини (чоловіки), опікуни дитини
померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій.
Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства соціальної
політики.
Сьогодні чисельність осіб, які мають статус постраждалих та мають
право на пільги, складає 1 718,1 тис., з них:
181,1 тис. – учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, з них 55,6 тис.
– особи з інвалідністю;
1 534,8 тис. – потерпілі від Чорнобильської катастрофи, з них 48,9 тис. –
особи з інвалідністю та 322,8 тис. – діти.
Для підвищення рівня соціального забезпечення людей, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету фінансуються
відповідні програми. Так, на 2021 рік було передбачено 2,57 млрд грн, що на
403,5 млн грн більше порівняно з 2020 роком.
Кабінетом Міністрів України встановлено розміри грошової допомоги
на 2022 рік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян,
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії
1, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, у супроводі одного із батьків або особи, що її замінює, шляхом
виплати компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і
закладам оздоровлення та відпочинку.
Зокрема на 2022 рік встановлено такі розміри грошової допомоги для
компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам
оздоровлення та відпочинку за надання відповідних послуг особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи:
- особам, віднесеним до категорії 1, ‒ 8 774 грн;
- особам віднесеним до категорії 1, із захворюваннями нервової системи
(з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) –
26 688 грн;
- дітям, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською
катастрофою, та одному з батьків або особі, яка їх замінює, – 17 435 гривень.
Пенсiя пo iнвaлiднoстi дiтям з iнвaлiднiстю внaслiдoк кaлiцтвa чи
зaхвoрювaння внaслiдoк Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи признaчaється
вiдпoвiднo дo чaстини третьoї стaттi 54 Зaкoну в рoзмiрi 3 700 грн з дня
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пoдaння вiдпoвiднoї зaяви нa пiдстaвi медичнoгo виснoвку нa дитину з
iнвaлiднiстю вiкoм дo 18 рoкiв, експертнoгo виснoвку прo зв’язoк
зaхвoрювaння/iнвaлiднoстi з нaслiдкaми aвaрiї нa Чoрнoбильськiй AЕС тa
пoсвiдчення дитини, якa пoтерпiлa вiд Чoрнoбильськoї кaтaстрoфи, з
урaхувaнням виплaченoї oргaнaми сoцiaльнoгo зaхисту нaселення держaвнoї
сoцiaльнoї дoпoмoги у мiсяцi признaчення пенсiї [1].
Тaким чинoм, для посилення захисту прав даної категорії, а саме
забезпечення поліпшення соціального захисту осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, потрібне: вжиття заходів щодо
підвищення розміру пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для осіб з числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і пенсій у
зв'язку із втратою годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС з урахуванням збільшення показника середньої
заробітної плати (доходу) в Україні; передбачення щорічного фінансування
видатків на виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на рівні, необхідному
для своєчасного проведення виплат та забезпечення визначених
законодавством гарантій зазначеним особам.
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ
ОПЕРАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
З 2014 року особливою гостротою постало питання належного
соціального захисту учасників антитерористичної операції (АТО) та операції
Об’єднаних сил (ООС), які захищають незалежність, державний суверенітет
та територіальну цілісність України. Участь у бойових діях загальновизнано
вважається стресовим чинником найвищої міри інтенсивності. Тому
створення ефективної системи соціального забезпечення учасників бойових
дій сприятиме зменшенню рівня соціальної напруги в суспільстві, стане
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вагомою передумовою психологічної реабілітації та соціальної реадаптації
учасників АТО та ООС. Сьогодні ж, в період воєнного стану, важливим є
питання підтримки військовослужбовців та співробітників інших безпекових
відомств.
Ключовими напрямами діяльності органів державної влади у сфері
посилення соціального захисту військовослужбовців, які брали участь в АТО
та ООС, є [1]:
1) формування та запровадження діяльності єдиного реєстру учасників
АТО та ООС, що виведе на новий якісний рівень соціальний захист
військовослужбовців та членів їхніх сімей (формування і введення бази
даних; встановлення статусу учасника бойових дій, що дає право на
відповідні пільги та компенсації; забезпечення гарантованого виконання
державою
прав
інвалідів-учасників
АТО;
підтримка
сімей
військовослужбовців, які загинули в зоні АТО та ООС тощо);
2) запровадження ефективної моделі грошового забезпечення
військовослужбовців;
3) встановлення на законодавчому рівні дієвого механізму забезпечення
(оновлення порядку набуття такого права) житлом військовослужбовців та
їхніх сімей;
4) удосконалення існуючої системи пільг та компенсацій для учасників
АТО, ООС та членів їхніх сімей;
5) ефективне вирішення соціальних питань в умовах військового
навчання, несення бойової та допоміжної служби;
6) створення системи психологічної та фізіологічної реабілітації для
учасників АТО та ООС;
7) надання можливості усім реалізувати потребу у санаторнокурортному лікуванні, оздоровленні тощо.
На сьогодні нормативно-правове забезпечення надання соціальних
послуг учасникам АТО та ООС забезпечується великою кількістю
нормативноправових актів, серед яких: Конституція України, Цивільний
кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс цивільного захисту,
Закони України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб», «Про боротьбу з тероризмом», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про соціальні послуги», «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей». Значна кількість
нормативноправових актів прийнята КМУ у вигляді постанов та
розпоряджень, якими регулюються ті чи інші аспекти надання матеріальної
допомоги та соціального обслуговування.
Аналіз чинного українського законодавства дозволяє зробити висновок,
що задля забезпечення захисту прав та інтересів учасників АТО та ООС
законодавством передбачена низка пільг: медичних, житлово-комунальних,
освітніх, трудових, соціальних, податкових тощо [2].
Проблеми збереження здоров’я і працездатності учасників АТО та ООС
та питання можливостей держави щодо їх вирішення залишаються
надзвичайно актуальними. Державою визначено наступні пільги в сфері
охорони здоров'я учасників бойових дій [3]:
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- безкоштовне отримання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- першочергове безкоштовне зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних металів);
- безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або
одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування;
- користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу) чи
зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були
прикріплені за попереднім місцем роботи;
- щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів;
- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація.
Важливою проблемою соціального забезпечення учасників АТО та ООС
є відсутність ефективного механізму вирішення житлових проблем
військовослужбовців-учасників.
У сфері житлового забезпечення для учасників АТО та ООС
передбачено наступні пільги [3]:
- першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують
поліпшення житлових умов та першочергове відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва,
першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх
паливом;
- одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний
ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до
інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або
придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її
протягом десяти років, починаючи з п’ятого року після закінчення
будівництва;
- першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації колективних
гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування,
до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального
будівництва і садових будинків.
На період воєнного стану військовослужбовцям та співробітникам
інших безпекових відомств виплачуватимуть додатково 30 тисяч щомісячно
відповідно
до
постанови
КМУ
«Питання
деяких
виплат
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу,
поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 № 168
(далі — Постанова № 168). Йдеться про: військових Збройних сил, Служби
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки
Міністерства оборони, Нацгвардії, Державної прикордонної служби,
Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військових
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прокурорів Офісу Генерального прокурора, співробітників Державної служби
з надзвичайних ситуацій, співробітників Служби судової охорони,
керівництва
управління
спеціальних
операцій
Національного
антикорупційного бюро та поліцейських. Згідно з документом таким
категоріям, окрім строковиків, виплачується додаткова винагорода в розмірі
30 000 гривень. Тим із них, хто безпосередньо бере участь у бойових діях або
заходах з «національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної
агресії» безпосередньо в районах таких заходів, розмір виплат збільшується
до 100 тисяч у розрахунку на місяць пропорційно до часу участі в таких
заходах. На відміну від загального збільшення виплат, це рішення стосується
і військових строкової служби. Виплати проводять за наказами
командування.
Недостатній рівень соціального захисту військовослужбовців негативно
позначається на якісному складі війська, знижує мотивацію вступу на
військову службу, породжує невдоволення серед військовослужбовців, що
спричиняє низький рівень обороноздатності держави, а тому органи
державної влади повинні забезпечити виконання цих пільг та гарантій на
місцях.
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НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА
Властивістю населення є його відтворення шляхом постійної зміни
поколінь у їхній соціально-економічній обумовленості. Процес відтворення
населення становить природний його рух – міграцію, демографічні аспекти
розвитку сім’ї і розвитку демографічних структур. Населення разом з
природними умовами і ресурсами та способом виробництва матеріальних
благ є основою матеріального життя суспільства. Взаємодія людей за
допомогою засобів виробництва, з одного боку, та предметів праці – з
іншого, забезпечує матеріальний добробут людей, що проживають на певній
території. Роль населення як основи суспільного виробництва полягає в тому,
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що воно виступає споживачем матеріальних благ і, тим самим, зумовлює
розвиток насамперед тих галузей, які орієнтуються у своєму розміщенні на
споживача. Розвиток економіки будь-якої країни можливий лише за
наявності певної кількості її жителів, які здійснюють виробництво товарів і
послуг, необхідних для їх життя. Це і є сутністю господарювання людей, без
якого існування суспільства неможливе.
Трудовий потенціал – це сукупна суспільна здібність до праці,
потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці. Але поняття
«трудовий потенціал» значно ширше від поняття «трудові ресурси». Якщо до
складу останнього входять тільки люди працездатні по певних формальних
ознаках, то поняття «трудовий потенціал» охоплює і тих, хто ще тільки
готується до ефективної трудової діяльності (діти), і тих, хто вже вийшов з
сфери зайнятості (пенсіонери).
Функціювання трудового потенціалу в Україні відбувається в умовах
кризових явищ в економіці та соціальних протиріч суспільства. Природна
база формування трудового потенціалу характеризується демографічними
особливостями відтворення трудового потенціалу, які вплинули на зниження
народжуваності та збільшення смертності, скорочення тривалості життя і
загальне старіння населення. Зазначені тенденції торкнулися кількісного та
якісного складу трудового потенціалу, продуктивності суспільної праці і
стимулів до неї, кваліфікаційного і освітньо–культурного рівня населення,
вартості робочої сили та доходів населення.
Можна виділити такі основні напрями розвитку трудового потенціалу:
- забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та її
членів;
- поліпшення стану здоров’я населення і зниження його смертності,
особливо в працездатному віці;
- розширення
можливостей
загальнодоступного
повноцінного
відпочинку і оздоровлення населення;
- забезпечення загальнодоступної, своєчасної та якісної медичної
допомоги для всіх верств населення та інші [1, с. 11-17].
Основою трудового потенціалу суспільства є потенціал окремої людини.
Людський потенціал – міра втілених у людині здібностей, таланту, рівня
освіти, кваліфікації та їх здатність приносити дохід. Головна функція
трудового потенціалу – бути джерелом робочої сили, її формування,
розподілу і використання, забезпечуючи прогресивний розвиток суспільства.
Економічна сутність трудового потенціалу суспільства полягає в тому, що
він, виступаючи у формі діючої робочої сили, створює матеріальні й духовні
цінності, а як потенційна робоча сила – здатний їх виробляти. Звідси
важливий висновок – суспільство зацікавлено в максимальній питомій вазі
трудового потенціалу, задіяного в суспільно-корисній праці, адже це
збільшує валовий внутрішній продукт (ВВП) і національний дохід (НД), що
зрештою дає можливість підвищити якість життя населення [2, с. 78].
Враховуючи прогнози експертів ООН та Світового банку, вітчизняних
вчених щодо майбутнього демографічного розвитку України, можна
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стверджувати про поглиблення демографічної кризи та погіршення
трудового потенціалу в цілому. До настання фінансово-економічної кризи
багато галузей економіки Україні відчували потребу саме в
висококваліфікованих працівниках, а після подолання цієї кризи зазначена
проблема може загостритись. Україна значно поступається за рівнем
розвитку трудового потенціалу розвинутим країнам. Це проявляється у:
низькій якості життя; недостатньому фінансуванні трудового розвитку за
рахунок усіх джерел (держави, домогосподарств та підприємств); втраті
позицій у розвитку трудового потенціалу країни.
Існування зазначених чинників призводить до негативних соціальноекономічних наслідків, серед яких слід виокремити такі:
- масштабну депопуляцію населення з погіршенням якісних
характеристик при значних міграційних втратах населення продуктивного
віку та високого професійнокваліфікаційного рівня;
- нераціональну демографічну структуру населення, що веде до
збільшення питомої ваги осіб у віці 60 років і старше і зменшення питомої
ваги осіб у віці молодшому за працездатний;
- падіння показників шлюбності, що призводить до зростання віку при
одруженні; - зменшення кількості народжених у нашій країні;
- збільшення рівня смертності населення, особливо чоловіків у
працездатному віці;
- «відтік умів», у зв'язку з низьким рівнем оплати та умовами праці;
- масове знецінення освітнього потенціалу [3, с. 141].
Отже, населення відіграє важливу роль для держави. Люди є, важливим
елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки, їх
майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Рівень зайнятості
населення зумовлює рівень та якість його життя, є основою добробуту членів
суспільства. Розвиток людського потенціалу – це одне з найважливіших
стратегічних завдань соціальноекономічної політики держави
у
довгостроковій перспективі, яке вимагає особливої уваги через негативні
тенденції, які є наявні на сьогоднішній день.
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МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Соціальне забезпечення є складовою соціальної політики держави і
одночасно вважається невід’ємним компонентом системи соціального
захисту і соціальної роботи зокрема. Так одним з головним показником рівня
розвитку країни є забезпечення соціальним захистом усіх верств населення
через застосування ефективної соціальної політики, а формою її реалізації
виступає ефективний та якісний процес фінансування соціальної сфери, що в
свою чергу забезпечить належний розвиток як суспільства так і економіки в
цілому. Як соціально-економічна категорія соціальне забезпечення є
відносинами щодо перерозподілу національного доходу з метою
забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини
в умовах дії соціальних ризиків [1, с. 568].
Теоретичні засади соціального захисту населення та визначення ролі
держави у цьому процесі висвітлили такі зарубіжні вчені, як В. Беверідж,
Г. Браун, Г. Ламберт, А. Мюллер-Армак, Х. Мадлен, Г. Сміт, Дж. Хабермас,
С. Хаджес, Х. Хекло та інші. Специфіку реформування системи соціального
захисту населення в умовах трансформаційних перетворень проаналізували
С.Бандур, С. Біла, В. Близнюк, Т. Заяць, Т. Ковальчук, Р. Ларіна, Е. Лібанова,
В. Мандибура, О. Мартякова, С. Сіденко, В.Скуратівський, В.Черняк та інші.
Вагомий внесок у формування теоретико-методологічних засад тематики
державного управління соціальним захистом населення та забезпечення
функціонування цієї системи в умовах ринку здійснили Н. Болотіна,
Т. Боярчук, О. Макарова, О. Новікова, Г. Пікалова та інші.
У сучасному світі функціонують різноманітні системи соціального
захисту. Деякі з них дуже схожі між собою, деякі цілком відмінні, чи мають
лише окремі подібні риси. Виходячи з цього, вчені класифікували існуючі
системи соціального захисту і створили так звані «моделі соціального
захисту». Одними з найбільш розповсюджених вважаються класифікації
моделей соціального захисту за Лейбфрідом і Еспінг-Андерсеном. Лейбфрід
запропонував класифікацію, яка базується на принципі «сімейної схожості».
Його чотири моделі представляють собою чотири групи країн:
– Скандинавські країни (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія), де
соціальний захист розвинений найкраще;
– «Бісмаркові країни» (Австрія, Німеччина) є прикладами
«інституціональної» моделі соціального захисту;
– Англосаксонські країни (Велика Британія, США, Австралія, Нова
Зеландія) застосовують «залишкову» модель;
– «Латинське узбережжя» (Іспанія, Португалія, Греція, Італія, Франція)
соціальне забезпечення перебуває в «зародковому» стані.
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Еспінг-Андерсен розглянув державні системи соціального захисту з
точки зору розбіжностей у політичних ідеологіях і визначив так звані режими
соціального захисту: ліберальний, корпоративний, соціал-демократичний,
розташувавши їх «справа – наліво», від найменших прихильників державного
соціального захисту до найбільших. Згодом У. Лоренц, демонструючи
розвиток систем соціального захисту у повоєнній Європі, об’єднав аналіз
Еспінг-Андерсена з типологією Лейбфріда. Таким чином було виділено
чотири
моделі
соціального
захисту
(скандинавська,
залишкова,
корпоративістська, рудіментарна) [2, с. 61-62].
Історично перша модель соціального страхування була пов’язана з ім’ям
О. фон Бісмарка, її також називають корпоративістською. У
концептуальному плані особливість німецької моделі прояснює її порівняння
з іншою відомою моделлю – англосаксонською, пов’язаною з ім’ям
британського державного діяча, лорда У. Беверіджа. Як показує у своїй
відомій статті «Класифікуючи держави добробуту: двовимірний підхід»
швейцарський дослідник Д. Бонолі, модель Бісмарка порівняно з
аналогічною моделлю Беверіджа характеризується такими рисами:
– по-перше, Бісмарківська соціальна політика повністю ґрунтується на
соціальному страхуванні;
– по-друге, вона забезпечує не рівномірні, а пов’язані з попереднім
заробітком страхові виплати працівникам;
– по-третє, право на одержання допомоги зумовлюється задовільною
історією страхових внесків;
– по-четверте, фінансування страхових фондів ґрунтується на внесках
одночасно працівників та працедавців.
Беверіджська модель виходить з того, що будь-яка людина незалежно
від її належності до активного населення, має право на мінімальну
захищеність від захворювань, старості чи іншої причини скорочення
ресурсів. У тих країнах, які обрали дану модель, діють системи страхування
на випадок хвороби, прикріплення до яких є автоматичним, а пенсійні
системи забезпечують мінімальні доходи всім людям похилого віку
незалежно від їх попередніх зусиль щодо відрахувань від заробітної плати
(так звані соціальні пенсії на відміну від професійних). Такі системи
соціального захисту фінансуються через податки з державного бюджету. У
такому разі переважає принцип національної солідарності, що будується на
концепції розподільної справедливості [3, с. 12].
Соціал-демократична модель, яка також має назву скандинавської або
нордичної, характерна для скандинавських держав. Головним принципом
соціального забезпечення тут є універсалізм. Фінансовими засадами цієї
моделі є стабільний і високий рівень продуктивності, об'єднання
роботодавців і профспілки працівників, а також договірні відносини між
ними, які контролюються державою. Це можливо при наявності сильного,
але децентралізованого управління. Історично склалося, що комуни в
Скандинавії (Норвегії та Швеції) з XVIII ст. відповідали за стан бідних,
старих, дітей (особливо осиротілих).
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Ліберальна модель також розглядає ринок як найбільш важливу сферу
для організації людської взаємодії, але відрізняється від консервативної
принаймні в двох відносинах. По-перше, передбачено соціальне забезпечення
залишкового типу, тобто люди, як правило, повинні бути здатні існувати в
суспільстві і без соціального забезпечення. По-друге, в даний час уряд несе
обмежену, і, тим не менше, загальну відповідальність за соціальне
забезпечення всіх громадян. Відповідно, соціальне забезпечення пов'язано з
великими вкладеннями, що приводять, таким чином, до малої віддачі. Через
залишковий характер фінансування, реалізація моделі залежить від наявності
великого обсягу добровільної і неформальній допомоги [4].
Отже, аналізуючи всі моделі соціального забезпечення, можна побачити,
що всі вони різні за своїм характером. Зміст моделі соціального забезпечення
суттєво залежить від розуміння поняття «соціальна справедливість».
Визначаючи, що таке справедливість, держава вирішує кому, коли, в якій
формі і в якому обсязі допомагати. Історія соціальної роботи
продемонструвала, що це поняття є досить мінливим та ситуативним
відображення соціально-економічних процесів у суспільстві. Особливо
гостро питання соціального забезпечення постає у воєнний час.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
В сучасному світі права людини виступають основними цінностями та
нормами, що займають одне з головних місць в системі соціальних
стандартів держав ЄС. Актуальність розгляду соціальних стандартів держав
ЄС в сфері захисту прав людини помітно посилюється на фоні військових дій
на території України, що суперечать загальноєвропейським правам людини.
Дослідженню прав людини присвятили наукові праці вітчизняні та
закордонні науковці, серед яких О. Бігняк, В. Бакуменко, В. Дзюндзюк,
В. Дрешпак, С. Дубенко, Ю. Кальниш, В. Купрій, О. Кучеренко,
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О. Лебединська, М. Лесечко, П. Надолішній, Ю. Полянський, К. Тищенко та
інші. Проте проблема впровадження європейських стандартів захисту прав
людини в Україні наразі залишається актуальною.
Метою роботи є визначення основних соціальних стандартів в країнах
ЄС та рівень їх імплементації в Україні.
Права людини – це її соціальна спроможність вільно діяти, самостійно
обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних
матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними
соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами.
Загальновідомо, що кількість міжнародно-правових актів, які стосуються
прав людини і громадянина, на сьогоднішній день досить великий. Захист
прав людини є одним з головних завдань міжнародної спільноти. Тому в цій
галузі існує близько 300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний час
створених і визначених світовим співтовариством [4, с. 328].
Нині найбільш ефективною системою захисту прав людини є
європейська система захисту прав людини, яка є результатом тривалого
історичного розвитку. Сучасна європейська система захисту прав людини –
діюча в європейському правовому просторі єдина система принципів, норм,
механізмів, що забезпечують захист прав людини. Співпраця в галузі прав
людини в Європі здійснюється в рамках:
- Ради Європи;
- Європейського Союзу;
- Організації з безпеки і співпраці в Європі (далі – ОБСЄ).
Захист прав людини в рамках Ради Європи здійснюється шляхом
розробки конвенцій, резолюцій і рекомендацій з контролю за дотриманням
державами-членами договірних положень через систему статутних та
позастатутних, у тому числі конвенційних, органів. У європейську систему
захисту людських прав входять, в першу чергу, дія і гарантії норм
різноманітних європейських конвенцій про права людини, а також пряма
діяльність Ради Європи, його контрольних органів, що забезпечують
виконання європейських конвенційних норм щодо захисту людських прав.
У Західній Європі подібні стандарти функціонують вже протягом декількох
десятиліть. Європейська система захисту людських прав людини заснована
на єдиних стандартах.
Європейська система захисту прав людини, охоплює:
1) європейські конвенційні норми у сфері прав людини;
2) ефективне застосування норм європейських конвенцій державамичленами Ради Європи;
3) діяльність європейських структур (Ради Європи та її контрольних
органів), пов’язану із забезпеченням дії норм європейських конвенцій,
імплементацією цих норм національними правовими системами країнучасниць Ради Європи, а також створенням прецедентів у сфері захисту прав
людини (переважно Європейським судом з прав людини, а також Комісією з
прав людини).
Основоположні європейські цінності представляються у вигляді тріади –
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«верховенство права – демократія – права людини. Стрижнем європейських
цінностей виступають ліберальні фундаментальні права та свободи людини,
демократичні принципи державного устрою, а також правова і соціальна
держава. Будучи поєднанням ліберальних та демократичних ідей,
європейські цінності позначаються як «ліберально-демократичні». Саме
останні стали принципами функціонування державних і політичних
інститутів сучасних європейських країн та Європейського Союзу.
Європейська система захисту прав людини – найефективніша у даній
сфері, оскільки цілі, які вона перед собою визначила, є не тільки
загальновизнаними, а й весь час розвиваються та доповнюються.
Європейська конвенція з прав людини основоположних свобод (далі Конвенція) сьогодні на повних підставах оцінюється як одне з найбільших
досягнень Ради Європи. Вона являє собою фундаментальну основу всього
комплексу міжнародно–правового регулювання в галузі прав і свобод
людини, її законних інтересів та потреб.
У результаті глибинних демократичних перетворень, що відбулися на
Європейському континенті на тлі Другої світової війни, у 1949 році була
заснована Рада Європи - міжнародна регіональна організація європейських
держав, які проголосили своєю метою розширення демократії, зближення
усіх народів Європи, захист прав людини, співробітництво з основних питань
права, культури, освіти, інформації, охорони навколишнього середовища.
Від самого початку діяльності Ради Європи принцип поваги прав
людини став одним з наріжних каменів цієї організації. Рада Європи
забезпечує високі стандарти захисту прав людини в державах-членах
насамперед завдяки дії Конвенції. Вона була підписана 4 листопада 1950
року десятьма європейськими державами в Римі. Ця Хартія прав людини
стала фундаментом усього комплексу міжнародно–правового регулювання в
галузі прав людини, її законних інтересів та потреб, відправною точкою на
шляху цивілізованих європейських держав до втілення в життя
загальнолюдських цінностей [1].
Права й свободи, передбачені Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод, обіймають найважливіші сторони життя особи і
мають громадянську, політичну, економічну та соціальну спрямованість.
Головні з них – право на життя, свободу, особисту недоторканність особи,
вільне пересування, свободу думки, совісті, релігії, виявлення поглядів,
мирних зборів й асоціацій, право на створення сім’ї, повагу до особистого і
сімейного життя, право на справедливий судовий розгляд, мирне володіння
майном, заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової праці,
неприпустимість покарання без закону [3].
Разом з тим Конвенція встановлює, що з метою захисту інтересів
держави, національної безпеки, економічного добробуту, здоров’я та моралі
суспільства, прав і свобод інших людей чи запобігання злочинам або
заворушенням країни-учасниці можуть обмежувати права людини,
проголошені Конвенцією. Однак таке право держав також не є абсолютним, і
за жодних обставин не можуть бути порушені зобов’язання держави
поважати право особи на життя, обов’язки щодо заборони катувань, рабства,
неприпустимості зворотної дії закону.
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Таким чином, у сучасному світі, коли проблема прав людини вийшла
далеко за межі окремої держави, виникла необхідність у створенні
універсальних міжнародних та регіональних стандартів, які також
визнаються як основні права людини на окремому континенті. Європейські
стандарти в сфері прав людини вимагають від держав-учасниць вжити
всіх
належних
заходів для ліквідації дискримінації і забезпечення
виконання даного обов’язку всіма державними органами та установами.
Внаслідок прийняття різноманітних нормативно-правових актів на рівні
Європи, права людини стали об’єктом регулювання не лише окремої
держави, а й європейського та міжнародного співтовариства.
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Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА РОЛЬ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
Трансформаційні процеси в Україні пов’язані з багатогранними та
корінними соціально-економічними перетвореннями, які суттєво впливають
на соціальні відносини у світовому суспільстві загалом. Реформування цих
відносин не завжди відбувалося в даному напрямку економічних реформ.
В свою чергу це і призвело до значної соціальної роздільності населення,
зниження соціальної захищеності громадян, їхньої невпевненості в
майбутньому та падіння рівня його життя. Соціальне забезпечення є одним із
найважливіших завдань будь-якої держави. Рівень соціальної захищеності
громадян України згідно із законодавством один із найвищих у світі.
Проблеми тлумачення сутності та змісту соціального забезпечення
завжди були предметом дискусій при дослідженні прав людини на захист.
Вагомими в даному контексті є наукові розробки Н. Болотіної, І. Вітик,
І. Гнибіденко, А Гончарової, Е. Дмитренка, В. Новікова, В. Омельчука та
інших. Проте враховуючи мінливість умов господарювання, соціальне
забезпечення потребує подальшого розвитку та удосконалення.
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Мето роботи є дослідження сутності та видів соціального забезпечення.
Прихильники першої концепції розвитку соціального забезпечення
(У. Беверідж, Д. Ролз) – держави суспільного добробуту – зазначали, що
одним з її завдань, у межах забезпечення справедливості розподілу
суспільних благ стає широке фінансування соціального забезпечення
населення. Водночас Д. Ролз стверджував, що це найкраща поведінка для
заможної більшості населення, оскільки тоді «…всі стають рівними… в тому
значенні, що людині, захищеній всім суспільством, не страшні ніякі біди…»
[4]. Організаційно ідею такої держави було сформульовано в результаті
прийняття у Великобританії в 1942 р. низки законів щодо системи
соціального забезпечення і рішень Міжнародної організації праці у 1944 р.
Крайнім виявом держави суспільного добробуту вважаємо теорію
соціального забезпечення, яку розробили К. Маркс та Ф. Енгельс та яку було
реалізовано у плановій економіці соціалізму.
На основі сказаного вище можна констатувати, що термін «соціальний
забезпечення» введено до наукового обігу не так давно (кінець ХІХ – початок
ХХ ст.), а вперше його було вжито у нормативних актах європейських країн
[3]. Потреба у використанні цього поняття зумовлена викликами поширеної у
той час ринкової економіки, не регульованої державою. Згодом воно набуло
осмислення у теоретичних постулатах змішаної та планової економіки.
Інакше кажучи, соціальне забезпечення має не просто економічний, а
економіко-правовий характер. Таким чином, позиція про те, що соціальне
забезпечення притаманне лише ринковій економічні системі, є мало
обґрунтованою.
Визначаючи сутність соціального забезпечення варто керуватися
положеннями Конституції України, іншими нормативно-правовими актами
України, міжнародними актами та іншою літературою.
Часто заходи соціального забезпечення представників окремих
професій абсолютно невиправдані, адже працевлаштування в окремій галузі
має стимулюватися не через надання певних пільг, а шляхом підвищення
заробітної плати працівників, як це відбувається у розвинених країнах.
Право на соціальне забезпечення полягає в тому, що держава гарантує
надання достатніх коштів громадянам, які через об’єктивні обставини
повністю або частково втратили можливість працювати і отримувати
винагороду за працю, а також допомогти сім’ям у зв’язку з народженням та
вихованням дитини. Це право закріплене у ст. 22 Загальної декларації прав
людини. У міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права
(ст. 9) прямо встановлено право на соціальне забезпечення, у тому числі
соціальне страхування.
Отже, дослідження наукових праць сучасних вчених дозволяє
трактувати соціальне забезпечення як засіб збереження стабільності та
злагоди в суспільстві, що трансформується, інструмент, за допомогою якого
держава може впливати на життя людей.
Відповідно до діючого законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування система соціального захисту населення
передбачає одночасне функціонування п’яти видів соціального страхування:
238

 пенсійного страхування;
 страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та
похованням; - медичного страхування;
 страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
 страхування на випадок безробіття.
Важливою рисою системи загальнообов’язкового соціального
забезпечення є організація його фінансового механізму на страховій основі
чи на принципі страхування, як визначається в окремих нормативних актах
держави. Така нова кваліфікація соціального забезпечення зумовлює його
підпорядкування вимогам страхової науки, принципам і традиціям страхової
практики. Саме тому, в вперше законодавчо закладено відповідне визначення
понять — страхової термінології, необхідної для означення фінансових
відносин, які тепер складаються у соціальній сфері. Як визнають спеціалісти,
у будь-якій проблемі важко розібратися, якщо не знайти її правових
підвалин, зокрема понятійного апарату [2].
Таким чином, соціальне забезпечення є однією з основних категорій
соціального та економічного розвитку країни. Соціальне забезпечення
включає всі сфери соціального захисту населення, допомоги тим громадянам,
які цього потребують. Визначення соціального забезпечення в загальному
розумінні базується на використанні нормативно-правових актів, трактувань
сучасних вчених та визначається як засіб збереження стабільності та злагоди
в суспільстві, що трансформується, інструмент, за допомогою якого держава
може впливати на життя людей.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНИЙ ІНCТРУМЕНТ
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Процес соціалізації економіки є надзвичайно актуальним в умовах
надання особливого значення соціальному забезпеченню та соціальному
захисту населення. Соціалізація сучасних підприємств є одним із факторів
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формування соціальної економіки, яка характеризується значними
перспективами в розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку.
Сьогодні соціальне підприємництво є відносно новим способом організації
підприємницької діяльності, таким видом діяльності, основою якого є
створення соціальних цінностей з метою розв’язання соціальних викликів
суспільства.
Питанням, що стосуються розвитку соціального підприємництва
присвятили свої праці низка вітчизняних та іноземних науковців, серед яких і
Біла І., Волкова М., Голуб'як Н., Іваненко Г., Кифяк В., Косович Б., Лункіна
Т., Малиш Л., Свинчук А., Шевченко В., Шевченко О., Шоля Р. та інші.
Проте питання впровадження соціального підприємництва в економіку
українських підприємств в сучасних умовах господарювання залишається
актуальним.
Метою роботи є визначення сутності та основних ознак соціального
підприємництва як інструмента розвитку сучасної економіки.
Слід зауважити, що в сучасній науці немає єдино прийнятої дефініції
поняття «соціальне підприємництво», тоді як є декілька підходів до його
розуміння, що розглядають соціальне підприємництво під різними кутами
зору у широкому та вузькому розуміннях. На наш погляд, при трактуванні
соціального підприємництва акцент варто зробити на інноваційній складовій
частині, яка поки не є характерною для всіх соціальних підприємств України,
але з часом вона буде більш значущою для досягнення підприємницькими
структурами конкурентоспроможності на ринку.
Інновації у підприємництві сприяють реалізації творчого креативного
потенціалу суб’єктів господарювання. Влучним та актуальним, вважаємо, є
розуміння соціального підприємництва як системи господарювання,
складовими частинами якої є соціальні підприємства, що є соціально
орієнтованими суб’єктами підприємництва, діяльність яких спрямована на
досягнення добробуту територіальних громад (соціальні, екологічні та етичні
цілі) шляхом використання системного взаємозв’язку розвитку соціального
підприємництва і розвитку місцевої економіки [4, с. 121].
В загальному розумінні соціальне підприємництво – це вид
підприємницької діяльності, який, окрім комерційного результату,
передбачає вирішення окремої соціальної проблеми. Започаткування ідеї
соціального підприємництва сягає періоду ще до середини XIX століття.
Окремо виділяють період його зародження (середина ХІХ ст. – остання
чверть ХХ ст.), період становлення (кінець ХХ ст.) та період його розвитку
(початок ХХІ ст.) [3, с. 22].
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Рисунок 1 – Ознаки соціального підприємництва
Категорія «соціальне підприємництво» досить широко вживається та
має доволі різноманітну модифікацію. Ключовими моментами в
інтерпретації соціального підприємництва є розгляд цього виду
підприємницької діяльності через призму «соціальності», що модифікує його
сутність та наповнює можливостями створення особливих цінностей, що
надають переваги значній частині суспільства, водночас задовольняючи
соціальні цілі. Виділення найістотніших ознак соціального підприємництва
дасть змогу відрізняти це явище від усіх інших, що перебувають в одній
площині суспільних відносин, і водночас створити можливість його чіткого
визначення [1, с. 29].
Варто зазначити, що соціальне підприємництво – це стійка та
позитивна форма соціальних змін, що забезпечує розвиток суспільства,
можливість громади забезпечити власними силами свою економічну
самостійність, стабільність і добробут. Незважаючи на політичну та
економічну нестабільність, низький рівень фінансової підтримки з боку
держави, Україна має великий внутрішній потенціал та потужні
інтелектуальні ресурси стосовно
розвитку соціального підприємництва.
Ми вважаємо, що соціальне підприємництво у сучасних реаліях
спрямоване на прискорення позитивних соціальних змін, забезпечуючи
задоволення базових людських потреб в оптимальний спосіб. Воно має бути
ключовим фактором сталого розвитку не лише окремої місцевості, а й країни
в цілому.
Таким чином, визначення соціального підприємництва є важливим з
урахуванням інтенсифікації його розвитку, що допомагає розвивати громади,
залучаючи до громадського життя соціально вразливі групи населення,
забезпечуючи їхніх членів роботою. Соціальне підприємництво має значний
потенціал та вагомий вплив на економіку, що підтверджується досвідом
розвинених країн. В Україні соціальне підприємництво може стати
драйвером позитивних змін, сприяти підвищенню продуктивності і
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справедливості надання соціальних послуг. Та проблеми впровадження
сучасних практик, недооцінка ролі соціального підприємництва в суспільстві
не дають змоги виявити весь позитивний потенціал його розвитку.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ
ВИМУШЕНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ
В сучасних умовах розвитку України досить актуальним є питання
вимушеного переміщення людей як всередині країни, так і закордон, адже у
зв’язку з війною в Україні, велика кількість населення були змушені
тимчасово змінити місце проживання. В даному контексті важливе місце
посідають права людини як тимчасового переселенця, знаючи які такі люди
зможуть захистити себе чи своїх рідних. Багато країн світу сьогодні
приймають велику кількість біженців з України, що й зумовлює необхідність
дослідження міжнародних соціальних стандартів держав в сфері захисту прав
мігрантів.
Дослідженню проблеми захисту прав людини в контексті вимушеного
переміщення присвячували свої наукові розробки вітчизняні та закордонні
вчені, серед яких Безпалова О.І., Булеца С.Б., Карабін Т.О., Рогач О.Я.,
Менджул М.В. та інші. Проте зважаючи на військові дії на території України,
що змушують частину населення мігрувати, дане питання набуває особливої
актуальності.
Метою роботи є обґрунтування міжнародних соціальних стандартів в
сфері прав тимчасово переміщеного населення.
Насамперед, варто зазначити, що відповідно до статті 1 проєкту Закону
України «Про вимушених переселенців» вимушений переселенець – це
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особа, яка покинула або залишила місце постійного проживання у результаті,
або щоб уникнути, негативних наслідків збройного конфлікту, окупації,
повсюдних проявів насильства, порушень прав людини, внаслідок стихійного
лиха, голоду, епідемії чи надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру [3].
Через військову агресію Росії мільйони українців втратили житло або
через небезпеку були вимушені покинути свої домівки. За даними ООН
6,5 млн. осіб стали вимушеними переселенцями.
Поява в конкретній державі великої кількості внутрішньо переміщених
осіб завжди пов’язана зі збройними конфліктами або міжетнічними
сутичками. Поява активної внутрішньої міграції в Україні пов’язана, поперше, з такою подією, як анексія Криму, по-друге – з військовим
конфліктом з Росією. Уперше в міжнародному праві термін «особи,
переміщені всередині країни» ужито тільки в останнє десятиліття ХХ ст.,
коли міжнародне співтовариство звернуло увагу на необхідність міжнародної
реакції на проблему захисту прав зазначених осіб. Механізми, що існували на
той час у світі, здебільшого регулювали правовий захист біженців,
залишаючи водночас поза увагою необхідність захисту не тільки осіб, які
покинули територію свого громадянства, а й осіб, які з тих чи інших причин
вимушені були переміщатись усередині власної держави.
З урахуванням необхідності реакції з боку міжнародної спільноти на
проблему переміщених осіб, за дорученням Генеральної Асамблеї
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) та Комісії з прав людини в 1998
р. ухвалені Керівні принципи з питань внутрішньо переміщених осіб, які
врегульовують вимушене переміщення осіб усередині країни та є вказівками
для міжнародних і неурядових організацій [1,с.187–188].
Однак, незважаючи велику кількість міжнародних нормативно-правових
актів, головну роль у здійсненні захисту вимушених переселенців відіграє
внутрішнє законодавство самої держави, або державних об’єднань, усередині
яких проходять міграційні процеси.
Біженці та ВПО належать до економічно, соціально, психологічно та
політично вразливої групи населення. Не зважаючи на той факт, що біженці
та ВПО часто стикаються з однаковими проблемами, між ними існує значна
різниця.
Частина населення країни, що перетинає державні кордони має право на
захист та підтримку держав, у які вони переміщюються, та на захист
міжнародної спільноти через ООН і її спеціальні агентства. Специфіка
правового статусу біженців полягає передусім у тому, що біженці володіють
основними правами людини, які застосовуються до всіх (громадян, іноземців,
апатридів, біженців, шукачів притулку, які законно чи незаконно
перебувають на території певної держави, ВПО) і носять загальний характер.
З іншого боку, біженці користуються правами та привілеями, властивими
лише їм і якими вони володіють на підставі універсальних і регіональних
міжнародних угод, що регулюють правовий статус біженців.
Міжнародні закони про гуманітарну діяльність та права людини
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захищають громадян, які стали ВПО через низку таких міжнародних
документів: Женевські Конвенції ООН 1949 р. та Додаткові Протоколи до
них 1977 р, які серед іншого, забороняють сторонам збройного конфлікту
самовільно переселяти цивільне населення, а також привласнювати майно.
Такі дії можуть бути рівнозначними примусовому виселенню. Комісія з прав
людини відзначала, що «практика примусового виселення є грубим
порушенням прав людини. У Порядку денному на ХХІ століття вказано, що
«населення повинно бути захищене законом від несправедливого виселення»
[2, с.13].
Поняття «біженці» вперше з’явилося в міжнародному праві під час
другої світової війни. Післявоєнні збройні конфлікти та інші надзвичайні
ситуації, що зумовлювали і зумовлюють масове переміщення осіб з регіонів
постійного проживання в інші, викликають необхідність спеціального
міжнародно-правового регулювання статусу біженців, переміщених осіб та
вимушених переселенців.
Основним міжнародно-правовим документом, який регулює це питання
є Конвенція про статус біженців 1951 р. та Протокол до неї 1967 р. крім того,
важливе значення має Статут Управління Верховного комісара ООН у
справах біженців – спеціального органу, створеного на підставі резолюції
генеральної Асамблеї ООН у 1950 р. Крім системи захисту прав біженців у
рамках ООН є й інші, перш за все регіональні договори і створені на їх основі
організації, що займаються проблемами біженців на постійних чи тимчасових
засадах. Прикладом регіональних договорів може бути Угода держав СНД
про допомогу біженцям і вимушеним переселенцям 1995 р.
На національному рівні статус біженців може визначатися відповідними
законами та підзаконними актами конкретної держави, але, як правило, вони
є адаптацією міжнародно-правових актів до конкретних національних умов.
Конвенція 1951 р. передбачає основні права біженців і, зокрема, вказує,
що їх становище не повинно бути гіршим, ніж те, що передбачено для інших
іноземців. Для біженців державами можуть встановлюватися пільгові умови
набуття громадянства держави перебування, наприклад, скорочений строк
проживання та ін. Ця Конвенція закріплює і специфічні механізми захисту
прав біженців, спрямовані перш за все на попередження дискримінації з боку
держави, громадянами якої вони є і яку вони з тих чи інших мотивів
залишили. Зокрема, держава, яка надала притулок не має права висилати
біженців, які законно проживають на її території, окрім як з міркувань
державної безпеки або громадського порядку. Вислання таких біженців може
здійснюватися лише на виконання рішень, винесених у судовому порядку.
Але навіть якщо і буде винесене судове рішення про вислання біженця,
держава перебування повинна надати йому достатній строк для отримання
законного права (дозволу) на в’їзд до іншої країни [3].
Таким чином, забезпечення прав і свобод людини по відношенню до
переміщених осіб є можливим у стані об’єднання спільних зусиль за
підтримки місцевих, національних, міжнародних організацій, благодійних
фондів. В даному контексті, важливим є те, що вимушені переселенці мають
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рівні права з іншими людьми, у разі вимушеного переміщення вони можуть
отримати тимчасове житло та отримати допомогу. Відповідно до
міжнародних стандартів вимушені переселенці мають право на працю, на
освіту, на соціальне забезпечення, на свободу пересування.
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На сьогоднішній день захист громадян похилого віку є важливим
аспектом соціальної політики у державі. Турбота про людей похилого віку –
справа всього суспільства, адже саме літні люди зберегли для нас найкращі
національні традиції, навчили долати труднощі, бути наполегливими та
толерантними. Нині в Україні проживає понад 10 млн. осіб похилого віку.
Соціальний захист людей похилого віку є обов’язковим елементом
соціального забезпечення в країні, що показує стан економічного розвитку
країни.
Дослідженню проблем соціального захисту прав людини присвятили
свої праці низка вітчизняних науковців, серед яких Ʌ.С. Братченко,
Н.В. Кабаченко, О.О. Комаров, В.М. Литвиненко, О.М. Макаренко та інші.
Метою роботи є обґрунтування особливостей соціально-правового
захисту громадян похилого віку.
Люди похилого віку мають право на користування всіма соціальноекономічними та особистими правами і свободами, закріпленими
Конституцією України, Законами України “ Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні ”, “Про
загальнообов’язкове
державне
пенсійне
страхування”,
іншими
законодавчими актами, які регулюють відносини у цій сфері.
Громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного
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віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", а також особи, яким до досягнення
зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.
Аналізуючи національні нормативні акти, що регулюють соціальний
захист осіб похилого віку, особливу увагу варто звернути на Закон України
«Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», у якому визначено правові засади державної
політики щодо громадян похилого віку. Відповідно до цього законодавчого
положення держава гарантує кожному громадянину похилого віку належний
рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, подання різних
видів допомоги шляхом: реалізації права на працю відповідно до професійної
підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я; забезпечення
пенсіями та допомогою; надання житла; створення умов для підтримання
здоров’я і активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки;
організації соціально-побутового обслуговування, розвитку мережі
матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм
обслуговування громадян похилого віку, а також підготовки відповідних
спеціалістів [1].
Суттєвим недоліком вищезазначеного закону є відсутність понятійнокатегоріального апарату системи соціального захисту осіб похилого віку,
зокрема нормативного трактування таких понять, як «соціальний захист»,
«соціальний захист осіб похилого віку», «гарантії соціального захисту осіб
похилого віку», також детального нормативного уточнення потребують
складники соціального захисту, які передбачені цим нормативно-правовим
актом.
Необхідно також зауважити, що вищезгаданий нормативний акт
визначає обов’язок дітей піклуватися про батьків похилого віку, надавати їм
допомогу і підтримку, у разі необхідності здійснювати догляд за ними.
Більше того, з дітей, які ухиляються від виконання цих обов’язків, на підставі
судового рішення утримуються аліменти в розмірі, передбаченому на
аліментні виплати батьків дітям (ст. 47) [1].
Так, з метою забезпечення ефективного здійснення права осіб похилого
віку на соціальний захист, зокрема, для надання особам похилого віку
можливості якомога довше залишатися повноцінними членами суспільства,
шляхом: забезпечення достатніх ресурсів, які дозволяли б їм жити на
задовільному рівні і брати активну участь у суспільному, соціальному і
культурному житті; забезпечення інформації про послуги і програми, які
існують для осіб похилого віку, а також про можливості їхнього
використання такими особами; забезпечення житла, пристосованого до їхніх
потреб і стану здоров’я, або шляхом надання належної допомоги для
реконструкції їхнього житла; забезпечення медичного обслуговування та
послуг, яких вимагає їхній стан здоров’я [3, c.28].
Соціальну допомогу громадянам похилого віку, які частково або
повністю втратили здатність до самообслуговування, за їх бажанням може
бути надано або у відповідній соціальній установі (будинку-інтернаті,
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територіальному центрі соціального обслуговування, будинку для ветеранів,
пансіонаті для громадян похилого віку), де вони перебувають тимчасово або
постійно, або безпосередньо за місцем проживання вдома.
Діяльність стаціонарних установ упродовж останніх років була
спрямована на забезпечення потребуючих комплексним соціальним
обслуговуванням, покращення умов проживання підопічних, їх комунальнопобутового та медичного обслуговування, гарантованих чинним
законодавством [4].
При цьому необхідно звернути увагу на ст. 48 Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якою передбачено, що
під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у
відповідній установі (закладі) йому виплачується 25 % призначеної пенсії. У
випадках, якщо розмір його пенсії перевищує вартість утримання,
виплачується різниця між пенсією і вартістю утримання, але не менше ніж 25
% призначеної пенсії [2].
Таким чином, проаналізувавши всі нормативні акти у сфері соціального
захисту осіб похилого віку в Україні, можна сказати, що держава намагається
якнайбільше піклуватися про громадян похилого віку, створити комфортні
умови перебування на пенсії, їхнє матеріальне забезпечення та соціальне
обслуговування. Також, розвивається охорона здоров’я пенсіонерів, що
активно впливало б на довголіття громадян літнього віку. Система
соціального захисту людей похилого віку в Україні на теоретичному та
законодавчому рівні закріплена досить ґрунтовно. Водночас в Україні
визначені напрями реформування системи соціальних послуг, які
передбачають створення широкої мережі служб та закладів, які надають
якісні послуги, залучення до надання соціальних послуг недержавних
організацій, наближення соціальних послуг, децентралізація процесів
управління, фінансування, розташування послуг, реорганізація існуючих
інституційних установ та створення альтернативних послуг та механізмів
фінансування, розширення можливостей щодо вибору послуг та участі у
цьому процесі, підвищення результативності надання соціальних послуг
через впровадження технологій з покращення якості.
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