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У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу
компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи
соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології
менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в
Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку
бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціальноекономічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та
безпеки сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри
тенденцій розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові,
історичні та соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні.
Досліджуються проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської
молоді; передумови професійної самореалізації молоді в умовах ринкової
економіки: мовний, соціальний та міжкультурний аспекти.
Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства.
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Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну
реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від
14 грудня 2006 року.
Наукові роботи друкуються в авторській редакції.
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ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ
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З США ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ
В останній рік існування Радянського Союзу США скептично
ставилися до появи нових республік, а вже тим більше розвалу ядерної
держави, тому ставлення до рухів за незалежність в республіках СРСР у
США було вкрай зневажливим. Після проголошення незалежності молода
українська держава пройшла не легкий шлях до визнання на міжнародній
арені. Після визнання Російської Федерації правонаступницею СРСР
Сполучені Штати фактично блокували, як економічні, так і політичні
зв'язки з Україною.
Дослідженням основних аспектів двосторонньої економічної співпраці
між США та Україною присвячено чимало публікацій, зокрема: О. Бабаніна,
Є. Камінського, О. Моцика, А. Огроднічої і І. Мандрик, Т. Подобінської,
Р. Саламатіна, О. Шамшура, Н. Штангей, Н. Соболєвої та ін.
Метою тез є дослідження зовнішньоторговельних відносин України з
США та перспектив їхнього розвитку.
Головним завданням українського уряду на початку 90-х було реальне
визнання України, як рівноправного партнера. У 1992 році відбулася перша
зустріч першого президента України Леоніда Кравчука з представниками
влади США для підписання домовленостей про взаємне співробітництво і
демократичне партнерство двох країн, не дивлячись на вищезазначене рівень відносин залишався в стагнації. Головним питанням того часу був статус України якнайшвидше приєднання Української держави до договору
про нерозповсюдження ядерної зброї [1]. Під час правління президента
Сполучених Штатів Білла Клінтона відносини України і США зсувалися з
мертвої точки, у 1994 році була підписана українсько-американська Хартія
про партнерство, дружбу і співробітництво. Це дало поштовх і заклало
серйозні основи для подальшого розвитку торговельно-економічних,
політичних відносин між країнами. Важливим свідченням позитивних
зрушень стало схвалення конгресом США 30 вересня 1993 Фінансової
допомоги Україні у розмірі $ 350 млн. 24-25 жовтня 1993 Київ з офіційним
візитом відвідав Державний секретар США В. Крістофер. Була, зокрема,
досягнута домовленість про те, що США сприятимуть приєднанню України
до Генеральної догоди з торгівлі та тарифів налагодження конструктивного
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співробітництва з МВФ та МБРР. Ставши без'ядерною державою, Україна
здобула вагомий міжнародний авторитет та зробила дуже важливий крок на
шляху поглиблення партнерських відносин з США. Політичні контакти
двох країн набули ще більшої інтенсивності [2]. Важливим був державний
візит Президента США Клінтона до Києва 11-12 травня 1995 р. та робочий
візит Л. Кучми до Вашингтону 20-22 лютого 1996 р. Безпрецедентним стало
Підписання в Києві спільної заяви президентів України і США від 11 травня
1995., В якій з боку США висловлено підтримку процесів демократичних и
ринкових Перетворень в Україні, її політичного суверенітету,
територіальної цілісності. Хоча обидві країни зазначають, що двостороння
торгівля є дуже важливою, проте за обсягами українського товарного
експорту США знаходяться на 21 місці. Серед країн-імпортерів США
займають 6 позицію [3].
Незважаючи на війну з РФ, найбільша частка українського товарного
експорту припадає на цю країну. На Російську Федерацію припадало 26%
українського експорту у 2012 році, у 2015 році ця частка зменшилася до
10%. Не дивлячись на конфлікт на сході зацікавленість в українському
експорті товарів у РФ залишається і по сьогодення. Щодо США, то
порівняно із 2012 р, частка цієї країни в українському експорті зменшилась
на 0,3%, та становить 1,2 %. Такі несприятливі цифри кажуть про те, що
Сполучені Штати не вельми зацікавлені в українському експорті товарів,
оскільки, згідно з статистикою основними товарними контрагентами є
країни Азійсько Тихоокеанського басейну [4]. Стосовно імпорту - ситуація є
трохи іншою, приблизно 4,4%, що зумовлено крайньою зацікавленістю
українців американськими технологіями, наприклад: комп'ютерною
технікою. Експорт товарів та послуг до США сприяє зростанню ВВП. Цей
вплив є дещо значущим, але слабким. Зі зростанням експорту до США на
1% остерігатиметься зростання ВВП України на 0,02 %. Експорт до РФ
значно відчутніше впливає на ВВП. За зростанням експорту до країнисусіда на 1% ВВП України зростає на 0,25%. Імпорт зі США здійснює
позитивний вплив на ВВП України на рівні статистичного значення в 1%.
Це досягається завдяки імпорту інвестиційних товарів, які не виробляються
в середині країни, але активно використовуються у виробництві. Імпорт з
Росії також має прямо пропорційний вплив, оскільки основними
імпортними товарами із цієї країни є енергоносії. Можна відзначити, що
вплив Росії на ВВП України є відчутнішим, ніж США [5].
Отже, не дивлячись на те, що зараз США є для нас більш близьким
союзником ніж раніше, однак ця держава не є головним торговим
партнером України. Ситуація з двосторонньою торгівлею послугами між
нашими країнами в деякій мірі краще оскільки США входять в п'ятірку
країн-партнерів. У випадку з експортом, він, на жаль, залишається
сировинним. Наша країна переважно імпортує з США технологічну
продукцію. Але не варто впадати у відчай, на сьогоднішній момент
проходить відновлення докризового стану і в майбутньому ми будемо
зміцнювати наші торгові відносини.
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МЕТОДИ ТА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО
ПОТEНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах швидко мінливого ринкового середовища України перед
суб‘єктами господарювання постають проблеми ефективного використання
наявних ресурсів, пошуку резервів підвищення продуктивності діяльності,
оптимізації структури майна. Відповідно посилюється значення
фінансового потенціалу для забезпечення діяльності, позиціювання,
формування й реалізації стратегічних та тактичних цілей діяльності
економічних суб'єктів. Фінансовий потенціал стає чинником, що впливає на
фінансові, кредитні, інвестиційні, інтеграційні та інші відносини між
економічними суб'єктами у процесі їхньої діяльності в різних сферах
функціонування.
Проблема оцінки фінансового потенціалу підприємства наразі є досить
актуальною. Дослідженню даного питання присвячено велику кількість
праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, необхідно виділити
публікації таких вчених: В. Андрійчук, І. Бланк, Е. Брігхем, В. Герасимчук,
Н. Давиденко, Г. Кірейцев, Н. Краснокутська, Дж. Сідел, Г. Ситник,
П. Стецюк, А. Чупіс, І. Шовкун та інші.
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Метою даного дослідження є аналіз методів оцінки фінансового
потенціалу підприємства.
Проведений огляд наукових праць і результатів досліджень ученихекономістів свідчить про різноманітність існуючих методів, способів і
підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємства. Так, для оцінки
фінансового потенціалу підприємства застосовуються такі методи:
– експрес-аналізу;
– комплексного аналізу – на основі системи аналітичних коефіцієнтів;
– застосування інтегральної (факторної) оцінки моделі;
– комбінований метод та інші [1, с. 50].
Аналіз фінансового потенціалу підприємства у системі внутрішнього
фінансового моніторингу здійснюється на основі наступної методики:
– вибір конкретного періоду та напрямку здійснення аналізу;
– визначення мети дослідження;
– визначення основних чинників діяльності підприємства та причин
відхилень;
– розрахунок основних причин фіксованих втрат, перевитрат часу та
коштів [3, с. 172].
Методом оцінки фінансового потенціалу є ресурсний підхід, базовою
одиницею якого виступають фінансові ресурси, характерними ознаками
реалізації яких є приховані здібності підприємства, що дають йому
можливість раціональніше за конкурентів використовувати класичний набір
факторів виробництва, створюючи тим самим конкурентні переваги.
Оптимальним сценарієм нарощення фінансового потенціалу підприємства у
даному випадку є пошук балансу між його наявними ресурсами та
прихованими здібностями.
Комплексний підхід є найбільш слушним для оцінки фінансового
потенціалу підприємства, адже враховує всі площини, критерії та
детермінанти його ефективної реалізації. Він широко використовується на
основі ресурсного, вартісного та порівняльного підходів що при оцінці
різних складових фінансового потенціалу підприємства органічно
доповнюють один одного. Головний недолік – трудомісткість, пов'язаний з
тривалим опрацюванням інформаційних джерел та необхідністю
проведення ґрунтовних попередніх розрахунків.
Комплексний підхід сприяє отриманню оцінки за різними
детермінантами та векторами використання фінансового потенціалу, для
формування визначеної програми заходів щодо нарощення його обсягів.
Суттєвим обмеженням даного підходу є проблема вибору локальних цілей і
множини критеріїв, які обтяжують постановку та реалізацію єдиної стратегії
формування й нарощування фінансового потенціалу підприємства. Тому
саме оптимізація кількості оціночних показників та результативне
комбінування найбільш раціональних часткових методологічних прийомів є
пріоритетним завданням комплексного підходу [1, с. 50].
Оцінка фінансового потенціалу підприємства повинна проводитися на
основі комплексного та ресурсних підходів, що характеризуються як
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кількістю та якістю наявних ресурсів, залучених у систему фінансового
руху підприємства, так і його прихованими здібностями до створення
конкурентних переваг. Перелік оціночних показників визначається
методичним інструментарієм обраного підходу, до якого відноситься
експертний метод, бальний метод, конкурентний аналіз або метод аналогій,
факторний
аналіз,
структурний
аналіз,
економіко-математичне
моделювання, моделі оцінювання ринкової вартості бізнесу [2, с. 370].
Таким чином, оцінка фінансового потенціалу підприємства
здійснюється на основі застосування комплексного підходу, який поєднує
ресурсний, вартісний та порівняльний підходи, які органічно доповнюють
один одного.
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ВПЛИВ МIГРАЦIЇ РOБOЧOЇ СИЛИ
НА ЕКOНOМIЧНИЙ РOЗВИТOК КРАЇНИ
Мiжнарoдна трудoва мiграцiя є важливим екoнoмiчним, сoцiальним та
гуманiтарним фактoрoм, який забезпечує безперечнi переваги як країнамреципiєнтам, так i країнам-дoнoрам рoбoчoї сили. У країнах, якi пoстачають
рoбoчу силу на мiжнарoдний ринoк працi, емiграцiя мoже суттєвo знизити
навантаження на нацioнальнi ринки працi та сoцiальну напруженiсть,
ствoрити умoви для «безкoштoвнoгo» для країн-експoртерiв навчання
рoбoчoї сили та її знайoмства з передoвoю oрганiзацiєю працi. Не мoжна
iгнoрувати i такий кoмпoнент, як забезпечення країнам-експoртерам
значних oбсягiв валютних надхoджень завдяки грoшoвим переказам
мiгрантiв.
Мiжнарoдну мiграцiю рoбoчoї сили, причини та наслiдки її пoширення
дoслiджували багатo вчених таких, як Р. Брубейкер, А. Вiльямс,
Ж. Зайoнчкoвська, Р. Епплйард, I. Iвахнюк, В. Ioнцева, Р. Iредейл, С. Каслз,
М. Мiллер, С. Метелєва, Дж. Сoлт, O. Старк, П. Стoкертаiн. Серед
вiтчизняних учених, якi ґрунтoвнo дoслiджували зазначену прoблему,
насамперед неoбхiднo назвати А. Гайдуцькoгo, I. Гнибiденка,
В. Крисаченка, Е. Лiбанoву,O. Малинoвську, С. Пирoжкoва, А. Пoручника,
М. Рoманюка, Н. Тиндика, O. Хoмру,Н. Шульгу та iн.
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Метoю тез є визначення oснoвних наслiдкiв трудoвoї мiграцiї для
України в контексті економічного розвитку.
Прoблема мiграцiї, маючи всезрoстаючий глoбальний вимiр, для
України стає oдним iз питань нацioнальнoї безпеки. Масштаби трудoвoї
мiграцiї не прoстo великi, а такi, щo здiйснюють рiзнoстoрoннi суттєвi
впливи на демoграфiю, екoнoмiку, сoцiум i суспiльну свiдoмiсть. Oсoбливo
масштабнoю та актуальнoю нинi є емiграцiя з країни, виїзд на певний час чи
й назoвсiм українськoгo населення. Oцiнки її кiлькiсних пoказникiв суттєвo
рiзняться, iнкoли в рази, щo пoв‘язанo i з вiдмiннiстю метoдик oбрахунку, i
зi складнiстю фiксацiї фенoмену мiграцiї, рiзнi фoрми прoяву якoгo важкo
пiддаються oблiку традицiйними статистичними метoдами.
Видiляють такi oснoвнi сфери, на якi впливає мiжнарoдна мiграцiя:
1. Вплив на демoграфiчну ситуацiю та ринoк працi. Перетвoрення
значнoгo сегмента тимчасoвoї трудoвoї мiграцiї на стацioнарну є
найзагрoзливiшим наслiдкoм трудoвoї мiграцiї для демoграфiчнoгo
рoзвитку. Прoте навiть у разi пoвернення всiх працiвникiв мiгрантiв на
батькiвщину демoграфiчнi втрати неминучi внаслiдoк пoрушення сiмейних
стoсункiв через тривалу вiдсутнiсть oднoгo з пoдружжя, вiдкладенi
нарoдження абo вiдмoву вiд нарoдження дiтей, пoгiршення стану здoрoв‘я в
результатi працi за кoрдoнoм.
2. Значення грoшoвих трансфертiв мiгрантiв i внескiв у людський
капiтал.
3. Вплив трудoвoї мiграцiї на рoдину та вихoвання дiтей. Пoзитивний
вплив мiграцiї для накoпичення людськoгo капiталу знижують такoж такi її
негативнi сoцiальнo-психoлoгiчнi наслiдки, як руйнування рoдин,
алкoгoлiзм, пoширення спoживацьких настрoїв серед мoлoдi, яка втрачає
мoтивацiю дo навчання та рoбoти, вважаючи, щo надiсланi батьками з-за
кoрдoну грoшi забезпечать oтримання диплoма i пoдальше життя без
значних зусиль.
4. Вплив на сoцiальне забезпечення. Угoди прo сoцiальне забезпечення
не лише гарантують грoмадянам сoцiальний захист, а й стимулюють
закoнне працевлаштування, сприяють пoверненню та адаптацiї мiгрантiв в
Українi. Адже працюючи за кoрдoнoм легальнo, грoмадяни України
пiдпадають пiд дiю закoнoдавства прo сoцiальне забезпечення країн
перебування, сплачують страхoвi внески, в разi пoтреби i за набуття
вiдпoвiдних прав мoжуть скoристатися сoцiальними виплатами [1, с. 15].
За даними Мiжнарoднoї oрганiзацiї з мiграцiї, на 2019 р. емiгранти з
України складають 14,5 % працездатнoгo населення, за межами держави
прoживають 6,5 млн. мiгрантiв. За oфiцiйними oцiнками, щo базуються на
oбстеженнях Державнoї служби статистики, чисельнiсть працiвникiвмiгрантiв значнo менша й сягає нинi 2-3 млн. oсiб [3].
Рoзбiжнiсть у цифрах пoяснюється зрoстанням кiлькoстi нелегальнoї
мiграцiї, збiльшенням кiлькoстi «тiньoвих» трудoвих пoїздoк та
недoскoналiстю oфiцiйнoї iнфoрмацiйнoї бази, державнoї статистичнoї
системи oблiку мiграцiйних прoцесiв, вiдсутнiстю кoмплекснoгo механiзму
дoслiдження та пoстiйнoгo мoнiтoрингу цих прoцесiв.
17

Трудoва мiграцiя має пoзитивнi i негативнi наслiдки. Видiляють
наступнi негативнi наслiдки трудoвoї мiграцiї:
1. Виїжджає частина трудoвoгo пoтенцiалу, в тoму числi
висoкoквалiфiкoванi працiвники, якi згoдoм втрачають свoї прoфесiйнi
навики, oскiльки за кoрдoнoм викoнувана ними рoбoта частo нoсить
примiтивний та непрестижний характер;
2. Мoральнo-психoлoгiчний аспект має рiзнoстoрoннiй вплив: з oднoгo
бoку - рoзпадаються сiм‘ї, частo залишаються бездoглядними дiти та люди
пoхилoгo вiку, з iншoгo - працюючи на чужинi, зарoбiтчани втрачають
власне здoрoв‘я, не oтримуючи при цьoму квалiфiкoвану медичну дoпoмoгу,
зазнають впливу важкoї фiзичнoї i частo ненoрмoванoї працi, насильства з
бoку рoбoтoдавцiв, в тoму числi й сексуальнoгo, важких пoбутoвих умoв, а
крiм цьoгo, вoни не мають гарантiї щoдo oтримання зарoблених грoшей та
правoвoгo захисту вiд злoчинних елементiв;
3. Зниження нарoджуванoстi у мoлoдих сiм‘ях. Пoряд з цим вiдoмi
факти, кoли мoлoдi жiнки-зарoбiтчанки незакoннo нарoджують дiтей для
сiмей за кoрдoнoм нiбитo "на замoвлення", а в пoдальшoму не мoжуть
забрати їх дoдoму як власних;
4. Зрoстання цiн на тoвари i пoслуги на внутрiшньoму ринку, зoкрема
на житлo, при iснуючiй низькiй купiвельнiй спрoмoжнoстi oснoвнoї маси
населення. Це, в свoю чергу, призвoдить дo нерiвнoмiрнoгo рoзпoдiлу
кoштiв та ще бiльшoгo рoзшарування суспiльства, oскiльки найбiднiшi
верстви не мають змoга виїхати за кoрдoн на зарoбiтки;
5. Загальна зневiра, втрата нацioнальнoї самoсвiдoмoстi, набуття чужих
звичаїв та невластивoгo менталiтету [2, с. 55].
Пoзитивнi наслiдки трудoвoї мiграцiї:
- .стимулюється рoзвитoк вирoбництва внаслiдoк екстенсивнoгo
збiльшення рoбoчoї сили.
- зрoстає кoнкурентoспрoмoжнiсть прoдукцiї завдяки викoристанню
бiльш дешевoї працi iммiгрантiв.
- знижуються витрати на пiдгoтoвку та переквалiфiкацiю власних
кадрiв, в тoму числi вищoї квалiфiкацiї.
- запoвнюються вакансiї в непрестижних сферах i галузях екoнoмiки.
- пiд час криз знижується сoцiальна напруга за рахунoк звiльнення
iммiгрантiв i запoвнення вакансiй рoбiтниками-резидентами.
- зменшується бюджетне навантаження завдяки екoнoмiї кoштiв пo
пенсiям та сoцiальним пiльгам [1, с. 13].
- зрoстає прoдуктивнiсть працi рoбiтникiв i ефективнiсть вирoбництва в
цiлoму за рахунoк кoнкуренцiї на ринку працi.
- пoкращується демoграфiчна ситуацiя в ―старiючих‖ країнах, а в
деяких – i генoфoнд нацiї.
Таким чинoм, мiграцiя впливає практичнo на усi сфери сoцiальнoекoнoмiчнoгo устрoю держав, прoте найбiльш значущим в умoвах
глoбалiзацiї залишається вплив грoшoвих переказiв на екoнoмiчний
рoзвитoк країн. З цьoгo випливає, щo пoшук ефективнoї мiграцiйнoї
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пoлiтики та пoбудoва результативнoгo мiграцiйнoгo менеджменту стають
важливим завданням для нацioнальних урядiв з метoю oтримання
пoзитивнoгo ефекту вiд зазначених прoцесiв як для країн-iмпoртерiв, так i
для країн-експoртерiв.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасні умови господарювання обумовлюються необхідність
регулярного проведення оцінки конкурентоспроможності підприємства.
Методи оцінки конкурентоспроможності різноманітні і залежатьвід мети і
суб'єктів дослідження, а також можливості отримання необхідної вихідної
інформації.
Питання
оцінки
конкурентоспроможності
підприємства
досліджувались в своїх роботах класики економічноїдумки: М. ТуганБарановський, Г. Кондратьєв, Е. Чемберлін, Й. Шумпетер, А. Курно.
Важливим кроком у формуванні конкурентоспроможності є
діагностика, аналіз внутрішнього потенціалу підприємства та зовнішніх
ринкових факторів, які прямим чином впливають на стан конкурентного
середовища. Управлінська практика свідчить, що розробка громіздких і
важко інтерпретованих методів розрахунку конкурентоспроможності
підприємства обмежує реальні можливості її ідентифікації.
Використання традиційних джерел інформації істотно обмежує
можливості обґрунтування управлінських рішень при виборі варіанта
стратегії конкуренції підприємства на ринку. З іншого боку, відсутність
досвіду проведення маркетингових досліджень на внутрішньому і
зовнішньому ринках, недоступність інформації про діяльність конкурентів
може привести до некоректних висновків і обмеженому (вузькому) списку
перспектив розвитку.
Узагальнення відомих в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі
методичних підходів до діагностики конкурентоспроможності підприємств
демонструє їх значну різноманітність. При цьому можна виділити наступні
класифікаційні
ознаки
існуючих
методик
діагностики
конкурентоспроможності підприємств:
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- статус методичного підходу - державні (обов'язкові) і наукові
(рекомендаційні);
- база і засіб формування ключових активів і топ-характеристик
конкурентних переваг підприємства - дослідження стану природноресурсних,
техніко-технологічних,
інноваційних,
глобальних,
соціокультурних конкурентних переваг;
- інформаційне забезпечення - використання кількісної, якісної або
змішаної інформації;
- методика дослідження показників стану конкурентоспроможності ретроспективний (динамічний), порівняльний, еталонний аналіз;
- технологія дослідження стану конкурентоспроможності підприємства
та формулювання висновків - індексний метод, графічний та статистичний
методи[1, с. 116].
Залежно від показників і змінних, які використовуються при аналізі,
розподіляють методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства на
три групи:
- методи, що характеризують ринкові позиції підприємства (модель
БКГ, модель М. Портера, метод «Мак-Кінзі», модель Shell / DPM, метод
PIMS і деякі інші);
- методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства (метод
LOTS, ситуаційний аналіз, метод експертного оцінювання, метод
картування стратегічних груп);
- методи,
характеризують
фінансово-економічну
діяльність
підприємства (фінансово-економічний метод, маржинальний аналіз) [2, с.
39].
Значне число авторів вважають за необхідне при оцінці
конкурентоспроможності організації враховувати фазу життєвого циклу
організації. Однак використання такого підходу, як універсального, є
некоректним, оскільки він не враховує наявності різних цілей в інформації
про конкурентоспроможність підприємства. Життєвий цикл підприємства
цікавить споживача продукції не в такій мірі, як інвестора при виборі (або
зміні) об'єктів інвестування, менеджмент і власника організації - при
виробленні стратегії конкуренції.
Усі відомі підходи до побудови методик оцінювання та ідентифікації
конкурентоспроможності підприємств відрізняються за такими ознаками:
- розуміння
сутності
конкурентоспроможності
конкурентоспроможність організації, як конкурентоспроможність
продукції, як сутність вищого порядку, як ключові фактори успіху,
конкурентні переваги;
- ступінь узагальнення показників - побудова усереднених, комплексних
і інтегральних показників;
- ступінь охоплення даних про конкурентоспроможність організації використання одиничних (приватних) показників, системи (набору)
показників;
- можливість формалізації та інформаційного забезпечення - кількісні і
якісно-описові;
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обліку перспектив конкурентоспроможності - потенціал або ресурс
конкурентоспроможності;
- оцінка конкурентних стратегій як засобу досягнення планованого рівня
конкурентоспроможності [3, с. 98].
Все
ще
відсутній
консенсус
стосовно
категорії
«конкурентоспроможність», в тому числі, «конкурентоспроможності
підприємства»;
багато
запропонованих
методів
оцінки
конкурентоспроможності не відображають таких основних вимог як
системність, динамічний характер, обов'язкова наявність інноваційної
складової. Одночасно з цим, на рівні промислових підприємств в системах
управління питання конкурентоспроможності часто навіть і не ставляться,
оскільки у великій кількості випадків ці системи націлені на досягнення
фінансових і виробничих результатів.
Все це свідчить про доцільність, як з наукової, так і з практичної точок
зору, розвитку теорії та методології оцінки конкурентоспроможності
підприємства, розробки теоретико-методологічних основ побудови систем
забезпечення її підвищення на основі відповідних методів і механізмів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ВИРОБНИЧОЇ
ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування сучасних вітчизняних підприємств, особливо в період
економічної кризи, потребує від керівництва побудови оптимального плану
виробничої діяльності, що зумовлює посилення уваги до планування
виробництва на майбутній період та дослідження основних елементів
виробничого плану.
Метою даного дослідження є узагальнення теоретичних положень та
практичних підходів до процесу формування виробничої програми
підприємства.
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Дослідженням загальних аспектів побудови виробничої програми
підприємства займалася низка науковців, серед яких Бондар І.Ю.
Москалюк В.Є., Чаюн І.О. та інші, веред зарубіжних дослідників –
російський вчений Бухалков М.І., білоруський вчений Ільїн А.І. та інші.
Більшість науковців схиляються до думки, що найбільш ефективним
інструментом планування виробничої діяльності є «виробнича програма
підприємства». Перш за все необхідно з‘ясувати сутність даного
інструмента. Вітчизняні науковці трактують виробничу програму
підприємства як обсяг виробництва і реалізації продукції, як правило, в
річному численні за відповідною номенклатурою, асортиментом і якістю
[2]. Основні елементи виробничої програми підприємства відображені на
рисунку 1.
обсяг реалізації продукції
в грошовому вираженні і
обсяги її продажів в
натуральних одиницях
виміру

обсяг виробництва
продукції в
натуральних одиницях
виміру;

обсяг виробництва
продукції у вартісному
вираженні

Параметри виробничої програми
підприємства

Рисунок 1 – Параметри виробничої програми підприємства
Виробнича програма складається з двох розділів:
1)
план виробництва продукції в натуральних або умовнонатуральних показниках;
2)
план виробництва продукції у вартісному вираженні, у оптових
цінах підприємства.
Виробнича програма є результатом узгодження наступних цілей фірми:
отримання максимального прибутку; облік реальних фінансових та інших
ресурсних можливостей; можливе повне задоволення потреб ринку;
максимальне зниження виробничих витрат; максимальне завантаження
устаткування.
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1. Визначаються номенклатура і асортимент продукції, що випускається, обсяг
поставок у натуральному вираженні згідно з укладеними договорами.
2. На основі обсягу поставок визначається обсяг виробництва кожного виробу
в натуральному вираженні.
3. Обсяг виробництва за окремими видами продукції обґрунтовується
розрахунками виробничих потужностей.
4. Виходячи з натуральних обсягів виробництва і поставок розраховуються
вартісні показники: товарна, реалізована; валова і чиста продукція.
5. Складається графік відвантаження продукції відповідно до термінів
договорів.
6. Виробнича програма розподіляється по основних підрозділів підприємства

Рисунок 2 – Етапи розробки виробничої програми
Відображаючи цілі і завдання виробничої діяльності підприємства,
виробнича програма є провідним розділом плану підприємства. Всі інші
розділи плану розробляються відповідно до виробничої програми і
спрямовані на забезпечення її виконання в установлені строки та при
найменших витратах. В основу складання виробничої програми повинна
бути покладена реальна потреба в конкретній продукції, обсяг випуску
продукції, розрахований на основі укладених договорів на поставку
продукції та вивчення кон'юнктури ринку [3]. На рис. 2 відобразимо етапи
побудови виробничої програми підприємства.
При плануванні виробництва і реалізації продукції використовують
нормальні, умовно-натуральні, вартісні та трудові показники вимірювання
обсягу виробництва.
В процесі планування виробничої програми підприємство керується
трьома найважливішими критеріями, які визначають економічну
ефективність вибраного асортименту продукції. Це динаміка обсягу збуту
продукції на ринку, ступінь стабільності обсягу реалізації і рівень норми і
маси прибутку, який передбачається одержати підприємству. При цьому
необхідно врахувати реальний життєвий цикл виробу на ринку.
Планування виробничої програми підприємства вимагає пошуку:
партнерів господарської діяльності для визначення рівня
спеціалізації, кооперування виробництва і можливостей здійснення процесу
диверсифікації;
резервів виробництва і реалізації продукції, оцінки можливостей їх
мобілізації;
нових ринків збуту продукції в країні і за її межами;
формування росту попиту на основі виготовлення принципово нової
продукції.
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Таким чином, порядок розроблення виробничої програми значною
мірою залежить від призначення їх продукції та економічного статусу.
Передусім тут має значення технологічний зв'язок між підрозділами,
ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її
на подальшу обробку, внутрішньо коопераційні потреби на ринок, за межі
підприємства [4].
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРАЦІ
Особливістю розвитку світової економіки на сучасному етапі є
її інтернаціоналізація, що проявляється у вільному переміщенні капіталів,
матеріальних і трудових ресурсів. Результатом переміщення трудових
ресурсів є утворенняміжнародного ринку праці як ключового механізму
функціонування сукупності національних економік.
Міжнародний ринок праці - це самостійне утворення, сегментами якого
можуть виступати як національні ринки праці, так і окремі регіони
світу. Міжнародний ринок праці можна визначити як наднаціональне
утворення, де на конкурентних засадах виступають покупці і продавці
закордонної робочої сили вборотьбі за якісні трудові ресурси.
Міжнародна трудова міграція, глобальний та регіональніринки праці,
міграційна політика досліджувались рядом українських та зарубіжних науковців, серед яких в першу чергу варто виділити Дж. Борхаса, В. Будкіна,
А. Вінтерса,А. Гайдуцького, Р. Доббса, С. Дрінквотера, І. Івахнюка,
Е. Лібанову, О.Малиновську, С.Метельова, Д. Рату, А. Румянцева,
О. Старка, А. Філіпенка, Дж. Флореса, Р. Чамі.
Метою дослідження є розглянути особливості формування
міжнародного ринку праці.
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Міжнародний ринок праці, з одного боку, являє собою
сукупність національних ринків праці або регіональних ринків праці і
відповідно являє собою суму окремих регіональних ринків праці і
зайнятості працівників на національних ринках праці без виїзду робочої
сили за межі країни свого постійного проживання. Це працівники, слабо
включені або не включені в процесиінтернаціоналізації.
З іншого боку, міжнародна робоча сила може утворюватися за рахунок
посилення мобільності капіталу, появи нових технологій. Тоді в її склад
включаються тільки ті працівники, які є або працівниками ТНК або інших
господарюючих суб'єктів, що мають вихід насвітовий ринок, або
міжнародними трудовими мігрантами, які вільно переміщаються через
кордони держав. В цьому відображається сутність міжнародного ринку
праці.
Інтернаціоналізація виступила як рушійна сила формування великих
регіональних ринків праці, в якості яких виступають західноєвропейський
(переважно ЄС), американський, азіатський, близькосхідний, африканський.
Розрізняють більш дрібні сегменти міжнародного ринку праці, припустимо,
країни БРІК, НІС, євразійський ринок праці, що включає переважно країни
СНД і ряд пострадянських держав [ 1].
Міжнародний ринок праці передбачає інтеграцію національних ринків
праці шляхом переміщення трудових ресурсів між країнами та регіонами
світу. Економічна сутність формуванняміжнародного ринку праці полягає у
забезпеченні якісної відповідності потреби у робочій силі.
Якість трудових ресурсів - комплексний показник, виявляється в
певних властивостях індивідів, які відображають здатність і готовність
останніх до різних видів трудової діяльності і впливає на переміщення:
1. Фізичні якості людини, що визначають його здатність до
праці. Впливають такі фактори як захворюваність і забезпеченість
продовольством. Кожен третій житель Ботсвани в віці 15-49 років, а
також кожен четвертий житель Свазіленду та Зімбабве інфіковані ВІЛ.
Близько 32% населення країн, що розвиваються живуть за межею бідності,
понад 30% не мають доступу до чистої води.
2. Грамотність. В останні роки рівеньнеписьменності населення значно
знизився, але число виросло. У 1990 р в світі налічувалося 950 млн
неписьменних, велика частина неписьменних проживала в країнах, що
розвиваються - 917 млн чоловік, або трудових ресурсів. Понад
55%неписьменних припадає на Індію і Китай. За рівнем неписьменності
лідирують Південна Азія (63% жінок і 37% чоловіків неграмотні) і Тропічна
Африка (53% жінок і 33% чоловіків). В Джібуті і Буркіна-Фасо до 80%
населення безграмотні.
3. Загальний
рівень
освіти
(середня
кількість
років
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навчання). Відстають країни Африки, Азії та Латинської Америки. За
оцінкою МБРР, в 1980-і роки середній термін навчання в Західній Африці
становив всього 1,8 року, в Південній Азії - 2,5, вСхідній Африці - 3,7 року.
4. Рівень загального розвитку і спеціальної освіти. Існує сильна
залежність між
економічним зростанням і освітою, збільшенням робочої сили і рівнем
інвестицій в освіту. Сучасне суспільство зумовлює необхідність підвищення
кваліфікації працівників.
5. Середня освіта. У світі 55% підлітків відвідують школу, в
розвинених країнах - приблизно 88, в країнах, що розвиваються - 50%.
Однак темпи поширення дещо скоротилися. Важлива характеристика –
якість освіти. У багатьох країнах високий охоплення поєднується з
переповненими класами, слабкою матеріальною забезпеченістю, низькою
кваліфікацією викладачів. У більш ніж 20 країнах світу на одного вчителя
припадає від 40 і більше учнів.
6. Вища освіта. Кількість студентів у загальній чисельності
молоді студентського віку в країнах, що розвиваються (Близький Схід,
Північна Африка) становить 15-60%. У країнах, які створили і підтримують
сильні системи освіти,інвестиційний процес забезпечує можливості стійкого
економічного зростання [2].
Переміщення трудових ресурсів може обмежуватися часовими рамками
і можуть бути: постійними або мати сезонний (тимчасовий) характер, у
залежності від термінів міграції; організованими, тобто за набором на певні
роботи, або стихійними, коли люди їдуть без наперед відомого місця
проживання та праці, у залежності від форми організації.
Таким
чином,
соціально-економічна сутність
формування міжнародного ринку праці полягає у забезпеченні якісної
відповідності потреби у робочій силі та наявністю її у різних регіонах світу,
а також у реалізації прагнень працівників задовольнити особисті потреби
соціального, професійно-кваліфікаційного та духовного характеру.
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СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Під державним регулюванням економіки слід розуміти прямий або
непрямий вплив державних органів, спрямований на ефективне
функціонування економіки країни в цілому і зміну поведінки
господарюючих суб'єктів зокрема з метою досягнення пріоритетних
соціально- економічних завдань. Воно може бути спрямоване не тільки на
збільшення виробництва, а й на його обмеження. Державне регулювання
базується на виборі пріоритетів, стратегічних напрямів соціальноекономічного, науково-технічного та інноваційного розвитку. Завданням
державного регулювання інноваційної діяльності є проведення комплексу
заходів щодо організаційно-правової, фінансово-ресурсної підтримки
суб'єктів господарювання. [1]
Стабільне функціонування ринкової економіки більшою мірою
залежить від того, настільки ефективно держава реалізує свою економічну
роль засобами корегування, регулювання, через функцію стабілізації та
створення правових умов для ведення господарської діяльності.
До прикладу, за рахунок коригувальної функції, держава виконує два
основні завдання:
- коригує результати ринкових процесів;
- забезпечує виробництво «суспільних благ».
Іншою важливою функцією держави є регулювання процесів
розподілу, що відбуваються в Україні. У цьому випадку, мета державного
втручання полягає, як правило, в зменшенні суттєвої різниці в доходах та
майні між окремими суб'єктами господарювання, що визначається
функціонуванням ринкових механізмів.
Функція стабілізації. Інструмент фіскальної політики активно
використовується державою для забезпечення:
- кон‘юнктурної стабільності;
- високого рівня зайнятості;
- протидії інфляційним процесам. [5]
Ця політика отримала титул «фіскальної» на Заході і зводиться до
наступних трьох основних принципів:
- якщо є неповна зайнятість через недостатньо високий попит, тоді
попит слід збільшити шляхом відповідних змін у видатках бюджету та
доходів (експансивна бюджетна політика);
- якщо спостерігається підвищення рівня цін (інфляція), тоді доходи та
видатки уряду розподілятися таким чином, щоб результатом було
зменшення у сукупному попиті (протидіюча бюджетна політика);
27

- якщо є повна зайнятість зі стабільним рівнем цін, тоді державні
фінанси слід використовувати таким чином, щоб сукупний попит залишився
незмінним (нейтральний бюджетна політика). [3]
Окрім зазначеного, доцільно зауважити, що захист національної
промисловості повинен здійснюватися через тариф, ставки якого
знижуються. Заборонено використання кількісних обмежень, крім деяких
ситуацій (труднощі з платіжним балансом, сферою сільського
господарства);
- передбачуваність. Принцип вимагає зниження тарифних ставок та
обмеження їх подальшого підвищення. Передбачуваності торгових процесів
сприяє також прозорість національної торгової політики, яка досягається
шляхом інформування СОТ про використання урядом певних інструментів
торгової політики та публікацією законодавчих та нормативних актів, що
стосуються торгової політики, у засобах масової інформації;
- чесна конкуренція. У широкому розумінні «політика конкуренції»
включає будь-яку політику, пов'язану з конкуренцією на ринку, включаючи
торгівлю, регулювання, державну політику щодо антиконкурентної
діяльності державних та приватних компаній. У вузькому значенні цей
термін використовується лише для позначення законодавства чи політики у
сфері антиконкурентної поведінки підприємства. [2]
Державне регулювання за допомогою фінансово-економічних методів
на нашу думку має стати запорукою економічного зростання усієї країни.
Механізм державного впливу на фінансово-економічні процеси реалізується
через фінансову політику як складову системи державного регулювання
економіки. Використовуючи інструменти фінансової політики, держава
справляє вплив на обсяг і структуру валового внутрішнього продукту, стан
платіжного балансу й державних фінансів, рівень зайнятості, інфляції тощо.
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ВАРТІСНА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
В умовах постіндустріального суспільства одним із визначальним
факторів стабільного функціонування суб'єкта господарювання є зміцнення
його фінансової та економічної позицій, зростання ринкової вартості, в
основі яких лежить формування нематеріальних активів підприємства. В
основі ефективного формування та використання нематеріальних активів є
їхня належна оцінка. Тому актуальності набувають питання обгрунтування
та удосконалення методології оцінки нематеріальних активів. Оцінка є
одним з важливих методів бухгалтерського обліку. Даний метод
бухгалтерського обліку допомагає визначити не лише вартість активів
підприємства, але й виявити його потенційні можливості та перспективи
економічного розвитку.
У науковій літературі питання вибору методів оцінки нематеріальних
активів висвітлювали багато вчених: А. Бутнік-Сіверський, Ф. Бутинець,
С. Голов, Н. Малюга, Г. Нашкерська, М. Пушкар, Р. Рейлі, Я. Соколов,
Г. Уманців, Дж. Хітчнер та інші.
Метою даного дослідження є визначення особливостей вартісної
оцінки нематеріальних активів.
Під нематеріальними активами (НМА) розуміють довгострокові
вкладення у придбання об'єктів промислової та інтелектуальної власності, а
також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права
власності конкретного підприємства і приносять дохід у конкретний період
часу. До об'єктів промислової власності відносять право на винахід,
промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування. Сюди можна
віднести право на ноу-хау, тобто технічний досвід або секрети виробництва,
які становлять предмет комерційної таємниці і підлягають особливій
охороні.
В силу складності та неоднозначності економічної категорії
«нематеріальні активи» існує й безліч підходів до їхньої оцінки.
Найпоширенішими серед них є витратний, доходний та порівняльний [1,
с. 210]. Під час здійснення оцінки нематеріальних активів за витратним
підходом розраховується вартість витрат, що були понесені під час їхнього
створення або необхідних для їхнього відтворення чи заміщення. Доходний
підхід передбачає, що у процесі проведення оцінки здійснюється
розрахунок вартості нематеріальних активів, при цьому враховуючи
майбутні вигоди, які можуть бути отримані при їхньому використанні.
Доходний підхід застосовується для оцінки нематеріальних активів у
випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може
отримувати юридична чи фізична особа від використання таких активів.
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Особливістю даного підходу є те, що його можна застосовувати у разі
наявності достатнього обсягу достовірної інформації про ціни на ринку
об‘єктів, характеристики яких є подібними до характеристик оцінюваного
об‘єкту [3, с. 25].
У разі застосування порівняльного підходу до оцінки нематеріальних
активів подібність об‘єктів визначається з урахуванням їхнього виду, сфери
застосування, економічних, функціональних та інших характеристик.
Сукупність елементів порівняння формується з факторів, які впливають на
вартість нематеріальних активів. До таких факторів, зокрема, належать
галузь або сфера, в якій може використовуватись об‘єкт нематеріальних
активів; функціональні, споживчі, економічні та інші характеристики такого
об‘єкта.
В цілому зручність вживання того або іншого підходу залежить від
того, який саме нематеріальний актив оцінюється. Використання цих
підходів щодо нематеріальних активів несе свою специфіку, оскільки вони є
доволі нестандартним об‘єктом для оцінки.
У відповідності з нормами П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
підприємства можуть використовувати два види оцінки вартості
нематеріального активу: за історичною собівартістю і справедливою
вартістю.
Нематеріальні активи надходять на підприємство по-різному. Вони
можуть бути придбані за готівку, отримані безкоштовно від інших
підприємств, у результаті обміну або як внесок до статутного капіталу [3].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку виділяють чотири
методи оцінки активів, відповідно до яких повинна проводитись
бухгалтерська оцінка й нематеріальних активів:
– за фактичною собівартістю придбання або за історичною
собівартістю: активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів
чи їхніх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої,
щоб придбати їх, на момент їх придбання;
– за відновною вартістю або за поточною собівартістю: активи
відображаються за сумою грошових коштів або їхніх еквівалентів, яка була
б сплачена в разі придбання такого ж або еквівалентного активу на
поточний момент;
– за можливою ціною продажу або за вартістю реалізації (погашення):
активи відображаються за сумою грошових коштів або їхніх еквівалентів,
яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в
ході звичайної реалізації;
– за дисконтованою або теперішньою (приведеною) вартістю: активи
відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих
надходжень грошових коштів, що їх, як очікується, має генерувати стаття
під час звичайної діяльності підприємства [2].
Таким чином, нематеріальні активи – це принципово новий об'єкт
бухгалтерського та податкового обліку для України, що узагальнює
особливі види активів підприємства, а також характеризує його економічний
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потенціал і фінансову стабільність. Проблема полягає в тому, що більшість
нематеріальних активів невірно або взагалі не ідентифікуються, не
достатньо точно оцінюються, отже, неправильно нараховується амортизація
на такі активи, що призводить до викривлення оподатковуваного прибутку
й недостовірного відображення інформації в балансі й інших формах
звітності. Саме тому ідентифікація й оцінка нематеріальних активів
складають підґрунтя достовірного бухгалтерського обліку.
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ВПЛИВ ВАЛЮТНИХ ВIДНOСИН
НА МIЖНАРOДНУ ТOРГIВЛЮ
Тoргiвля тoварами та пoслугами, щo вiдбувається мiж країнами – є
невiд‘ємнoю складoвoю часткoюiснування свiтoвoгo гoспoдарства.
Зoвнiшня тoргiвля для кoжнoї країни свiту вiдiграє важливу рoль в
збагаченнi країни, задoвoленнi її внутрiшнiх та зoвнiшнiх пoтреб, тoму
кoжна
країна
намагається
якoмoга
ефективнiше
прoвoдити
зoвнiшньoтoргoвельнi вiднoсини з iншими країнами. Саме тoму важливoгo
значення набуває мoжливiсть держави регулювати та кoнтрoлювати
зoвнiшньoекoнoмiчнi вiднoсини, ствoрювати вiдпoвiднi умoви для
дiяльнoстi суб‘єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. Oдним iз метoдiв
такoгo регулювання євалютне регулювання, за дoпoмoгoю якoгo держава
впливає на цiнoву кoнкурентoспрoмoжнiсть суб‘єктiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї
дiяльнoстi. Тoму завданням держави є здiйснення валютнoгo регулювання
таким чинoм, щoб забезпечити кoмфoртнi умoви для гoспoдарювання
суб‘єктiв ЗЕД.
Дoслiдженню oсoбливoстей функцioнування валютнoгo ринку та йoгo
впливу не реальний сектoр екoнoмiки присвяченo велику кiлькiсть праць
таких зарубiжних та вiтчизняних вчених як А. Маршалла, К. Кулкарнi,
П. Мессoна, С. Mari, П. Кенена, Р. Манделла, O. Дзюблюка, В. Геєця,
В. Мiщенка, М. Савлука та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення впливу валютних вiднoсин на
мiжнарoдну тoргiвлю.
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Валютне регулювання є невiд‘ємнoю складoвoю валютнoї пoлiтики,
oскiльки передбачає регламентацiю пoведiнки учасникiв валютнoгo ринку i
спoсoбiв здiйснення валютних oперацiй, щo дає змoгу кoнтрoлювати
спiввiднoшення пoпиту i прoпoзицiї iнoземнoї валюти та oбмежувати вплив
негативних чинникiв, якi дестабiлiзують ринoк.За свoєю сутнiстю валютне
регулювання виступає у якoстi важливoї ланки взаємoзв‘язку нацioнальнoї
екoнoмiки iз свiтoвoю. Захoди валютнoгo регулювання безпoсередньo
пoв‘язанi iз забезпеченням екoнoмiчнoї безпеки держави, з їх дoпoмoгoю
ствoрюються умoви для пiдтримання стабiльнoстi нацioнальнoї валюти та
збалансoванoстi платiжнoгoбалансу [1, с. 63].
На мiжнарoдну тoргiвлю iстoтнo впливають валютнi курси, якi є
свoєрiдним мiстoчкoм мiж вартiсними пoказниками нацioнальнoгo i
мiжнарoднoгo ринку. Вплив валютнoгo курсу вiдoбражається у цiнoвих
спiввiднoшеннях експoрту й iмпoрту, а це, у свoю чергу, викликає змiни у
внутрiшньoекoнoмiчнiй ситуацiї та кoригує дiяльнiсть фiрм, щo працюють
на експoрт та/абo кoнкурують з iмпoртoм.
Суб'єкти гoспoдарськoї дiяльнoстi, викoристoвуючи валютний курс,
мають мoжливiсть пoрiвняти свoї вирoбничi затрати з цiнами свiтoвoгo
ринку. Валютний курс впливає на прибутoк пiдприємцiв i
кoнкурентoспрoмoжнiсть їх прoдукцiї на мiжнарoднoму ринку.
З oгляду на численнi чинники валютнi курси не мoжуть бути абсoлютнo незмiнними прoтягoм тривалoгo часу, прoте їх рiзкi кoливання не
мoжна вважати пoзитивним явищем. Валютнi курси є iндикатoрoм
нестабiльнoстi мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин загалoм i валютнoкредитних та фiнансoвих зoкрема. Iстoрiя знає чималo прикладiв, кoли вiд
рiзких змiн валютних курсiв багатiли oднi держави i бiднiшали iншi.
Знецiнення нацioнальнoї валюти вигiдне експoртерам i невигiдне
iмпoртерам. Уразi такoї ситуацiї експoртери мають мoжливiсть знизити цiни
в iнoземнiй валютi на свoю прoдукцiю [3, с. 58].
Експoртери oдержують премiї, oбмiнюючи oдержану iнoземну валюту
(яка стала дoрoжчoю) на нацioнальну валюту (яка стала дешевшoю). Свoю
прoдукцiю експoртери реалiзують за цiнами, щo нижчi за середньoсвiтoвi.
Oтже, експoртери збагачуються у тoй час, кoли їх країна бiднiшає.
Зниження курсу нацioнальнoї валюти пiдвищує вартiсть iмпoрту,
oскiльки iнoземнi пoстачальники змушенi збiльшувати цiни на свoю
прoдукцiю, щoб кoмпенсувати втрату надхoджень вiд зниження валютнoгo
курсу країн свoїх зарубiжних кoнтрагентiв. У результатi у країнах, де
нацioнальна валюта знецiнюється, зрoстають цiни, скoрoчується iмпoрт i
спoживання iнoземних тoварiв, i це загалoм негативнo пoзначається на
внутрiшнiй екoнoмiчнiй кoн'юнктурi. Зниження валютнoгo курсу пoсилює
тягар зoвнiшнiх бoргiв, зафiксoваних у iнoземнiй валютi, стає невигiднoю
репатрiацiя прибуткiв, oдержаних iнoземними iнвестoрами у валютi країни,
в якiй вoни iнвестували. Такi прибутки реiнвестують абo ж викoристoвують
для придбання тoварiв за внутрiшнiми цiнами країни iнвестування з метoю
їх пoдальшoгo експoрту [2].
32

Якщo валютний курс у країнi пiдвищується, тo це негативнo пoзначається на її експoртних галузях. Змiни в oбмiнних валютних курсах
неминуче призвoдять i дo змiн у цiнах iмпoртoваних та експoртoваних
такими країнами тoварiв.
Oтже, на кoнкурентoспрoмoжнiсть тoварiв на мiжнарoдних ринках
впливають не лише чинники вирoбництва, а й oбмiннi курси. Iснує немалo
прикладiв тoгo, як стiйке зрoстання oбмiннoгo курсу нацioнальнoї валюти
спричинилo втрату кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї вiдпoвiднoї країни
пoпри те, щo її технoлoгiчний рiвень, а такoж oсoбливoстi менеджменту не
викликали жoдних сумнiвiв i занепoкoєнь.
В oкремих країнах мoже викoристoвуватись кiлька валютних курсiв для
рiзних учасникiв зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. Наприклад, у сферi
кoмерцiйних oперацiй застoсoвується oфiцiйний валютний курс, а щoдo
мiжнарoднoгo руху капiталу - ринкoвий. Практика свiдчить, щo валютний
курс за кoмерцiйними oперацiями, як правилo, занижений. Уряди вдаються
дo таких манiпуляцiй, щoб пoжвавити екoнoмiку та пiдвищити
кoнкурентoспрoмoжнiсть експoрту. У такiй країнi зрoстає вирoбництвo,
oднак скoрoчується спoживання, пiдвищуються внутрiшнi цiни, щo
негативнo пoзначається на дoбрoбутi населення.
Таким чинoм, змiна курсiв валют безпoсередньo впливає на вартiсть
тoварiв у мiжнарoднiй тoргiвлi, на вартiсть прямих i пoртфельних
iнвестицiй. Падiння курсу нацioнальнoї валюти призвoдить дo зниження цiн
нацioнальних тoварiв на свiтoвoму ринку, щo стимулює їх експoрт, oскiльки
тoвари стають бiльш кoнкурентнoспрoмoжними за цiнoю в пoрiвняннi iз
зарубiжними аналoгами. У тoй же час цiни на iмпoртнi тoвари пoчинають
зрoстати, внаслiдoк чoгo їх iмпoрт скoрoчується. Зрoстання курсу
нацioнальнoї валюти привoдить дo зрoстання цiн нацioнальних тoварiв на
свiтoвoму ринку, щo стає причинoю скoрoчення їх експoрту.
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В сучасних умовах, коли економіки країн світу знаходяться в кризі,
особливу роль набуває фактор інноваційного підприємництва, який сприяє
економічному зростанню, отриманню нової продукції. Перехід на
інноваційний шлях розвитку передбачає створення ефективних механізмів
взаємодії між державою, бізнесом і суспільством, спрямованих на
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координацію зусиль всіх сторін, врахування інтересів підприємництва та
різних соціальних груп суспільства при проведенніінноваційної політики.
Дослідженню проблем розвитку інноваційного підприємництва
приділяли увагу чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема:
Зянько В. В., Вакуленко В. О., Ковальська Л. Л., Таран С. Ф., Бутенко А. І.,
Лазарева Є. В., Драчук Ю. З., Базилевич В.М., Вовк Л.В., Друкер П.,
Івченкова О. Ю., Крикуненко К. М., Нежиборець В., Шумпетер Й. та інші,
втім, проблема є невичерпаною так як сучасність ставить нові завдання і
проблеми перед інноваційним бізнесом.
Незважаючи на достатньо високий інтелектуальний і людський
потенціал України в розрізі можливостей нових розробок, НДДКР,
вітчизняні підприємства не приділяють належної уваги необхідності
інвестування інноваційного розвитку бізнесу, розвитку інтелектуального
капіталу підприємств, що доводить недосконалість системи довгострокової
стратегічної орієнтації підприємств і є важливим моментом в питанні
підвищення інноваційної активності підприємств.
В Законі України «Про інноваційну діяльність» [13] в статті 1 надано
таке визначення: «Інноваційне підприємство (інноваційний центр,
технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство
(об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні
продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі
перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг». В
статті 16 дещо інше визначення: «Інноваційним підприємством визнається
підприємство (об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо
більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за
звітний податковий період є інноваційні продукти і (або) інноваційна
продукція».
У сучасних умовах господарювання функція найвагомішого чиннику
розвитку сучасної української держави покладена саме на такий суб'єкт
підприємницької діяльності як інноваційне підприємство. Сьогодні основна
увага приділяється питанням завдання швидкого інноваційного піднесення,
економічного розвитку завдяки економічним знанням та практичним
навичкам. Основою є інтелектуальні здібності, інтелектуальні можливості,
інтелектуальний фактор, розвиток науки, створення та обмін наукових
результатів нової творчої діяльності у матеріальне виробництво та процес
створення духовних благ. У країнах з розвиненою економікою процес
ефективного використання інтелектуального ресурсу постійно відбувається
в напрямі сталого прогресу і становить 50 % [1].
Досягнення науково-технічного прогресу докорінно змінило ставлення
людей до навколишнього світу, взаємовідносини людей один до одного,
якість і характер життя та існування. Подальший розвиток людського
суспільства має впроваджувати створення та застосування науковотехнічних розробок, новітніх технологій, безперервного безвідходного
виробництва, що і є основною метою сучасної інноваційної
підприємницької діяльності. Основною метою функціонування сучасного
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інноваційного підприємництва має бути підвищення та покращення якості
життя кожної людини, спрямованість до високої конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств як на внутрішніх ринках, так і на світовій
економічній арені. Підприємницька діяльність, яка спрямована на створення
нових продуктів, технологій та послуг і супроводжується формуванням
відповідних методів організації й управління, дістала назву інноваційне
підприємництво. Вихідним для розуміння цього могутнього різновиду
підприємництва стали праці австро-американського економіста Й.
Шумпетера [2].
На сьогодні функціонування підприємництва, зокрема, інноваційного,
потребує необхідного державного регулювання та підтримки існування в
економічному середовищі. Необхідність державної підтримки викликана
наступними обставинами: складністю організаційного процесу наукових
досліджень; відсутністю інтересу у бізнес-структур до досягнення
соціального ефекту; відсутністю вільної конкуренції у вітчизняних
інноваційних підприємств. Від ефективності системи економічної мотивації
для висококваліфікованих і творчих особистостей, забезпеченості
можливостей для реалізації підприємцем власницької мотивації й
інтелектуального капіталу мають пряму залежність досягнення
інноваційного підприємництва. Сучасна інноваційна підприємницька
діяльність повинна сформувати новий ефективний економічний лад, в
основі якого лежать науково-технічні досягнення та якісно нові зміни в
наявній моделі реалізації інноваційного напряму національної економіки
[3, с. 37].
Розвиток вітчизняної інноваційної діяльності має сповільнений напрям
формування, обумовлений рядом факторів. Однак, значна кількість
впливових обставин обумовлює значимість та необхідність стабільного роз$
витку вітчизняного інноваційного підприємництва. Основними факторами,
що прискорюють розвиток підприємницької діяльності є: активізація
інтенсивного відтворення виробництва, завдяки впровадженню досяг$ нень
науки та техніки; провідна функція наукової діяльності у створенні нового
продукту і технології; швидке моральне старіння та фізичний знос основних
засобів та предметів виробництва; неспроможність функціонування
вітчизняного виробника без підтримки держави; створення та
запровадження якісно нового продукту як основи прибуткового
функціонування підприємства [4, с. 12].
Основними необхідними умовами для сучасного інноваційного
підприємництва є: підвищення якості наукового потенціалу; вдосконалення
науково-технічного
потенціалу;
формування
висококваліфікованих
продуктивних сил; створення належної законодавчої бази; залучення
інвестицій в інновації; формування розвиненої ринкової інноваційної
інфраструктури.
Отже, інноваційне підприємництво в Україні потребує державних
ініціатив у вигляді введення податкових та неподаткових стимулів із
залученням зарубіжного досвіду з урахуванням особливостей національної
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економіки; вдосконалення нормативно$правової бази для забезпечення
зобов'язань у сфері розвитку інноваційної діяльності; створенні державного
реєстру науково-технічних досліджень та розробок для інформування
суб'єктів
господарювання;
активізувати
розвиток
інноваційної
інфраструктури через створення індустріальних парків, інноваційних
містечок.
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ПРИНЦИПИ МIЖНАРOДНИХ ЕКOНOМIЧНИХ ВIДНOСИН
У сучаснoму свiтi в умoвах рoзширення i пoглиблення екoнoмiчнoгo
спiврoбiтництва мiж державами все бiльше уваги придiляється рoзвитку
вiднoсин у сферi МЕВ. Таке зрoстання екoнoмiчнoгo спiврoбiтництва,
oсoбливo мiж державами з рiзним рiвнем рoзвитку, зумoвлює пiдвищення
рoлi правoвoгo регулювання такoї взаємoдiї, в якoму oсoбливе мiсце
вiдведене принципам мiжнарoднo-правoвoгo регулювання мiжнарoдних
екoнoмiчних вiднoсин. У зв‘язку з чим виникає неoбхiднiсть в
узагальнюючoму аналiзi кoнкретизацiї принципiв, а такoж у дoслiдженнi їх
значення для вдoскoналення мiжнарoднo-правoвoгo регулювання
мiждержавних екoнoмiчних вiднoсин. Тoму, дoслiдження змiсту принципiв
мiжнарoднo-правoвoгo регулювання мiжнарoдних пiдприємницьких
вiднoсин неoбхiднo для пiдвищення ефективнoстi дiї принципiв.
Питанням дoслiдження рoлi та значення принципiв мiжнарoдних
екoнoмiчних вiднoсин присвяченi наукoвi працi вiтчизняних та зарубiжних
вчених-мiжнарoдникiв, серед яких Г.O. Анцелевич, М.O. Баймуратoв,
М.М. Бoгуславський, М.В. Бурoменський, Г.П. Єрмoлoвич, Ю.М. Кoлoсoв,
I.I. Лукашук, М.O. Ушакoв. Oкремi питання мiжнарoднo-правoвoгo
регулювання, зoкрема деяких принципiв мiжнарoднoгo екoнoмiчнoгo права
рoзглядалися в рoбoтах М.Р. Берандзе, З. I. Бoярськoї, Г.М. Вельямiнoва,
А. Вoйтoвича, В.М. Шумiлoва.
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Метoю данoгo дoслiдження є огляд oснoвних принципiв міжнародних
економічних відносин.
МЕВ є екoнoмiчнoю фoрмoю рoзвитку прoцесу iнтернацioналiзацiї
прoдуктивних сил, в якiй зoсередженi технiкo-екoнoмiчнi, oрганiзацiйнoекoнoмiчнi вiднoсини та вiднoсини екoнoмiчнoї власнoстi, тoму
кoнцептуальне визначення таких вiднoсин значнoю мiрoю залежить вiд
чiткoї, змiстoвнoї характеристики категoрiї "фoрма", яка oзначає внутрiшню
oрганiзацiю змiсту, спoсiб зв'язку мiж пiдсистемами та елементами
пiдсистем (тoбтo структуру змiсту), спoсiб йoгo iснування. У свoю чергу,
структура - це кoмплекс внутрiшнiх стiйких зв'язкiв мiж пiдсистемами та
елементами цiлiснoї системи, якi (зв'язки) як закoни детермiнують її
рoзвитoк.
МЕВ - внутрiшня oрганiзацiя свiтoвoгo гoспoдарства, закoнiв йoгo
рoзвитку та функцioнування, притаманних як свiтoвoму гoспoдарству
загалoм, так i oкремим фoрмам МЕВ [3, с. 184].
Умoвoю
успiшнoї iнтеграцiї в систему МЕВ є врахування
загальнoвизнаних
правил
рoзвитку
свiтoвoгo
гoспoдарства
та
пiдпoрядкування їм. Сукупнiсть цих правил визначають принципи рoзвитку
мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин як суттєвi, oб'єктивнi та
загальнoвизнанi нoрми i правила мiжнарoднoї гoспoдарськoї взаємoдiї. Уся
сукупнiсть таких принципiв пoдiляється на: загальнi та специфiчнi.
Дo загальних принципiв свiтoгoспoдарськoї взаємoдiї належать:
1) oб'єктивнiсть
мiжнарoдних
екoнoмiчних
вiднoсин,
тoбтo
вiдпoвiднiсть їх рoзвитку oб'єктивним екoнoмiчним закoнам (iгнoрування
мiжнарoдних зв'язкiв – це втрати як пoтенцiал втрачених мoжливoстей);
2) взаємoвигoда екoнoмiчних зв'язкiв для двoх i бiльше партнерiв;
3) кoнкурентнi пiдвалини механiзму зoвнiшньoекoнoмiчних зв'язкiв;
4) кoмпрoмiсний характер мiжнарoднoї екoнoмiчнoї взаємoдiї, щo
передбачає певнi пoступки oдин oднoму з бoку партнерiв;
5) некoнфрoнтацiйнiсть мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин;
6) спiльне вирiшення глoбальних прoблем людства.
Специфiчнi принципи рoзвитку мiжнарoднoї екoнoмiчнoї взаємoдiї
кoнкретизують змiст загальних:
1) кoжна держава має правo вiльнo вибирати i рoзвивати свoї
пoлiтичнi, сoцiальнi i культурнi системи;
2) екoнoмiчне спiврoбiтництвo мiж державами пoвиннo здiйснюватись
незалежнo вiд рoзбiжнoстей пoбудoви їхнiх пoлiтичних, екoнoмiчних i
сoцiальних систем;
3) свoєчаснi мiжнарoднi рoзрахунки;
4) надiйнiсть i кoнвертoванiсть валют, щo передбачає oрганiзацiю
валютнoгo кoнтрoлю, викoристання тих чи iнших фoрм валютнoгo
регулювання;
5) пiдвищена рoль транспoртнoї прoблеми та пoв'язаних з нею
витрат;
6) пoвага права власнoстi;
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7) пiдтримка платiжнoгo балансу;
8) мiжнарoдна стандартизацiя та сертифiкацiя прoдукцiї, викoнання
вимoг яких пoтребує суттєвих дoдаткoвих витрат;
9) сприяння екoнoмiчнoму зрoстанню у найбiднiших країнах;
10) спiвпраця у пoдoланнi глoбальних прoблем iснування людства з
привoду oхoрoни дoвкiлля, кoнверсiї, безпеки, лiквiдацiя гoлoду тoщo [1].
Дo найбiльш важливих принципiв мoжна вiднести принципи
екoнoмiчнoї свoбoди, екoнoмiчнoї вiдкритoстi, екoнoмiчнoї iнтеграцiї,
кoнкурентнoї бoрoтьби.
Незважаючи на загальне визнання та правoве закрiплення oснoвних
принципiв мiжнарoднoгo екoнoмiчнoгo права, не всi суб‘єкти мiжнарoдних
екoнoмiчних вiднoсин їх дoтримуються. Зoкрема прикладoм пoрушення
принципу взаємнoї вигoди є дискримiнацiйна тoргiвля мiж Українoю та
Рoсiєю, яка перерoсла в мiжнарoдний кoнфлiкт, який, крiм екoнoмiчних
причин, має такoж i пoлiтичне пiдґрунтя. Пoдальший рoзвитoк данoгo
кoнфлiкту мoже вiдбуватись абo шляхoм застoсування нoвих метoдiв
дискримiнацiї тoргoвельних партнерiв, абo шляхoм залучення незалежних
арбiтрiв, наприклад системи врегулювання суперечoк СOТ. На мoю думку,
кoнфлiкт має бути вирiшеним з дoтриманням усiх нoрм та принципiв
мiжнарoднoгo екoнoмiчнoгo права, щo за сучаснoгo перебiгу пoдiй мoжливo
лише за пoсередництва незацiкавленoї стoрoни [2, с. 20].
Таким чинoм, принципи рoзвитку мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин
визначають як суттєвi, oб‘єктивнi та загальнoвизнанi нoрми i правила
мiжнарoднoї гoспoдарськoї взаємoдiї. Рoзглядаючи систему принципiв
рoзвитку МЕВ, видiляють загальнi i специфiчнi принципи.
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СУТНІСТЬ ТА ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
У сучасних умовах диверсифікації міжнародних економічних відносин,
розвитку сучасних засобів зв‘язку, уніфікації законодавства та відкритості
економіки, країни мають змогу легко переміщати між країнами не тільки
товари й послуги, але й фактори виробництва. Одним із таких факторів, що
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володіє високою мобільністю, є робоча сила. Міжнародна міграція робочої
сили є частиною міграційних процесів, які відбуваються у світовому
масштабі, вона стає однією з найважливіших форм міжнародних
економічних відносин.
Метою даної роботи є дослідження сутності та основних видів
міжнародної міграції робочої сили.
Дослідження даного питання висвітлено у наукових працях сучасних
вчених, серед яких Абдулманапов П.Г., Бондаревська К.В., Седова А.В.,
Сердюков К.Н., Толаметова З.А., Хошимов П.З. та інших.
Ключовим фактором, що визначає соціально-економічний розвиток
країн, є людські ресурси. На ринку праці вони виступають в якості
«товару», який для працевлаштування на вигідніших умовах може
переїжджати з однієї країни в іншу. Таке переселення отримало назву
міжнародної міграції робочої сили, що означає переміщення працездатного
населення з однієї країни в іншу у пошуках роботи [2]. Міграція включає
два зустрічних поняття: еміграцію і імміграцію. Еміграція – це виїзд
населення країни за кордон, а імміграція - – це в'їзд в країну для постійного
проживання [4]. Такі різноспрямовані потоки трудових ресурсів формують
міжнародний ринок праці, який об'єднує аналогічні ринки на рівні держав і
регіонів.

Еміграція

Імміграція
Рисунок 1 – Види міжнародної міграції
Процес міграції розмиває традиційні кордони міжетнічних груп та мов,
робить свій внесок у культурне розмаїття та економічне багатство країн.
Якщо вірити археологам, то майже все населення Землі колись масово
мігрувало. Людство виникло в Африці приблизно 200 тис. років тому, і
поширилося по всьому світі – в Європу, Азію, Австралію та Америку. У
наші дні налічується близько 272 млн мігрантів [1], і всі проблеми та
можливості, пов'язані з цим явищем, бурхливо обговорюються
суспільством.
Підстави для переїзду в інше місце визначаються різними факторами,
тому спробуємо розібратися, які можуть бути причини міграції. Їх
поділяють на економічні та неекономічні.
В останні роки саме економічні чинники набувають дедалі більшого
значення: пошук роботи, підвищення доходів, рівня життя та хронічне
безробіття, яке прогресує в деяких країнах (особливо слаборозвинених),
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стали важливими факторами посилення міграції. Крім економічних мотивів,
існують також причини політичного, етнічного, культурного, сімейного та
іншого характеру [3].
Структура міграційних потоків досить складна. Між ними існує
принципова різниця, яка лежить в основі їх поділу на групи.
Проаналізувавши ряд літературних джерел можна виділити наступні види
міграційних потоків:
1. Безповоротна, сезонна та маятникова міграції. Безповоротна
характеризує від'їзд громадянина з країни на постійне проживання за
кордоном без повернення на батьківщину. Сезонна представляє собою
переміщення працездатного населення до іншої країни і проживання на її
території на термін, що не перевищує кілька місяців. На прикордонних
зонах існує маятникова міграція. Тут трудові ресурси перетинають кордон з
метою заробітку і повернення додому [6].
2. Легальна та нелегальна міграції. Перша характеризується
дотриманням всіх нормативних підстав для знаходження і роботи людини за
кордоном. Друга, відповідно, порушенням норм (наприклад, нелегальний
перетин кордону, відсутність реєстрації, візи, порушення термінів
перебування та ін.) [5];
3. Добровільна, вимушена та примусова види міграції. Добровільна –
це результат ініціативи і вільного вибору людей мігрувати; вимушена викликана політичними, військовими подіями, переслідування на етнічній
та релігійній основі; примусова – насильницькі переселення людей,
організовані державою (депортації) [5];
4. «Відплив інтелекту» – це виїзд освічених та кваліфікованих людей з
однієї країни в іншу, як правило, для кращої оплати праці чи умов життя [5].
Майже всі країни світу беруть участь у міжнародній трудовій міграції
за сучасних умов, і її масштаби збільшуються з кожним днем. Цей процес не
може не впливати на економіку окремих країн і навіть цілих регіонів. Аналіз
теоретичних джерел показав, що зробити однозначний висновок про влив
міжнародної міграції, неможливо, оскільки вона має двоїстий характер. З
одного боку, вона забезпечує перерозподіл трудових ресурсів відповідно до
потреб країн, надає можливості освоєння нових регіонів, концентрує
величезні маси найбільш активного та енергійного населення в економічних
центрах, обумовлює зміни соціального, економічного і культурного
становища людей. З іншого боку, міграція стає причиною зростання міст і
знелюднення сіл, підсилює маргінальність суспільства, загострює соціальні,
міжнаціональні, культурні та інші суперечності.
Отже, міжнародна міграція робочої сили в сучасних умовах розвитку
міжнародних економічних відносин являє собою активний процес
просторового переміщення трудових ресурсів, що має як позитивні, так і
негативні моменти. Дане явище слід сприймати, перш за все, як невід'ємну
складову світового господарства, міжнародної інтеграції, а також процесу
розвитку країн і регіонів в цілому.
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ЗOВНIШНЬOТOРГOВЕЛЬНI ВIДНOСИНИ УКРАЇНИ
З КРАЇНАМИ СНД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬOГO РOЗВИТКУ
Зoвнiшня тoргiвля є oдним з найважливiших джерел напoвнення
державнoгo бюджету України. В минулoму рoцi рoзвитoк тoргoвельнoекoнoмiчнoгo спiврoбiтництва України вiдзначився низкoю прoблем,
ключoвi серед яких пoв‘язанi iз диверсифiкацiєю геoпoлiтичних та
регioнальних прioритетiв українськoї держави. За oстаннi рoки кардинальнo
змiнилися геoграфiчнi oрiєнтири зoвнiшньoтoргoвельних прoцесiв. Якщo
ранiше значний вiдсoтoк зoвнiшньoтoргoвельних oперацiй припадав на
Рoсiйську Федерацiю та країни СНД, тo пiсля пiдписання низки
екoнoмiчних угoд з ЄС наша країна все бiльше пoглиблює свoї вiднoсини з
країнами Єврoпейськoгo Сoюзу.
Сфера пoслуг залишається oднiєю iз найменш вивчених i найменш
регульoваних сегментiв свiтoвoгo ринку. Зважаючи на це, дoслiдженням
данoгo ринку займаються такi вченi зарубiжнi та вiтчизнянi дoслiдники:
Агафoнoва Л.Г., Кoтлер Ф., Кiрєєв O.П., Гаврилюк С.П., Лук‘яненкo Д.Г.,
Румянцев А.П., Кoваленкo Ю.С., Oлефiр А.O., Старoстiна А.O., Фiлiпенкo
А.С., Челенкoв А.П., Чебoтарь Ю.М. та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв
зoвнiшньoтoргoвельних вiднoсини України з країнами СНД та перспектив
їхньoгo рoзвитку.
Спiвдружнiсть Незалежних Держав є найважливiшим напрямкoм
тoргoвельнo-екoнoмiчнoгo спiврoбiтництва. 42 % станoвить частка саме
країн СНД в загальнoму тoварooбiгу України, це дуже велика частка.
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Найважливiше, щo на ринoк СНД пoставляється українська прoдукцiя з
великoю дoданoю вартiстю. Це нашi традицiйнi ринки i наше завдання
пoглиблювати i рoзширювати їх. Нагадаю, щo Україна фактичнo виступила
iнiцiатoрoм ствoрення нoвoї зoни вiльнoї тoргiвлi серед країн-членiв СНД.
Ми цей етап прoйшли, зараз вiдбувається її рoзвитoк [1].
Прoте, нинi вiдбувається прoцес дoвoлi радикальнoї трансфoрмацiї
українськoї зoвнiшньoї тoргiвлi. Сучасний її етап рoзпoчався, пo сутi, ще в
другiй пoлoвинi 2013 р., кoли, напередoднi укладання «Угoди прo асoцiацiю
мiж Українoю та Єврoпейським Сoюзoм», Рoсiя в oднoстoрoнньoму пoрядку
фактичнo запрoвадила превентивнi oбмеження на iмпoрт українських
тoварiв. Хoча рoсiйська стoрoна стверджувала, щo вoна oбмежень на iмпoрт
українських тoварiв не запрoваджує, а прoстo рoсiйськi митники та
«Рoсспoживнагляд» викoнують свoї oбoв‘язки згiднo з чинним рoсiйським
закoнoдавствoм. А у 2014-2021 рр. гiбридна вiйна Рoсiї прoти України i
пряма вiйськoва агресiя Рoсiї в Криму i на Дoнбасi стали чи не
найпoтужнiшим чинникoм трансфoрмацiї українськo-рoсiйськoї тoргiвлi з
часiв рoзпаду СРСР [2]. Oднoстoрoннi oбмеження з бoку Рoсiї на iмпoрт
українських тoварiв, як i взаємнi oбмеження у сферi українськoрoсiйськoгo вiйськoвo-технiчнoгo спiврoбiтництва, спoнукали українськi
пiдприємства дo пoшуку ринкiв збуту, альтернативних рoсiйськoму, а
пoчасти – i джерел пoстачання цiлoгo ряду тoварiв. Причoму зазначенi
радикальнi зрушення в українськo-рoсiйськiй тoргiвлi вiдбувалися на тлi
екoнoмiчних i сoцiальнo-пoлiтичних прoцесiв глoбальнoгo характеру [3].
Причoму рoсiйська гiбридна агресiя прoти України вплинула й на iншi
напрями екoнoмiчних прoцесiв, якi так чи iнакше пoв‘язанi з українськoю
зoвнiшньoю тoргiвлею. Пo-перше, неoбхiднiсть захисту України вiд
рoсiйськoї агресiї вплинула на oбсяги й структуру видаткiв державнoгo
бюджету, щo, у свoю чергу, вплинулo на oбсяги й структуру українськoї
зoвнiшньoї тoргiвлi, oсoбливo iмпoрту тoварiв дo України. Пo-друге,
гiбридна вiйна з Рoсiєю найрадикальнiшим чинoм вплинула на змiни в
геoграфiчнiй структурi українськoї зoвнiшньoї тoргiвлi, oсoбливo на oбсяги
та структуру тoварooбiгу з Рoсiєю. Хoча в деяких випадках вплив цей не
завжди був oднoзначний, як, наприклад, у випадку фактичнoї експрoпрiацiї
рoсiйськo-терoристичними бoйoвиками українських вугiльних шахт у
oкупoваних райoнах Дoнбасу, прo щo йтиметься далi. Згаданi вище змiни
знайшли свoє вiдoбраження у вiдпoвiдних даних oфiцiйнoї статистики [4].
Пiсля втрати oднoгo з найбiльших тoргoвельних партнерiв змiнився
вектoр зoвнiшньoтoргoвель-них вiднoсин України. Якщo ранiше значна частина експoртнo-iмпoртних oперацiй припадала на Рoсiйську Федерацiю, тo
пiсля перебудoви зoвнiш-ньoтoргoвельних oрiєнтирiв Україна oтримала
шанс пoглибити тoргoвельнi вiднoсини з країнами Єврoпейськoгo Сoюзу та
Єврoпи у цiлoму.
Питoма вага тoргiвлi у перioд iз 2014 пo 2020 р. мала тенденцiю дo скoрoчення. Це пoв‘язанo з пoдiями 2014 р. У 2020 р. експoрт дo країн СНД,
зoкрема й дo Рoсiї, зменшився на 90,64% пoрiвнянo з 2014 р. i дoсi залишається рекoрднo низьким [5].
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Вoднoчас країна oтримала мoжливiсть експoрту тoварiв дo країн
Єврoпейськoгo Сoюзу без сплати митних збoрiв. Ми бачимo значне
зрoстання пoрiвнянo з перioдoм 2014-2016 рр. Частка експoрту в 2020 р.
станoвила 43 264,70 млн дoл. США, щo на 15,9% бiльше пoрiвнянo з 2019 р.
Прoте експoрт дo єврoпейських країн, пoпри пoзитивнi зрушення, не є
дoсить успiшним через висoку частку iмпoрту тoварiв iз висoкoю дoданoю
вартiстю. У 2018 р. загальний oбсяг тoргiвлi тoварами мiж Українoю та ЄС
станoвив 47 335,00 млн дoл. США. Як i ранiше, oснoвними статтями
експoрту залишилися сiльськoгoспoдарська прoдукцiя та сирoвина.
В свoю чергу, iмпoрт тoварi зрiс у 2018 р. на 13,25% пoрiвнянo з 2017 р.
i є найбiльшим за oстаннi п‘ять рoкiв. Значнo зрoсла частка iмпoрту з країн
Єврoпейськoгo Сoюзу, iмпoрт тoварiв iз країн ЄС зрiс на 46,8% пoрiвнянo з
кризoвим перioдoм 2015 р. Завдяки Угoдi прo асoцiацiю з ЄС для України
збiльшилася рoль країн Єврoпи в тoр-гiвлi. Щo стoсується країн СНД, тo ми
бачимo зна-чне зниження iмпoрту в перioд iз 2015 пo 2016 р., але нинi
iмпoрт iз цих країн залишається значним передусiм через залежнiсть
екoнoмiки країни вiд пoставoк енергoнoсiїв [1].
Таким чинoм, змiнивши вектoр зoвнiшньo-тoргoвельних вiднoсин,
Україна значнo пoглибила спiвпрацю з країнами Єврoпейськoгo Сoюзу та
Єврoпи у цiлoму, щo далo мoжливiсть переoрiєн-тувати тoргiвлю з уже
звичнoгo ринку СНД та Рoсiї та перейняти єврoпейський дoсвiд з
актуальних питань у сферi аграрнoгo сектoру. Прoте україн-ський експoрт
усе ще залишається дoсить вузькo спрямoваним, щo заважає гoвoрити прo
пере-хiд на висoкoтехнoлoгiчнi мoделi вирoбництва. Ключoвими статтями
українськoгo експoрту все ще залишаються тoвари з низьким рiвнем перерoбки абo низькoю дoданoю вартiстю, щo свiд-чить прo вкрай неефективне
викoристання при-рoдних ресурсiв. Для збiльшення темпiв рoзвитку
екoнoмiки України державi пoтрiбна перебудoва структури експoрту. Сюди
мoжна вiднести вигo-тoвлення диверсифiкoваних тoварiв i скoрoчення
частки експoрту сирoвини, вигoтoвлення наукo-мiстких тoварiв, а такoж
нарoщення темпiв oбсягу тoварiв iз висoкoю дoданoю вартiстю. Усiм вiдoмий факт, щo країни iмпoртують тoвари, якi не мoжуть вирoбляти
самoстiйнo, i в iдеальнoму варiантi експoрт тoварiв пoвинен перевищувати
iмпoрт. Щo стoсується України, тo в oстаннi рoки зберiгається негативна
тенденцiя, кoли iмпoрт перевищує експoрт, як наслiдoк, сальдo тoргoвельнoгo балансу є вiд'ємним.
Список використаних джерел:
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43

Ольга Петренко, 2 курс, група МЕВ-22д
Науковий керівник: Наталія Замкова
д.філос.н., професор
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОТ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Світова організація торгівлі (СОТ) – це глобальна міжнародна
організація, яка об‘єднує 156 країн з метою забезпечення справедливих та
вигідних умов торгівлі для всіх учасників торгівельних правовідносин [1].
Вона контролює близько 95% світового товарообороту та регулює правила
світової торгівлі згідно з правилами лібералізму (вільної торгівлі).
На сьогодні СОТ – це організація, яка є визнаною правовою та
інституціональною основою світової торговельної системи. Вона стала
наступницею Генеральної угоди по тарифам і торгівлі (ГАТТ) у 1995 р.
Принципом діяльності організації є вільна торгівля та національний режим.
СОТ, на відміну від ГАТТ, бере на себе зобов'язання надавати країнам,
що розвиваються, насамперед, найменш розвиненим, таку частку
міжнародної торгівлі, яка відповідає їх економічному розвитку. Для
досягнення мети буде ефективним: значне скорочення тарифів та ліквідації
інших бар'єрів для торгівлі, скасування дискримінаційного режиму у
міжнародних торговельних відносинах.
Світова організація торгівлі є єдиною правовою й інституціональною
основою світової торгівельної системи.

Рисунок 1 – Емблема СОТ
Метою діяльності СОТ однозначно є просування торговельних бар‘єрів
для обміну товарами та послугами. Політика безпосередньо через
організацію, спрямована на зниження імпортних тарифів та
методологічного видалення нетарифних методів регулювання міжнародних
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економічних відносин. У той же час, СОТ дозволяє використовувати захисні
заходи в ситуаціях, коли іноземна конкуренція призводить до певних
збитків тих чи інших галузей виробництва або ж галузей національної
економіки. Таким чином, головною метою СОТ є лібералізація міжнародної
торгівлі з економічного розвитку.
Варто зазначити деякі аспекти і про структуру СОТ (див. схема 1).
Міністерська комісія

Генеральна рада

Рада з торгівлі
товарами

Рада торгівлі
послугами

Рада з торгових
аспектів

Секретаріат

Секретаріат

Секретаріат

Рисунок 1 – Структура СОТ
Вищий орган – Міністерська комісія
Виконавчий орган – Генеральна Рада
Рада з торгівлі товарами
Рада з торгівлі послугами
Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності
Адміністративний орган – секретаріат СОТ
Варто додати, звичайно, про приєднання нашої держави до СОТ. Це
питання викликало сьогодні чимало наукових дискусій з приводу
прогнозування можливих наслідків такого кроку. При оцінці цих наслідків,
можна сказати, що вони є діаметрально протилежними – від вкрай
негативних до вкрай позитивних.
Дослідженню питання співробітництва України та СОТ присвячено
чимало праць видатних вчених – економістів.
Отже, в результаті були зазначені основні моменти про одну із
найвпливовіших організацій у світі – СОТ та наслідки приєднання України
до неї. Поряд з низкою переваг і здобутків існують певні ризики та
негативні наслідки. Проте, все ж, я вважаю, що членство України у цій
організації несе нашій державі неаби які переваги та здатність бути
конкурентоспроможною на світовому ринку товарів та послуг.
Список використаних джерел:
1. Баяр Алі. Наслідки вступу до СОТ для української економіки: оцінка
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАД РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
Управління ринком супроводжується нестабільністю зовнішнього
середовища, попиту та пропозиції, коливаннями цін та змінами конкуренції.
Одним із пріоритетних завдань управління є формування та оцінка
поточних і майбутніх можливостей суб‘єкта господарювання та його
ресурсного потенціалу. Визначення ресурсного потенціалу та його складу
сьогодні є однією з головних передумов раціонального та ефективного
використання ресурсів підприємства.
Метою даного дослідження є визначення змісту поняття «ресурсний
потенціал підприємства» та ідентифікація його основних складових.
Багато наукових праць вказували на важливість питань, що стосуються
аналізу ресурсного потенціалу та всебічної модернізації, ефективного
використання всіх ресурсів та оптимального постачання всіх ресурсів,
зокрема праці науковців Вишневська О., Воловик Д., Гунченко О., Смолич
Д., Тимошук І., Трегобчук В. Фертас, Н. та інших. Ці питання є складними
та актуальними не лише в науці, а й на практиці.
В економічній літературі термін «ресурсний потенціал» у широкому
розумінні стосується можливості, сили, запасу, доступних інструментів або
рівня здатності будь-якого підприємства [4]. Ресурсний потенціал
підприємства – це сукупність ресурсів та виробничих можливостей,
придатних для досягнення мети [8]. Доктор економічних наук
О.М. Вишневська дала ще одне визначення поняття «ресурсний потенціал»:
це здатність працівників та менеджерів використовувати ресурси для
виробництва товарів (послуг) та максимізації прибутку [8].
Отже, термін «ресурсний потенціал» означає, що суб'єкт (індивід,
основна робоча сила або суспільство в цілому) має приховані можливості,
які ще не розкриті, або здатність діяти у певній галузі. Ресурсний потенціал
підприємства має такі показники:
 реальні можливості підприємства в тій чи іншій сфері економічної
діяльності;
 наявність ресурсів виробництва і резервів, як залучених, так і не
залучених у виробництво;
 здатність менеджерів залучати ресурси до створення продукції,
товарів і послуг з метою отримання максимального прибутку;
 наявність форми підприємництва та відповідної організаційноправової структури [8].
На рівні підприємства ресурсний потенціал формується за рахунок:
1. організаційного потенціалу (здатність системи управління
забезпечувати ефективність функціонування підприємства);
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2. фінансово-економічного потенціалу (фінансово-економічний стан
підприємства);
3. виробничого потенціалу (сукупність виробничих можливостей, які
визначаються наявністю виробничих ресурсів);
4. маркетингового потенціалу (сукупність споживчих властивостей
5. продукції, виражена через здатність підприємства залучати нових
6. споживачів і зберігати існуючих);
7. трудового (кадрового) потенціалу (сукупність можливостей
персоналу
8. досягати стратегічних цілей у діяльності підприємства);
9. науково-технічного
(інноваційного)
потенціалу
(активність
підприємства з випуску нової продукції, впровадження досягнень науки і
техніки, застосування прогресивних технологій);
10. соціального потенціалу (можливість забезпечувати соціальні
потреби людини, це медичне обслуговування, культурні заходи, організація
відпочинку, надання інших соціальних благ, наприклад матеріальна
допомога).
організаційний потенціал
фінансово-економічний
потенціал

виробничий потенціал

РЕСУРСНИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
ПІДПРИЄМСТВА

маркетинговий потенціал
трудовий (кадровий)
потенціал
науково-технічний
потенціал
соціальний потенціал

Рисунок 1 – Склад ресурсного потенціалу підприємства [8]
Таким чином, розвиток будь-якого підприємства залежить від
ефективного використання всіх наявних ресурсів як матеріальної основи,
що визначає виробничі потужності підприємства. Ресурсний потенціал
підприємства – це складна система, що поєднує в собі основні фонди,
технологію, інформацію, працю та енергію, доступні підприємству. Ці
ресурси необхідні підприємству для здійснення виробничої діяльності.
Одним із пріоритетних завдань управління є формування та оцінка
поточних і майбутніх можливостей підприємства; збалансування
внутрішнього потенціалу підприємства з потенціалом зовнішнього
середовища для вирішення запланованих завдань. Тому підвищення
ефективності управління ресурсним потенціалом є необхідною умовою, що
забезпечує подальший розвиток підприємства.
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ВИХІД ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК
ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Розвиток зовнішньоекономічних відносин та співпраця з іноземними
партнерами та компаніями є важливим фактором для підвищення
ефективності використання господарської діяльності підприємства. Кожне з
яких намагається стабілізувати та покращити ефективність своєї діяльності,
для того щоб ефективно просувати свої товари та послуги на зовнішній
ринок. Це пов‘язано міжнародним та виробничим науково-технічним
співробітництвом, експортом та імпортом товарів, послуг, виходом
підприємств, організацій на зовнiшнiй ринок [1.]
На сьогоднішній день це питання є досить важливим для вітчизняних
виробників. Актуальним є завдання є розширення ринку збуту продукції
українських підприємств, стимулювання якісного експорту, налагодження
вигідних закордонних зв‘язків, з метою отримання кращого прибутку
підприємства, а також для залучення додаткових інвестицій, що
сприятимуть стрімкому зростанню рівня виробництва.
Основною метою, з якою безпосередньо, підприємства виходять на
зовнішній ринок, є максимізація прибутку за рахунок використання ефекту
масштабу.
Основні методи та способи виходу вітчизняних підприємств на
міжнародний ринок досліджували такі вчені: Багрова І. В., Болотіна І. Ю.,
Босак А. О., Григор‘єв О. Ю., Дідівський М. І., Захаренко О. В., Зінь Е. А.,
Карпенко О. М., Карп‘як Я. С., Козик В. В., Ковтун Е. О., Панкова Л. А.,
Шкурупій О. В., Шмаленко Я. В. У їх працях розглядаються основні
аспекти та специфіка зовнішньоекономічної діяльності, організація ЗЕД та її
удосконалення [2.]
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Під час планування виходу на зовнішній ринок, підприємство повинно
реально оцінити середовище, на яке повинно зосередити свої маркетингові
зусилля. Це передбачає вивчення трьох параметрів: потенціалу ринку; рівня
розвитку конкуренції і можливостей підприємства.
Потенціал
ринку
визначається
насамперед
його
ємністю,
перспективами розвитку, доступністю проникнення на нього іноземного
підприємства без надмірних витрат коштів і часу. Основними перешкодами
на шляху підприємства, який планує вихід на зовнішній ринок, є митні
бар'єри, нетарифні обмеження, юридичні перешкоди.
Рівень розвитку конкуренції передбачає: виявлення ефективно діючих
конкурентів; визначення структури конкуренції, тобто кількість конкурентів
і
розподіл
їх
часткою
ринку;
встановлення
критеріїв
конкурентоспроможності (наприклад, цін, технічних нововведень,
післяпродажного обслуговування тощо).
Вивчення можливостей підприємства пов'язано з проведенням аналізу
фактичного становища підприємства на зовнішньому ринку, при якому
виявляються слабкі і сильні сторони його діяльності, визначаються резерви
підприємства, які успішно можна використовувати як на внутрішньому, так
і на зовнішньому ринках [3.]
Процес виходу підприємства на зовнішній ринок є багатогранним
завданням, адже воно передбачає ретельне дослідження та вивчення усіх
можливих ризиків. На першому етапі важливо оцінити свої можливості та
вибрати найбільш сприятливе та вигідне підприємство зарубіжного ринку,
яке буде відповідати його потенціалу та конкурентним перевагам [4.]
Далі постає питання про присутність та співпрацю з обраним
підприємством на цьому ринку, а отже, і спосіб виходу на ринок. Через це
проблема вибору виникає при виробленні міжнародної маркетингової
стратегії підприємства або при виникненні можливості (або необхідності)
розвитку його діяльності на якомусь зарубіжному ринку. Перше рішення є
стратегічним, а друге - тактичним.
В обох випадках на остаточне рішення про спосіб виходу на зовнішній
ринок впливає сукупність внутрішніх та зовнішніх (щодо підприємства)
умов, а саме:
− умови ринку, які полягають у відкритості чи закритості ринку, з
передовою чи відсталою торговельною структурою; ринок функціонує в
умовах лібералізованої чи децентралізованої економіки;
− умови, які пов‘язані з товаром, - акцентується увага, чи це є фірмова
продукція чи товар пересічної якості, з технічним обслуговуванням чи без
нього, легко чи важко експортується;
− умови, які пов‘язані з діяльністю підприємства, характеризують
обмеженість чи розгорнутість цілей, наявність досвіду дій в умовах
міжнародного ринку чи його відсутність, добре розвинений чи недостатньо
розвинений ресурсний потенціал (фінанси, кадровий склад, виробничі
потужності тощо) [2.]
Основними способами виходу підприємства на зовнішні ринки є
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експорт, спільна підприємницька діяльність та пряме інвестування. Кожен з
наведених шляхів має перелік своїх переваг, ризиків та недоліків. Найбільш
простим способом виведення підприємства на міжнародний ринок є
розвиток та стимулювання експорту, в той час, як пряме інвестування є
водночас найбільш складним, ризикованим, але прибутковим та впевненим
способом виходу на зовнішній ринок.
Кожному підприємству притаманні різні та специфічні причини, які
спонукають спрямовувати господарську діяльність на міжнародний ринок.
Такий процес може бути за своїм характером повільним та затяжним,
вимагаючи при цьому прикладання багатьох зусиль та витрачання ресурсів.
Перш за все, для вітчизняних підприємств потрібно правильно дослідити
міжнародний ринок, для того, щоб конкретно сформувати свої стратегічні
цілі, здійснити структурні зрушення всередині організації, правильно
оцінити свої можливості, потенціал та ресурси [5].
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ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Пріоритетною метою державного регулювання економіки в сучасних
умовах є стійкий економічний розвиток. Економічна реформа, що
реалізується в Україні, спрямована на те, щоб змінити особливість участі
держави у господарських процесах та створити економічні умови для
забезпечення високої ділової активності.
Загалом якщо розглядати об'єкт соціального управління з точки зору
системного підходу, об'єктом соціального управління є все суспільство, яке
не може існувати поза ним, для якого управління є незмінним елементом.
Тому що у суспільстві є фізичні та юридичні особи, недержавні організації,
які не підлягають прямому державному регулюванню й управлінню з боку
структур державної влади. Тому основними об'єктами державного
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управління слід вважати підпорядковані об'єкти органів виконавчої влади,
сектори державного управління, галузі промисловості, державні установи,
організації та підприємства, підпорядковані органам виконавчої влади
[1, с. 81].
Об‘єкти державного регулювання економіки – умови, процеси,
відносини, елементи та сектори національної економіки, на які спрямовують
регулювальний вплив держави з метою реалізації цілей відповідної
державно-управлінської діяльності. Об‘єктами державного регулювання
можуть бути: економіка країни загалом та її окремі галузі, сфер, секторів,
економічні умови, процеси економічний цикл, інвестиційні та інноваційні
процеси,
грошовий
обіг;
секторальна,
галузева,
регіональна,
відтворювальна, соціальна структури господарства; економічні відносини
виробничі, трудові, та інші. Найтиповіші групи об‘єктів державного
регулювання відокремлюють за деякими важливими класифікаційними
ознаками.
Одним із найважливішим об‘єктом державного регулювання економіки
є накопичення капіталу. Виробництво, привласнення та капіталізація
прибутку завжди слугують головною метою господарської діяльності в
економіці. Одночасно державне регулювання накопичення посередньо
слугує для інших об‘єктів державного регулювання економіки. Створюючи
додаткові стимули й можливості в різний час всім інвесторам або їхнім
окремим групам за галузями і територіями [2, с.17 ].
Об'єктом макроекономіки є економічна система, що являє собою
сукупність економічних суб'єктів, діяльність яких спирається на історично
визначені форми виробничих відносин та адекватні їм механізми
регулювання економічної діяльності. Існують декілька важливих об‘єктів
державного регулювання деякі з них, – це ціна та накопичення капіталу.
Основні об'єкти державного регулювання економіки:
економічний цикл - періодичне повторення протягом років
піднесення і спаду в економіці;
зайнятість вона забезпечується державою шляхом проведення
активної соціально-економічної політики;
грошовий обіг він здійснюється у рамках грошової системи кожної
країни;
платіжний баланс він складається на основі статистичних
показників про здійснену за певний період зовнішньоекономічну діяльність;
ціни грошова вартість одиниці товару [3, с. 77].
Ще одним з головних об‘єктів регулювання є ціна. Динаміка та
структура цін показує становище економіки. Водночас саме ціни значною
мірою впливає на структуру господарства, обставини капіталовкладень.
Суб‘єкти державного регулювання економіки – це носії, виконавці
господарських інтересів.
Суб‘єктом державного регулювання економіки є держава в особі
державних органів управління є парламент, уряд, які для вирішення
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складних соціально-економічних проблем, всілякого врахування інтересів
залучає наукові установи. Інші особи визнаються суб‘єктами права
інтелектуальної власності, якщо відповідно до Цивільного кодексу України,
іншого закону або договору їм належать особисті немайнові та майнові
права власності. Прикладом може бути особа, якій автор відповідно до
закону повністю або частково передав майнові права інтелектуальної
власності, тобто - видавець твору, який уклав відповідний договір.
Суб‘єктом майнових прав інтелектуальної власності на будь - який об‘єкт,
створений у зв‘язку з виконанням трудового договору, може бути також
юридична та фізична особа [4, с. 75]
Суб‘єктами галузевого управління є Верховна Рада України, Президент
України, тощо.
Суб‘єктами господарювання є:
1) господарські організації, юридичні особи, які створені відповідно до
Цивільного кодексу України, державні, створені відповідно до Кодексу, і
також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність й
зареєстровані в установленому законом порядку;
2) громадяни України, іноземці й особи які не мають громадянства, які
виконують господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як
підприємці.
За результатами аналізу правового регулювання інформаційних
відносин в Україні можна визначити, що основною проблемою є об`єкт
регулювання інформаційного права [5, 203].
Проблема, яка потребує розв'язання в Україні, - це те, що існує понад
80 суб'єктів управління об'єктами державної власності, замість кількох
державних корпорацій як це прийнято в розвинених країнах. Суб'єктам
управління підпорядковано близько 3700 суб'єктів господарювання
державного сектору економіки, більшість з яких не здійснюють
господарську діяльність. Для вирішення цієї проблеми прийняли Закон
України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
Нерухомість, як об‘єкт державного регулювання, є не чітко визначеним
об‘єктом регулювання, що знижує ефективність використання цієї
нерухомості в суспільних інтересах. Інколи нерухомість може стати
«проблемною» через помилки державного реєстратора, здійснені під час
первинної реєстрації. Вирішення питань ефективного регулювання
нерухомості прямо пов‘язане з проблемою реєстрації прав власності та,
відповідно, оподаткування нерухомості. Існуючий стан в даній сфері має
наслідком недоотримання коштів в бюджети усіх рівнів. Вирішення цієї
проблеми потребує комплексу заходів, - зміни політичної парадигми
розвитку країни, перегляд законодавства, що регулює права власності на
нерухомість, реформа судової системи, захист прав власності та ін.
Отже, чітка ідентифікація об‘єктів та суб‘єктів державного
регулювання економіки є досить важливим питанням, що потребує
вирішення як на науковому так і практичному рівні. Адже об'єктом
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соціального управління є національна економіка, а суб‘єктом управління
економікою, згідно Конституції України, є український народ. Тому
реформа системи державного регулювання економіки має базуватись не на
інтересах окремих державних органів, а на загальнонаціональних інтересах
та на цілях економічного розвитку країни.
Список використаних джерел:
1. Сенишин О. С. Державне регулювання економіки: навч. посіб.
Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. 334 с.
2. Третяк Г.С., Бліщук К.М. Державне регулювання економіки та
економічна політика: навч. посіб. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. 128 с.
3. Матвійчук В.К., Пилипенко С.А., Устименко Т.П. Актуальні
проблеми права інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ: Національна
академія управління, 2014. 352 с.
4. Хомко
Л.В.,
Кульгавець
Х.Ю.
Правове
регулювання
підприємницької діяльності: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с.
5. Крюков В.И. Компьютеризация государственного управления:
сущность и правовые проблемы. Москва: Наука, 1990. 224 с.
Олександр Равінський, 2 курс, група МЕВ-22д
Науковий керівник: Вікторія Стратійчук,
асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО
СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Середовище розвитку міжнародних економічних відносин відіграє
важливу роль в процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій кожної
країни. Середовище визначається сукупністю умов, факторів існування та
функціонування міжнародних зв‘язків у світі.
Метою даної роботи є визначення особливостей впливу соціальнокультурного середовища на розвиток міжнародних економічних відносин.
Дослідженням даної проблематики займалася низка науковців, серед
яких А. Голікова, О. Довгаль, О. Раєвнєва, Ф.Тромпенаарс та інші.
Існування, функціонування і розвиток будь-якого явища залежить, як
від внутрішньої будови, внутрішньої структури, внутрішніх рушійних сил,
так і від умов, які впливають на це явище із зовні.
Середовище господарювання підприємства традиційно поділяють на
внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє середовище міжнародних економічних
відносин – це внутрішня будова системи міжнародних економічних
відносин разом із її внутрішніми складовими (зовнішньоекономічна
діяльність підприємства, управління, суб'єкти, форми і види, внутрішні
закони), що зумовлюють її ефективне функціонування та розвиток.
Зовнішнє середовище міжнародних економічних відносин – це зовнішні по
відношенню до суб‘єктів міжнародних економічних відносин умови
реалізації форм і видів різних видів міжнародних економічних відносин [1].
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Рисунок 1 – Зовнішнє середовище МЕВ
У дослідженні більше детально розглянемо останню сферу впливу, а
саме соціально-культурну. Загалом, соціально-культурними факторами
можна назвати ті, що виникають безпосередньо в результаті діяльності
людини, тобто її поведінки, яка являє собою діалектичну єдність
фізіологічної та соціальної поведінок, адже людська поведінка формується
саме під впливом фізіологічних і соціальних засад [2].
Фізіологічна поведінка людини – це, безпосередньо, внутрішньо
природна поведінка, яка викликана нейрофізіологічними особливостями
чуттєвих органів, тобто причинно зумовлюється особливістю її чуттів.
І навпаки, соціальна поведінка людини – це поведінка індивідуума, яка
причинно зумовлена його характером, що склався під впливом суспільних
відносин та його соціальним статусом протягом певного проміжку часу.
Соціальна поведінка людини, на пряму залежить від таких основних
соціальних засад, як вік, стать, соціальний статус, сімейний стан. Поєднання
таких засад у різні комбінації породжує різноманітність соціальних статусів
людей та їхніх запитів. Переважання одноманітних запитів окремих великих
соціальних груп і розбіжність у запитах таких груп також має великий
вплив на розвиток міжнародних відносин [3].
Складовою частиною соціально-культурного середовища є розвиток
форм мотивації до праці. Чим розвиненіша країна, тим більше прогресивних
видів заохочення до праці там використовують, тим досконаліше там
трудове законодавство. У таких країнах практикують встановлення вищої
платні за висококваліфіковану працю. Великим стимулом до праці є
почесне чи престижне місце роботи, тому намагаються надати кожному
виду роботи почесних якостей. Людині притаманне бажання мати цікаву
роботу, а тому здійснюється урізноманітнення виконуваних операцій,
робиться все, щоб робітник відчув, що працює на себе. До того ж в сучасних
міжнародних відносинах практикують різні побутові заохочення, пільгові
позики і подібне, що помітно впливає на продуктивність праці. Усе це
набирає великої значущості в зовнішньоекономічній діяльності з одного
боку, і приваблює висококваліфіковані трудові ресурси із-за кордону з
іншого боку.
Безумовно, що такі показники, як відношення населення до релігії, до
праці, рівень розвитку освіти, організація медичного забезпечення,
організація відпочинку громадян, є складовими частинами, що
характеризують соціально-культурне середовище.
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Соціально-культурне середовище включає в себе такі основні елементи
(форми прояву):
 освіта (просвіта);
 мова (через відмінності значень у схожих словах, а також проблем,
пов'язаних із перекладом, можуть виникати бар'єри на шляху обміну
інформацією);
 соціальна структура суспільства (класи, поділ за доходами тощо);
 релігія;
 політична та економічна філософія;
 норми поведінки;
 сімейні, трудові відносини.
Відмінності між культурами виражаються у невідповідності установок
з приводу влади, значення роботи, ролі жінки в суспільстві, готовності
ризикувати. Дослідники встановили, що саме проблеми людини, обумовлені
роботою в іншій культурі, як правило, стають причиною невдач. Тому, щоб
досягти успіхів, організаціям і керівникам необхідно виявляти культурні
розбіжності і відповідним чином змінювати поведінку в міжособистісних
контактах, змінювати стиль і методи ділової практики і керівництва [4].
Різні національні традиції, відмінності у вихованні, культурі
зумовлюють і певну специфіку суто ділового етикету в різних країнах.
Вчинки і дії, пов'язані з незнанням особливостей національного етикету
бізнесу, можуть негативно вплинути на результати ділової взаємодії.
Таким чином, соціально-культурне середовище відіграє важливу роль в
розвитку міжнародних економічних відносин, що забезпечується
особливостями використання трудових ресурсів, культурних, релігійних
особливостях
окремих
країн,
мовними
бар‘єрами.
Завдяки
вищезазначеному, вітчизняним підприємствами в процесі виходу на
міжнародний ринок, надзвичайно важливо досліджувати соціальнокультурні особливості країни, з якою існує перспектива співпраці.
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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Розвиток малого підприємництва є імперативом державної політики в
більшості країн світу. Малі підприємства відіграють одну з провідних ролей
у розвитку приватного сектора та поступово стають важливим чинником
економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної
перебудови економіки, зміцнення економіки регіонів. Як свідчить
зарубіжний досвід, запорукою успішного розвитку малого підприємництва є
стабільна й всебічна державна підтримка. Розвиток малого підприємництва
в Україні є одним із пріоритетних напрямів регіональної політики як
окремих регіонів, так і країни в цілому.
Питанням розвитку малого бізнесу свої праці присвятили Ващенко,
З. С. Варналій К. О., Воротін В. Є., Геєць В. М., Лібанова Е. М. [1],
Гайдук В. А., Сорока В. Є. [2], Ісаченко Д. А.[3], Стегней І. М.[6].
Проблема формування малого бізнесу в Україні пов‘язана із
забезпеченням механізмів політичної стабільності, валютної, податкової,
митної політики, економічними перетвореннями, широкою приватизацією
та демократизацією суспільства. Загальні параметри розвитку сектору
малого підприємництва в Україні нині не відповідають можливостям і
потребам економіки. В умовах посилення світової економічної конкуренції,
кризових явищ в економіці України, надзвичайно важливим завданням є
створення сприятливого клімату для розвитку малого підприємництва [1].
Сьогодні в ринковій економіці одне з вагомих місць посідають малі
підприємства, оскільки саме вони здатні протистояти монополістичним
структурам та постають економічним фундаментом стримування зростання
цін. Саме завдяки малим фірмам формується конкурентне середовище, яке
позитивно впливає на кон‘юнктуру ринку. Про можливості малого бізнесу
щодо цього можна судити за досвідом промислово розвинених країн, в
економіці яких йому за низкою показників належить помітне, а часом і
провідне місце [2].
Малі підприємства сьогодні стали невід‘ємною частиною економік
більшості промислово розвинених держав. У країнах ЄС на їхню частку в
середньому доводиться 63–67 % ВВП, у США – 40 %, в Японії – 61 %. На
малих підприємствах зайнята значна кількість працездатного населення:
72 % у середньому у країнах ЄС, 78 % – в Японії, 75,3 % – в Південній
Кореї, 73 % – в Італії, 54 % – у Франції та США [3].
Важливість малого бізнесу полягає в значній його частці в загальній
структурі бізнесу. Малий бізнес в Україні мобілізує значні фінансові та
виробничі ресурси населення, які за його відсутності не були б використані.
Розвиток підприємництва в Україні пов‘язаний із низкою проблем:
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нестача внутрішніх фінансових ресурсів, складність доступу до зовнішніх
джерел фінансування та залучення інвестицій, слабкі кредитні можливості
підприємницьких
структур;
нерозвиненість
інституцій
ринкової
інфраструктури підтримки малого підприємництва; низький рівень
залучення молоді та сільського населення до малого підприємництва;
недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності [1].
Таблиця 1 – Місце України у рейтингу Світового банку Doing business2020
Напрямки
Врегулювання питання щодо неплатоспроможності
Забезпечення виконання контрактів
Міжнародна торгівля
Оподаткування
Захист інвесторів
Отримання кредитів
Реєстрація власності
Підключення до електромереж
Отримання дозволів на будівництво
Реєстрація підприємств

Позиція
146
63
74
65
45
37
61
128
20
61

При підвищенні загального рейтингу на 7 позицій, Україна
продемонструвала зростання за п‘ятьма напрямами: захист інвесторів,
отримання дозволів на будівництво, підключення до електромереж,
міжнародна торгівля, реєстрація власності. За п‘ятьма іншими напрямами,
на жаль, було проведено недостатньо реформ, тому відбулося зниження
позицій України: оподаткування, забезпечення виконання контрактів,
реєстрація підприємств, отримання кредитів, врегулювання питання щодо
неплатоспроможності [4].
Аналіз напрямків розвитку малих підприємств в регіональних
програмах говорить про те, що підхід до розробки даних документів є
формальним. Завдання, що визначені як пріоритетні для регіонів, є
загальними та не містять ніякої конкретної інформації щодо інструментів
вирішення проблем розвитку підприємництва, ресурсів, та строків
реалізації.
Основними напрямками та пріоритетними завданнями регіональної
програми розвитку підприємництва є: розвиток інфраструктури підтримки
підприємництва, активізація підприємницької діяльності в містах і районах
області, подальше проведення роботи щодо створення бізнес-центрів;
зменшення адміністративних бар‘єрів, що стримують розвиток
підприємництва, шляхом забезпечення ефективної роботи дозвільних
центрів у містах обласного значення і районах області [5].
Малий бізнес в сучасній ринковій економіці України змушений долати
низку макроекономічних перешкод, головними причинами яких є
нестабільна економічна ситуація країни, неефективна фінансова підтримка
малих підприємств, надмірний податковий тиск та неефективна законодавча
база України. Саме створення сприятливих умов для розвитку малого
бізнесу є одним з основних шляхів виходу держави з економічної кризи.
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Таким чином, з метою ефективного функціонування малого
підприємництва як одного із дієвих факторів зниження регіональних
диспропорцій в Україні та забезпечення якісного економічного зростання в
державі необхідно:
- забезпечити розвиток соціального партнерства органів влади,
підприємницьких
структур,
громадських
організацій
(укладання
партнерських угод і договорів про співпрацю);
- удосконалити фінансово-податкову політику підтримки суб‘єктів
малого підприємництва (що передбачає прямі гарантовані позики; пільгове
оподаткування; цільове субсидіювання малих підприємств, що працюють у
пріоритетних напрямах економіки регіону, зокрема, ЖКГ, переробка
сільськогосподарської продукції, інноваційна діяльність тощо; цільове
бюджетне фінансування; залучення коштів населення для фінансування
бізнес-проектів);
- підвищити ефективність використання створених інституцій ринкової
інфраструктури підтримки малого бізнесу (бізнес-центрів, бізнесінкубаторів, технопарків, консалтингових та юридичних фірм) з метою
зростання рівня ділової активності в регіоні і налагодження співпраці між
місцевою владою і підприємницькими структурами.
Отже, роль та функції малого бізнесу з погляду загальноекономічних
позицій полягають не тільки у тому, що він є одним з найважливіших
дійових чинників економічного розвитку суспільства, яке опирається на
ринкові методи господарювання. Його важливою функцією є сприяння
соціально-політичній стабільності суспільства, тобто він відкриває простір
вільному вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та
забезпечення власного добробуту [6].
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА:
ОСНОВНІ ВИДИ ТА ФОРМИ
Розвиток національної економіки напряму пов‘язаний із підвищенням
інвестиційної активності інвесторів у країні, збільшення інвестиційних
ресурсів та ефективністю їх використання. Інвестиційна діяльність не тільки
визначає конкурентні позиції країн на світових ринках, але й відіграє
ключову роль в економічному й соціальному прогресі всього суспільства.
Саме фактор інвестиційної діяльності спричинив стрімке економічне
зростання більшості країн світу, а висока інвестиційна активність дозволяє
їм не втрачати своїх конкурентних переваг.
Метою даної роботи є визначення сутності інвестиційної діяльності та
необхідності її активізації на рівні підприємства.
Дослідженням інвестиційної діяльності підприємства займалися низка
науковців, зокрема Дж. Кейнс, М. Джонк, С. Беренс, М. Міллер, І. Ансофф,
а також вітчизняні вчені: І.О. Бланк, А.А. Пересада, М.І. Крупка,
О.В. Мертенс, В.Г. Федоренко, С.М. Ілляшенко, А. Костров, Р. Костяєв,
М. Желена, В. Пономаренко та інших.
Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в
результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний
та екологічний ефект [3].
кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери
(крім векселів)
рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші
матеріальні цінності)
майнові права інтелектуальної власності
сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань,
оформлених у вигляді технічної документації, навиків та
виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого
виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау")
права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права інші цінності

Рисунок 1 – Основні види інвестицій [3]
Інвестиційна діяльність підприємства полягає у здійсненні ним дій
щодо реалізації інвестицій. Об‘єктом інвестування можуть бути основні
фонди, оборотні кошти, цінні папери, науково-технічні розробки, об‘єкти
інтелектуальної власності, майнові права та ін. [1].
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Форма інвестиційної діяльності знаходиться в прямій залежності від
того, яка організаційно-правова форма підприємства, а також форма його
власності.
Науковці виділяють три основні форми інвестування [2]:
1) договірна, що опосередковується укладенням угоди, однією із сторін
якої є інвестор;
2) корпоративна - що полягає у розміщення інвестицій (матеріальних та
нематеріальних активів) у корпоративний інвестиційний фонд в обмін на
права, посвідчені цінними паперами, що провадить діяльність із залучення
грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у
цінні папери інших емітентів (у вигляді дивідендів або різниці між купівлею
та продажем акцій) корпоративні права та нерухомість;
3) змішана форма інвестування, що передбачає як укладення
засновницького договору, так і участь в діючій організації, що
опосередковується укладенням відповідного договору (договори на
придбання акцій (корпоративних прав) в процесі вторинної емісії, а також
придбання часток існуючого підприємства).
Інвестиційна діяльність підприємства в загальному визначається як
збільшення його капіталу. Шляхи збільшення виражаються у матеріальній
формі, фінансовому вигляді, у нематеріальній формі.
Збільшення капіталу підприємства в матеріальній формі здійснюється у
вигляді вкладень в основний капітал підприємства і його оборотні кошти.
Збільшення капіталу можливо на існуючій технічній базі виробництва
– це збільшення масштабу діючого виробництва. Зазвичай, такі
підприємства виробляють товар, що має підвищений і незадоволений попит.
Інвестиції такого роду характеризуються відомою заздалегідь ефективністю
інвестицій і невеликим ступенем ризику.
Збільшення капіталу на більш досконалій технічній базі виробництва є
ніщо інше, як спільна інноваційна та інвестиційна діяльність підприємства.
Діяльність подібного роду передбачає високу ефективність вкладень в
основний капітал і досить високий ступінь ризику.
Інвестиції підприємства в грошовій формі направляються на придбання
цінних паперів на фондовому ринку для отримання додаткового доходу
підприємству. З іншого боку, продаж власних акцій підприємства
використовують для отримання необхідних інвестицій в основний і
оборотний капітал підприємства.
Даний вид інвестиційної діяльності носить не регулярний характер, а
виникає при необхідності фінансування серйозних змін у виробництві, як
додаткове джерело інвестицій.
Капітал підприємства в нематеріальній формі складається з товарних
знаків на вироблену продукцію, патентів і винаходів, міжнародних торгових
марок. Отримання торгової марки на світовому ринку серйозно збільшує
ринкову вартість капіталу підприємства. Але для отримання такої торгової
марки продукція повинна пройти міжнародну сертифікацію і відповідати
світовим стандартам якості. А це означає інвестиції в основний капітал, де
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створюється ця продукція. Інвестиції в нематеріальну сферу полягають в
оплаті процедури отримання торгової марки, придбання патентів, ноу-хау і
франшизи на продукцію [4].
Таким чином, необхідність активізації інвестиційної діяльності
вітчизняних підприємств посилюється в сучасних умовах невизначеності та
нестабільності. Існують інвестиції різних форм та видів, що дозволяють
підприємствам використовувати широкий спектр можливостей їх залучення
залежно від спеціалізації підприємства, його виду, основних цілей та мети
функціонування.
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СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА
Сучасна глобальна економічна криза неабияк вплинула на соціальноекономічні процеси як світу, так і України. Оcновними заcадами глибокої
економічної кризи в Укрaїні є відсутніcть моделі трансформації економіки
на ринкових засадах, яка б відповідала специфіці нашого суспільствa, а
також відсутність надійної системи економічної безпеки, яка б сприяла
створенню самодостатньої, конкурентоспроможної, соціально спрямованої
економіки та забезпечила б її захист від зовнішніх і внутрішніх
деструктивних впливів.
Також з метою формувaння концептуальних основ структурної
трансформації моделі розвитку націонaльної економіки в умовах
глобaлізаційних викликів систематизовано наукові погляди щодо моделей
розвитку економіки, що дозволило виділити особливості моделі розвитку
економіки України для розроблення механізму її структурної
трансформaції. Під структурною трансформацією слід розуміти з одного
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боку процес перебудови економіки, що характеризується інтервальним
індикатором – структурним циклoм, a з іншого – зміни, пов‘язані з
глобалізаційними (системними) викликами. При цьому структурна
перебудова соціaльно-економічної системи відбувається у чотири етапи:
структурна криза; структурна змінa; структурне зрушення; структурна
реформа. На основі теоретичного дослідження процесу структурної
трансформації моделі розвитку національної економіки побудовaно її
концепцію, яка містить чотири основні складові рівні: теоретикометодологічний, методичний, інструментально-модельний, організаційний.
Реалізація концепції структурної трансформації моделі розвитку економіки
України дозволить забезпечити повне використання потенціалу
національного господарства та позитивні зрушення в його структурі в мовах
глобалізаційних викликів.[1]
Не від‘ємною складовою сучасного розвитку країни є економічна
безпека, вона посідає особливе місце серед різних видів безпеки
(політичної,
інформаційної, екологічної, науково-технологічної). Це
пояснюється, насамперед, тим, що без економічного забезпечення не
можуть бути повною мірою досягнені усі інші види безпеки. На сьогодні
потреба забезпечення економічної безпеки в системі національної безпеки
набуває особливого значення. Важливість економічної безпеки як основного
складника національної безпеки та її вплив на макроекономічну стабільність
держави зростають разом із трансформуванням національно-державних
процесів. За своєю структурою економічна безпека держави
характеризується певною складністю, дослідження якої дає змогу
виокремити три найважливіших складника:
– економічну незалежність, яка не характеризується абсолютним
змістом. Ураховуючи світовий розподіл праці,
який формує
взаємозалежний характер відносин економіки,
саме економічна
незалежність розглядається
як можливість контролю державою
національних ресурсів, досягнення рівня ефективного виробництва якісної
продукції, який створить умови для участі у світовій торгівлі та в обміні
результатами науково-технічних досягнень;
– стабільність і стійкість національної економіки, що передбачає
корегування та підтримку впливів, здатних дестабілізувати економічну
ситуацію, створення гарантій та умов для активізації підприємництва,
захист усіх форм власності та господарювання;
– здатність до саморозвитку і прогресу, що є актуальним для розвитку
сучасного світу в умовах глобалізації.[2]
На даний момент існує ситуація світового масштабу(пандемія) , яка
неабияк сколихнула економіку України, зокрема це вплинуло на сфери
пов‘язані з необхідністю відвідування громадських місць, зібранням людей,
тощо. Є також деякі галузі, які отримали зиск від ситуації з карантином,
тобто вони зростали, на відміну від інших секторів економіки, наприклад 62

фармацевтична промисловість. Водночас відзначають, що у другому
кварталі 2020 року прибуток українських банків упав більш ніж удвічі
порівняно з першим кварталом — до 7,7 млрд грн. Це також у 2,4 рази
менше порівняно з II кварталом 2019 року. Якщо взяти результати півріччя,
то прибуток банків за перше півріччя 2020 року був на 23,4% меншим за
аналогічний період 2019 року. Кількість збиткових банків зросла з 6 у 2019
до 23 у ІІ кварталі 2020 року. Згідно з даними, поширення вірусу та
запровадження карантину здебільшого негативно вплинули на стан
вітчизняного експорту, насамперед , через зниження обсягів міжнародних
перевезень. Водночас рівень такого впливу різниться залежно від сфери
роботи тих чи інших вітчизняних компаній. Як зазначається, в умовах
карантинних заходів показники прибутковості українських компанійекспортерів знизилися — і в натуральних показниках, і в обсягах
надходжень на тонну продукції. За попередніми прогнозами загальні
показники за підсумками поточного року будуть нижчими, ніж за
попередній рік.
За даними дослідження, торговельно-розважальні центри (ТРЦ) та
кінотеатри нарівні з ресторанним бізнесом і туризмом під час карантинних
обмежень постраждали чи не найбільше серед усіх інших об'єктів
економіки. Упродовж чотирьох місяців з часу запровадження жорсткого
карантину в березні 2020 р. всі ТРЦ і кінотеатри в Україні були закриті, що
виявилось сильним ударом для відповідних закладів. Потім їх знову
відкрили, але ненадовго та з обмеженою кількістю відвідувачів, що також
негативно позначилося на доході.[3]
Отже, економіка України, зважаючи на ситуацію, що склалася, суттєво
змінилася. Криза в країні розвивається дедалі активніше. Подальша доля
соціально-економічних показників не може бути визначена, оскільки не
відомо скільки ще триватиме епідеміологічна ситуація як в світі, так і в
Україні зокрема.
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ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Необхідність здійснення в Україні масштабної технологічної та
структурної перебудови потребує залучення іноземних інвестицій. Одним із
ефективних шляхів у світовій практиці щодо активізації інвестиційноінноваційної діяльності є використання можливостей вільних економічних
зон (ВЕЗ). Тому, метою дослідження є вивчення діяльності вільних
економічних зон, проблем та можливостей їх функціонування в Україні.
Світова практика показує, що проблему залучення іноземного капіталу
можна вирішити шляхом створення сприятливих умов ведення бізнесу,
гарантій збереження інвестицій та їх прибуткової віддачі. Створення вільної
(спеціальної) економічної зони (СЕЗ) - це спосіб залучення іноземних
інвестицій, який безпосередньо впливає на інтенсивність фінансових та
кредитних потоків країни. Спеціальна (вільна) економічна зона є частиною
території України, на якій встановлюється спеціальний правовий режим
економічної діяльності та особливий порядок застосування чинного
законодавства України [1].
Економічна зона є складним поняттям і поєднує: територіальну
складову (з відповідними питаннями юрисдикції та управління); режим
(передбачає особливі параметри регулювання інвестиційної та
підприємницької діяльності, які проявляються через спеціальний режим
оподаткування, митного регулювання, реєстрації суб‘єктів зони тощо) та
функціональне значення (спеціальний режим встановлюється для
досягнення мети у певній галузі) [2]. Відповідно до українського
законодавства "Загальні принципи створення та функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон" Україна може створювати
спеціальні (вільні) економічні зони з різними типами функцій: вільні митні
зони та порти, експорт, транзитні зони, митні склади, технологічні парки,
технологічні мегаполіси, зона туризму та відпочинку, страхування, банк
тощо.
До найважливіших завдань ВЕЗ можна віднести такі:
- соціально-економічний розвиток території, де знаходиться економічна
зона;
- активно впроваджувати закордонні науково-технічні досягнення у
вітчизняне виробництво;
- забезпечувати людей якісними товарами та послугами, покращувати
рівень життя людей;
- опанування нових знань, створення умов для навчання спеціалістів
міжнародним методам ведення бізнесу з подальшим використанням ними
цих знань за межами регіону [3].
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Варто зазначити, що в Україні є негативний досвід функціонування
ВЕЗ. Результатом аналізу діяльності вільних економічних зон та виявлення
в їх діяльності зловживань (вони використовувалися як інструмент
оптимізації видатків, можливості несплати податків) було те, що пільги для
інвесторів, які працювали у ВЕЗ, були скасовані Законом № 2505 від
25.03.2005 р. «Про внесення змін до Закону України», «Про Державний
бюджет України на 2005 рік». Із 225 підприємств, що працювали у СЕЗ і
ТПР, які були вибірково перевірені податковою інспекцією у 2003 р., на
201 підприємстві були виявлені факти порушення податкового й митного
законодавства. Хоча варто зазначити, що результати скасування пільг були і
негативні. Зокрема, новітні технології (основні засоби), які мали надійти в
Україну на підприємства у ВЕЗ, через такі зміни до бюджету не надійшли,
адже необхідно було сплатити значні розміри платежів, які не були
передбачені у попередніх угодах [4].
Сьогодні бізнес-спільнота підтримує відновлення спеціальних
економічних зон та ТПР (територій пріоритетного розвитку) для залучення
інвестицій, створення нових підприємств та робочих місць, соціальноекономічного розвитку територій.
Створення ВЕЗ достатньо складне питання. Адже кожна ВЕЗ
голосується окремим законом. Крім того, під час впровадження механізму
спеціальної економічної зони існує великий ризик, а саме можливість
нерівних умов. Діяльність, що здійснюється за однакових початкових умов,
лобіювання певних інтересів, знову проводиться податкова оптимізація.
Ми вважаємо, що доцільніше розглянути, як альтернативу, можливість
використання таких інструментів, як індустріальні парки (ІП). Це –
спеціальні промислові території, зазвичай з підготовленою інженернотранспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними
регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для
виробничих та науково-дослідних підприємств. Держава повинна найкраще
поєднувати економічний контроль та стимулювання шляхом створення
індустріальних парків через запровадження промислових парків, які будуть
організовані не за територіальним, а за функціональним принципом і в
частині реалізації інвестиційних проектів діятимуть аналогічно
технопаркам. Стимулюючим механізмом у рамках промпарків є надання
пільг не територіям, а під реалізацію конкретних проектів. Це зробить
роботу індустріального парку ефективною та прозорою, і її можна отримати
за допомогою національного контролю та незалежного огляду на будьякому етапі. Загалом слід зазначити, що Україна повинна використовувати
різні методи та інструменти для посилення інвестиційної та інноваційної
діяльності, створення сприятливого інвестиційного та ділового середовища
та ведення прозорих умов ведення бізнесу.
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СУЧАСНА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
На сучасному етапі розвитку економіки України важливим є процес
формування та удосконалення валютної політики держави, оскільки від неї
значною мірою залежить не тільки розвиток ринкових відносин та
розширення зовнішньоекономічних відносин, а й забезпечення економічної
безпеки держави у цілому.
Сучасний стан міжнародних відносин, виражених політичними,
економічними та культурними зв‘язками між різними країнами,
опосередковуються рухом грошових коштів, пов‘язаних з оплатою товарів і
послуг, ввезенням і вивезенням капіталів. Цей рух коштів визначає зміст
валютних відносин у міжнародних відносинах між країнами світу.
Глобалізація економічних процесів, поглиблення міжнародного поділу
праці, формування світового ринку та поширення національних господарств
у світову економічну систему визначають істотне зростання ролі валютних
відносин, а відтак і підвищують значення відповідних функцій держави з їх
регулювання, що на практиці здійснюється у формі відповідної валютної
політики [1].
Дослідженням та розвитком даної теми присвячені наукові праці
сучасних вчених, зокрема Л. Кравченка, С. Макухи, А. Мороза, С. Половко,
М. Пуховкіна, М. Савлука, О. Северина та інших Адже важливість валютної
політики в економічному житті держави вимагає розробки концептуальних
засад її подальшого розвитку. На жаль в Україні, на сьогоднішній день
немає загальної концепції валютної політики, в той час як інші країни
приділяють цьому питанню достатньо серйозну увагу.
Термін «валютна політика» сучасні науковці визначають, як сукупність
здійснюваних державою організаційних, економічних та правових дій у
сфері валютних відносин, метою яких є реалізації стратегічних завдань
розвитку національної економіки. Валютна політика спрямована на
досягнення головних цілей економічної політики держави: забезпечити
усталеність економічного росту; підтримати рівновагу платіжного балансу;
стримати ріст інфляції тощо [5].
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Складовими валютної політики є такі елементи:
– регулювання валютного курсу, тобто вироблення механізму його
встановлення та підтримання на певному рівні;
– управління офіційними валютними резервами країни для
забезпечення міжнародної валютної ліквідності й стабільності валютного
ринку;
– встановлення валютних обмежень;
– запровадження певних норм і регламентування порядку здійснення
валютних операцій;
– управління платіжним балансом країни;
– міжнародне співробітництво у сфері валютних відносин, що
передбачає участь у міжнародних фінансових і валютно-кредитних
організаціях.
Основи валютної політики України закладені в Конституції України,
яка у статті 99 визначає необхідність забезпечення стабільності
національної грошової одиниці [5].
Реалізація валютної політики в Україні нерозривно пов‘язана з
процесами розбудови незалежної держави, а також відображає
перетворення спрямованості на ринкову трансформацію національної
економіки і відмову від адміністративно-командитних методів управління
господарством, включаючи й валютні відносини [1].
Динаміка показників міжбанківського валютного ринку України (далі –
валютний ринок) склалася під впливом складної політичної ситуації в країні
та розгортання воєнного конфлікту в східних її областях, на які традиційно
припадало понад 20% вітчизняного експорту. У результаті суттєво
погіршилися ринкові очікування з одночасним підвищенням на
внутрішньому ринку України попиту на іноземну валюту та поглибленням її
дефіциту. Доларизація – економічне явище, суть якого полягає у заміщенні
конвертованою іноземною валютою національної грошової одиниці
внаслідок неналежного виконання нею функцій грошей (засобу обігу,
платежу, заощадження та нагромадження) [3].
В Україні має місце неофіційна (тіньова) доларизація, внаслідок чого у
виконанні функцій грошей поряд із національною валютою неофіційно бере
участь іноземна (переважно долар США, рідше – євро, рубль, інші валюти).
До внутрішніх та зовнішніх чинники, які зумовлюють проведення
доларизації в Україні в сучасних умовах включаються: суспільне
напруження, що триває в країні через загострення політичного
протистояння в державі, військові дії на Сході України, які посилили
макроекономічну нестабільність, девальваційні очікування, зростання
попиту на іноземну валюту.
Валютна політика передбачає поетапне пом‘якшення регуляторних
обмежень та поступове підвищення курсової гнучкості гривні в міру
відновлення фінансової системи країни, нівелювання диспропорцій
платіжного балансу, сталого розвитку валютного ринку та стійкого
зростання попиту на національну валюту. При цьому Національний банк
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повинен враховувати необхідність упередження різких коливань обмінного
курсу гривні, прогнозована динаміка якого в значній мірі забезпечується
завдяки стабілізаційним можливостям міжнародних резервів [2].
Загалом, валютна політика України спрямована на поступову
лібералізацію правил роботи на валютному ринку з подальшим
приведенням чинного законодавства у відповідність до стандартів країн ЄС
та міжнародних організацій, з якими Україна має домовленості про
співпрацю. Пріоритетність інтеграції України в ЄС не повинна вступати у
протиріччя з іншими стратегічними напрямами зовнішньополітичної та
економічної діяльності держави.
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ФOРМУВАННЯ IННOВАЦIЙНO-IНВЕСТИЦIЙНOГO
ПOТЕНЦIАЛУ ПIДПРИЄМСТВА
Активiзацiя iнвестицiйнo-iннoвацiйних прoцесiв на макрoекoнoмiчнoму
рiвнi пoвинна супрoвoджуватися ствoренням сприятливoгo iнвестицiйнoгo
клiмату та прoзoрoстi вiднoсин в iнвестицiйнo-iннoвацiйнiй сферi, умoв для
нарoщування внутрiшнiх iнвестицiйних ресурсiв, стимулюванням припливу
iнoземних iнвестицiй, рoзвитку oсвiти i науки. Викoнання цих завдань
ствoрює передумoви щoдo вирiшення перспективних завдань: ствoрення
нoвих рoбoчих мiсць та пiдвищення технoлoгiчнoгo рiвня iснуючих;
удoскoналення галузевoї структури пiдприємств у напрямi рoзвитку
iннoвацiйних вирoбництв; перехoду дo iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї мoделi
рoзвитку. Перехiд екoнoмiки на iннoвацiйну мoдель рoзвитку пoтребує
вдoскoналення
системи
державнoгo
регулювання
iнвестицiйнoiннoвацiйних прoцесiв, у тoму числi через фoрмування сприятливoгo
iнвестицiйнoгo клiмату.
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Серед зарубiжних i вiтчизняних вчених iстoтний внесoк у дoслiдження
питань iннoвацiйнoгo рoзвитку та йoгo iнвестицiйне прoвадження, зoкрема
фoрмування та викoристання iннoвацiйнo-iнвестицiйнoгo пoтенцiалу,
зрoбили O. Амoша, В. Геєць, Е. Забарна, Н. Мешкo, В. Кузьмiнський,
Г. Ялoвий, Д. Стеченкo, I. Юхнoвський та iншi дoслiдники.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв
фoрмування iннoвацiйнo-iнвестицiйнoгo пoтенцiалу пiдприємства.
Пoлiтика
вiдтвoрення
iннoвацiйнo-iнвестицiйнoгo
пoтенцiалу
пiдприємств ствoрює неoбхiднi передумoви для нарoщення вирoбництва
кoнкурентoспрoмoжнoї
прoдукцiї
та
забезпечення
iнтенсивнoгo
екoнoмiчнoгo зрoстання. Даний пoтенцiал вiднoситься дo oснoвнoгo ресурсу
екoнoмiчнoгo рoзвитку, який мoже бути викoристанo на пiдприємствах.
Iнвестицiйний пoтенцiал пiдприємства являє сoбoю здатнiсть
пiдприємства забезпечувати себе iнвестицiйними ресурсами для
фoрмування матерiальних та нематерiальних активiв з метoю забезпечення
стабiльнoгo рoсту пiдприємства i максимiзацiї дoхoдiв iнвестoра [1, с. 87].
Рoзвитoк пiдприємств вiдбувається шляхoм oсвoєння рiзнoманiтних
iннoвацiй, якi здiйснюються саме завдяки вкладенню сфoрмoваних
iнвестицiйних ресурсiв пiдприємств. Тoму виникає неoбхiднiсть
дoслiдження такoгo пoняття як iннoвацiйнo-iнвестицiйний пoтенцiал
пiдприємств. Oсoбливo важливим є дoслiдження саме пiдприємств, де є
значнi передумoви для запрoвадження iннoвацiй, а такoж де фoрмується
левoва частка валoвoгo внутрiшньoгo прoдукту.
Iннoвацiйнo-iнвестицiйний пoтенцiал пiдприємств мoжна визначити як
систему iннoвацiйнo-iнвестицiйних ресурсiв, фактoрiв та умoв, щo
ствoрюють мoжливoстi для здiйснення iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї
дiяльнoстi, акумуляцiї та oсвoєння iнвестицiйних кoштiв з метoю
забезпечення iннoвацiйнoгo рoзвитку та дoсягнення кoнкурентних переваг
пiдприємства.
Iннoвацiйнo-iнвестицiйний пoтенцiал пiдприємства включає двi
складoвi – iннoвацiйний пoтенцiал та iнвестицiйний пoтенцiал, якi
фoрмуються пiд впливoм наукoвo-метoдичнoгo, матерiальнo-технiчнoгo,
трудoвoгo, oрганiзацiйнo-управлiнськoгo та iнфoрмацiйнoгo пoтенцiалу.
Вартo зауважити, щo oскiльки iнвестування має циклiчний характер, тo
ефективне та пoстiйне функцioнування iннoвацiйнo-iнвестицiйнoгo
пoтенцiалу немoжливе без забезпечення прoцесiв йoгo рoзвитку. Вiд
пoчатку дo закiнчення iнвестицiйнoгo циклу рiзнi йoгo складoвi
перетвoрюються oдна в oдну, в результатi чoгo iнвестицiйний пoтенцiал абo
зрoстає, абo зменшується.
Oснoвними фактoрами рoзвитку
iннoвацiйнo-iнвестицiйнoгo
пoтенцiалу є [3, с. 38]:
– дoхoднiсть, платoспрoмoжнiсть та фiнансoва стiйкiсть пiдприємства у
дoвгoстрoкoвoму перioдi;
– екoнoмiчний стан та знахoдження пiдприємства у визначенiй фазi
життєвoгo циклу;
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– oбсяг та ефективнiсть iнвестицiй, oскiльки, чим бiльший oбсяг
iнвестицiй та вищий рiвень їх дoхoднoстi, тим бiльшим є iнвестицiйний
пoтенцiал пiдприємства;
iнвестицiйна активнiсть гoспoдарюючoгo суб'єкта, тoбтo дiяльнiсть
пiдприємства з залучення внутрiшнiх та зoвнiшнiх iнвестицiй та їх
ефективнoгo викoристання;
– спрoмoжнiсть пiдприємства ефективнo викoристoвувати залученi у
рoзвитoк пiдприємства iнвестицiй, мoжливiсть пiдвищувати їх
ефективнiсть;
– зрoстання вiддачi вiднoсин власнoстi, збiльшення прибутку
пiдприємства та йoгo працiвникiв, щo дoзвoляє пiдвищити якiсть людськoгo
капiталу;
– стан та рoзвитoк внутрiшньoї та зoвнiшньoї iнвестицiйнoї середи.
Чим вoна сприятливiша, тим бiльше передумoв для зрoстання
iнвестицiйнoгo пoтенцiалу пiдприємства. Iнвестицiйне середoвище
характеризується
oбсягoм
та
структурoю
мoбiлiзoваних
та
викoристoвуваних пoтенцiйних та реальних iнвестицiй iз внутрiшнiх та
зoвнiшнiх джерел.
Рoзглянутi фактoри рoзвитку iнвестицiйнoгo пoтенцiалу пiдприємства
впливають на ньoгo кoмплекснo та взаємoпoв'язанo. Oснoвнoю метoю
накoпичення iнвестицiйнoгo пoтенцiалу на пiдприємствi є фiнансoве
забезпечення пoтреб пiдприємства у неoбхiдних iнвестицiйних активах та
oптимiзацiя їх за критерiєм ефективнoстi результатiв iнвестицiйнoї
дiяльнoстi.
Рoзвитoк пoтенцiалу вiдoбражає тенденцiї дoвгoстрoкoвoї ефективнoстi
фoрмування iнвестицiйнoгo пoтенцiалу. Свoєю чергoю саме рoзширення
oбсягiв iнвестицiйнoгo пoтенцiалу визначає йoгo викoристання та
структуру. Oтже, рoзвитoк iнвестицiйнoгo пoтенцiалу пiдприємства
вiдoбражає не тiльки йoгo пoтoчний стан, а й перспективи рoзвитку
пiдприємства з урахуванням впливу на ньoгo мoжливoстей зoвнiшньoгo
середoвища, ризику та загрoзи iнфляцiї [2, с. 24].
Успiшний рoзвитoк iнвестицiйнoгo пoтенцiалу залежить вiд багатьoх
критерiїв, а саме: iнвестицiйнoї пoведiнки (щo oпoсередкoвує вибiр
iнвестицiйних прoектiв, характер i ризик прийняття iнвестицiйних рiшень),
iнвестицiйнoї активнoстi (яка дoзвoляє кiлькiснo oцiнити спoживання
iнвестицiйнoгo пoтенцiалу в oснoвний та oбoрoтний капiтал у рoзрахунку на
oднoгo працiвника i загальних витрат на вирoбництвo), iннoвацiйнoї
активнoстi (визначається через oбсяг вкладень в НДДКР, реалiзацiю
iннoвацiйнoї прoдукцiї, рoзмiр капiталiзoванoгo НДДКР-активу, який
збiльшує балансoву oцiнку власнoгo капiталу), екoнoмiчне зрoстання (яке
вiдoбражає кiлькiсну змiну значень мoдифiкoванoї рентабельнoстi
iнвестицiйних ресурсiв, фiнансoвoї рентабельнoстi, чистoгo приведенoгo
дoхoд, вартoстi пiдприємства, екoнoмiчнoї дoданoї вартoстi, рiвня капiталiзацiї пiдприємства) [1, с. 89].
Таким чинoм, iннoвацiйнo-iнвестицiйний пoтенцiал пiдприємств мoжна
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визначити як систему iннoвацiйнo-iнвестицiйних ресурсiв, фактoрiв та умoв,
щo ствoрюють мoжливoстi для здiйснення iннoвацiйнoї та iнвестицiйнoї
дiяльнoстi пiдприємствами галузi, oсвoєння iнвестицiйних ресурсiв з метoю
забезпечення сталoгo рoзвитку, реалiзацiї стратегiчних цiлей та фoрмування
кoнкурентних переваг.
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МIЖНАРOДНИЙ КРЕДИТ: СУТЬ, ФOРМИ, ПРИНЦИПИ
ТА ТЕНДЕНЦIЇ РOЗВИТКУ
Мiжнарoдний кредит бере участь у регулюваннi екoнoмiки. Рoзвитoк
свiтoвoї екoнoмiки зумoвив стрiмке зрoстання oбсягiв мiжнарoднoгo
кредитування. Неoбхiднiсть пiдвищення екoнoмiчнoгo зрoстання та
макрoекoнoмiчнoї стабiлiзацiї в країнах призвoдять дo бiльшoї
зацiкавленoстi в мiжнарoдних кредитах. Кoжна державанамагається
ствoрити умoви для пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi свoїх тoварiв. У
сучасних умoвах зрoстаючу рoль у сферi рoзвитку мiжнарoдних кредитних
вiднoсин вiдiграють мiжнарoднi й регioнальнi фiнансoвo-кредитнi
iнститути. Вoни дoпoмагають збiльшити масштаби i фoрми кредитування
зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнoстi. Кредитнi вiднoсини мають важливе
значення у мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсинах будь-якoї держави. Тoму
дoслiдження данoї прoблеми є дoсить актуальнoю.
Над данoю прoблемoю, актуальнiсть якoї oсoбливo гoстрo пoстає в
перioд кризи, працювали З.Васильченкo, I. Васильченкo, O. Кузнецoв.
З.Луцишин та iншi. Прoблеми спiвпрацi МВФ з Українoю знайшли
вiдoбраження в працях таких учених, як М.Сайкевич, Л. Лебединець,
Т.Вахненкo, А. Гальчин-ський, В. Литвицький, В.Кoлoсoва, В. Нoвицький,
В.Хoрoшкoвський та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних теоретичних
аспектiв мiжнарoднoгo кредиту.
Мiжнарoдний кредит це фoрма руху пoзикoвoгo капiталу у сферi
мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин, де кредитoрами i пoзичальниками
виступають суб'єкти рiзних країн. Суб'єктами цих вiднoсин виступають
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приватнi фiрми, кoмерцiйнi банки, кредитнi oрганiзацiї, нефiнансoвi
заклади, держави та державнi oргани, а такoж регioнальнi мiжнарoднi банки
рoзвитку, мiжнарoднi фiнансoвi iнститути [2, с. 40].
Функцiї мiжнарoднoгo кредиту наступнi:
забезпечує перерoзпoдiл матерiальних i фiнансoвих ресурсiв мiж
країнами;
дoзвoляє бiльш ефективнo викoристoвувати фiнансoвi i матерiальнi
ресурси;
сприяє нагрoмадженню матерiальних i фiнансoвих ресурсiв з метoю
їх бiльш рацioнальнoгo викoристання в майбутньoму;
прискoрює прoцес реалiзацiї тoварiв, рoзширює границi мiжнарoднoї
тoргiвлi;
забезпечує вoлoдiння найважливiшими метoдами кoнкурентнoї
бoрoтьби на свiтoвoму ринку;
сприяє рiшенню прoграм структурнoї перебудoви екoнoмiки oкремих
країн;
знижує платoспрoмoжнiсть країн-пoзичальникiв i пiдвищує рiвень
їхньoї забoргoванoстi кредитoрам [2, с. 43].
Принципи мiжнарoднoгo кредиту. Зв'язoк мiжнарoднoгo кредиту з
вiдтвoренням прoявляється у йoгo принципах:
1) пoвернення: якщo oтриманi засoби не пoвертаються, тo це
безпoвoрoтна передача грoшoвoгo капiталу, тoбтo фiнансування;
2) термiнoвiсть, яка забезпечує пoвернення кредиту в устанoвленi
кредитнoю угoдoю термiни;
3) платнiсть, щo вiдoбражає дiю закoну вартoстi та спoсiб здiйснення
диференцiйoваних умoв кредиту;
4) забезпеченiсть, яка прoявляється у гарантiях йoгo пoгашення;
5) цiльoвий характер, щo передбачає визначення кoнкретних oб'єктiв
пoзики (наприклад, «зв'язанi» кредити) та йoгo застoсування насамперед для
стимулювання експoрту країни-кредитoра [1, с. 115].
Загальнoвизнанo, щo мiжнарoдний кредит - є oдним iз самих складних
кредитiв. Йoгo фoрми загалoм мoжна класифiкувати за кiлькoма гoлoвними
oзнаками, якi характеризують oкремi стoрoни кредитних вiднoсин.
За джерелами рoзрiзняються внутрiшнє, iнoземне та змiшане
кредитування й фiнансування зoвнiшньoї тoргiвлi. Вoни тiснo взаємoзв'язанi
й oбслугoвують усi стадiї руху тoвару вiд експoртера дo iмпoртера, включаючи вирoбництвo експoртнoгo тoвару, перебування йoгo на шляху i на
складi, у тoму числi за кoрдoнoм, а такoж викoристання тoвару iмпoртерoм
у прoцесi рoбництва i спoживання. Чим ближче тoвар дo реалiзацiї, тим
сприятливiшi, як правилo, для пoзичальника умoви мiжнарoднoгo кредиту.
За призначенням залежнo вiд тoгo, яка зoвнiшньoекoнoмiчна угoда
пoкривається за рахунoк пoзичкoвих кoштiв, рoзрiзняють: кoмерцiйнi
кредити, безпoсередньo пoв'язанi з зoвнiшньoю тoргiвлею та пoслугами;
фiнансoвi кредити, щo викoристoвуються на будь-якi iншi цiлi, включаючи
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прямi капiталoвкладення, будiвництвo iнвестицiйних oб'єктiв, придбання
цiнних паперiв, пoгашення зoвнiшньoї забoргoванoстi, валютну
iнтервенцiю; "прoмiжнi" кредити, призначенi для oбслугoвування змiшаних
фoрм вивoзу капiталiв, тoварiв i пoслуг, наприклад у виглядi викoнання
пiдрядних рoбiт [3, с. 112].
Кредити за видами пoдiляються на: тoварнi (в oснoвнoму надаються
експoртерами свoїм пoкупцям), i валютнi (видаються банками в грoшoвiй
фoрмi). Частo валютний кредит є oднiєю з умoв кoмерцiйнoї справи щoдo
пoстачання устаткування i викoристoвується для кредиту мiсцевих витрат
на будiвництвo oб'єкта на базi iмпoртнoгo устаткування.
За валютoю пoзики рoзрiзняють мiжнарoднi кредити, наданi у валютi
країни-пoзичальника чи країни- кредитoра, у валютi третьoї країни, а такoж
у мiжнарoднiй рахункoвiй валютнiй oдиницi, щo базується на валютнoму
"кoшику" (СДР, екю та iн.).
Таким чинoм, у сучасних умoвах мiжнарoдний кредит викoнує
пoдвiйну рoль. Сприяючи рoзвитку свiтoвoї екoнoмiки через перетвoрення
грoшoвих заoщаджень oдних країн в iнвестицiї в iнших країнах,
пiдтримуючи наукoвo-технiчнi дoсягнення та спiврoбiтництвo мiж країнами,
з iншoгo бoку, мiжнарoдний кредит впливає на екoнoмiчнi та пoлiтичнi
режими країн-пoзичальникiв та викликає диспрoпoрцiї в екoнoмiцi. Не
зважаючи на негативнi стoрoни, мiжнарoдний ринoк пoзичкoвих капiталiв
має важливе значення для рoзвитку свiтoвoї екoнoмiки i змiцнення
зoвнiшньoекoнoмiчних зв‘язкiв бiльшoстi країн свiту.
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МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ ВІДНОСИНИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ ЯК ТРАНЗИТНОЇ ДЕРЖАВИ
З давніх-давен транспорт відіграє важливу роль у житті суспільства. З
кожним десятиліттям люди винаходять нові засоби пересування, які
забезпечують комфортні умови та швидкість (літаки, автомобілі, потяги та
ін.). Розвиток міжнародних відносин та ефективне функціонування
світового ринку були б неможливим без розвинутих транспортних засобів
та зручних комунікацій.
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Міжнародні транспортні відносини – це форма міжнародних
економічних відносин, які виникають між суб‘єктами світового
господарства з приводу переміщення вантажів і людей з одних країн в інші
[1].
Дослідженню теми міжнародних транспортних відносин приділили
увагу такі вчені як: І.Я. Аксенов, Н. Якименко, А.О. Аррак, С.П. Артем‘єв,
А.В. Базилюк, М.Н. Бідняк, А.І. Воркут, Т.А. Воркут, О.Г. Кірдіна,
О.В. Дикань, О.Е. Ковтун, Р.З. Подолець, Р.С. Юхимець та інші.
Транспорт- це специфічна комунікаційна інфраструктурна галузь
матеріального виробництва і сфери обслуговування, яка забезпечує потреби
виробників, господарників та населення з усіх видів перевезень. Це
матеріальна основа розвитку виробничо-технологічних внутрішніх і
зовнішніх зв‘язків країни [2].
Загалом, в світовій економіці у відповідності з класифікацією ООН
розрізняють такі види транспорту: автомобільний, залізничний, морський,
річковий, повітряний та трубопровідний.
Існує й інша класифікація видів транспортних засобів за такими
критеріями : 1. За способом пересування( сухопутний, повітряний, водний,
спеціальний);
2.
За
характером
руху(
транзитний,
внутрішньогосподарський, місцевий); 3. За застосуванням сили тяги
( сплавний, вітрильний, гужовий, паровий, електричний, дизельний,
газотурбінний, атомний).
Розвиток міжнародних транспортних відносин неможливе без
організації міжнародних транспортних коридорів. Міжнародні транспортні
коридори(МТК)- це сукупність різних видів транспорту, що забезпечують
значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямах їх найбільшої
концентрації[3].
Міжнародні перевезення або міжнародні сполучення- це перевезення
людей, тварин, вантажів між кількома країнами, особливістю яких є
обов‘язковий перетин кордону декількох суміжних країн світу. Здійснюючи
ці операції, перевізники надають своїм клієнтам певні транспортні послуги,
таким чином здійснюється процес купівлі-продажу на міжнародних
транспортних ринках.
Країни, що беруть участь в МЕВ, здійснюючи операції з купівліпродажу товарів та послуг, транспортні, туристичні й інші організації
транспортних послуг, здійснюють їхній експорт та імпорт.
До основних учасників міжнародних транспортних відносин слід
включати: 1.вантажовідправника; 2.перевізника; 3.стивідора; 4.сюрвеєра;
5.отримуча вантажу. Вантажовідправник- це фізична або юридична особа,
яка надає певний товар для перевезення. Перевізник- це фізична або
юридична особа, яка переміщує товари через митний кордон країн.
Стивідор- це особа, що відповідає за навантаження та розвантаження суден
в іноземних портах. Сюрвеєр- це інспектор, який виконує огляд та надає
оцінку якості транспорту та товару, який перевозиться.
Досліджуючи дану тему, слід виділити основні організації з
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регулювання міжнародних транспортних відносин, а саме: ISO (Міжнародна
організація зі стандартизації), ICAO (Міжнародна організація цивільної
авіації) , IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту), OТІФ
(Міжурядова організація з міжнародних залізничних перевезень).
Україна має об‘єктивні передумови для посилення своєї ролі як
транзитної держави. Транзитне положення нашої держави дає змогу
перевозити свої товари та послуги багатьом країнам Європи та Азії.
На сьогоднішній день, Міністерство інфраструктури України поставило
перед собою амбітну задачу- повною мірою реалізувати свій потенціал та
перетворити Україну на головну транзитну державу Євразійського
континенту з найкомфортнішими умовами для перевезень у сполученні
Європа-Азія та надійного міжнародного партнера-постачальника найкращих
логістичних послуг на континенті[4].
Розвиток транзиту грає дуже важливу роль в економіці України,
оскільки ВВП нашої держави експорт та імпорт формує 50%. Таким чином,
економіка пов‘язана з зовнішньоторговельним оборотом більш ніж на 100%.
Для розвитку транзитно-комунікаційних систем Україна має
надзвичайно сприятливі умови: освічене населення висококваліфіковані
кадри фахівців, компактну й добре освоєну територію, промисловий
потенціал, сприятливу зовнішню політику.
Для покращення інфраструктурного комплексу України Президент
України Володимир Зеленський проводить проєкт «Велике будівництво». За
результатами 2020 року, було відремонтовано 158 мостів державного
значення, 4056 км доріг державного значення та 2527 км доріг місцевого
значення[5].
Транспортний комплекс нашої держави охоплює : залізничний,
автомобільний, трубопровідний, морський, річковий та авіаційних.
Загалом, успішно виконувати роль транзитної держави Україна може за
умови розвинутої та ефективної інфраструктури, адже це буде покращувати
процес перевезення товарів та послуг через митний кордон.
Отже, міжнародні транспортні відносини-це форма міжнародних
відносин, які виникають між суб‘єктами світового господарства з приводу
переміщення вантажів і людей з одних країн в інші.
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ЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА,
ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ
Прибуток являє собою загальну економічну категорію розвинутого
товарного виробництва. Він є складовою вартості товару, яка
відображається у вигляді надлишку над витратами його виробництва.
Прибуток як економічна категорія має своє якісне і кількісне
визначення, тобто має речовий зміст та суспільну форму. Саме в їх
діалектичній єдності розкривається сутність прибутку, його економічний
зміст[1].
В умовах ринку прибуток є джерелом усіх фінансових ресурсів
підприємства. Величина прибутку характеризує фінансові результати
роботи підприємства та визначає його фінансовий стан. Прибуток є
основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного
удосконалення його матеріальної бази і продукції, усіх форм інвестування.
Він слугує джерелом сплати податків. Враховуючи значення прибутку, вся
діяльність підприємства спрямована на його зростання [2].
Крім цього, прибуток є основним джерелом фінансування витрат на
виробничий і соціальний розвиток підприємства, найвагомішим джерелом
централізованих ресурсів держави: у доходи бюджету здійснюються
відрахування від одержаного доходу підприємства, значна частина якого є
прибуток. Це означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не
тільки фінансові потреби, а й потреби держави на фінансування суспільних
фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров'я. Таким чином,
у збільшення прибутку зацікавлені як підприємство, так і держава.
Об'єктом економічних інтересів держави є частина прибутку, яка
виплачується у виді податків та обов'язкових платежів, економічний інтерес
прибутків з точки зору підприємства - це прибуток, що залишається в його
розпорядженні і використовується для вирішення виробничих та соціальних
завдань розвитку [3].
Прибуток виступає не лише стимулом господарської діяльності
підприємств, а й основним джерелом розвитку їх діяльності. Таким чином,
великої значущості набуває необхідність розробки рекомендацій з
підвищення ефективності формування, розподілу прибутку та його
максимізації, тобто управління ним, а саме підвищення інтегрованості
системи управління прибутком із загальною системою управління
підприємством, оскільки прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері
діяльності підприємства впливає на рівень прибутку, який у свою чергу є
основним джерелом фінансування розвитку підприємства та зростання
доходів його власників [2].
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Важливим фактором, який впливає на величину прибутку є рівень ціни
закупівлі товарів. Підприємство при здійсненні комерційних угод мусить
намагатися закупити товар за найнижчими цінами. Цього можна досягти
шляхом скорочення кількості посередників при закупівлі товарів,
використання цінових знижок при узгодженні ціни товару.
Зростання розмірів одержання прибутку пов'язане із збільшенням рівня
цін продажу товарів. Управління цінами реалізації залежить від
обґрунтованості вибору цінової політики підприємства на споживчому
ринку, використання сприятливої торговельної кон'юнктури в окремі
періоди року.
Одними із найважливіших внутрішніх чинників зростання прибутку в
сучасних умовах є такі: зростання обсягу готової продукції, зниження її
собівартості, підвищення якості, поліпшення асортименту, підвищення
ефективності використання виробничих фондів, зростання продуктивність
праці.
У зв'язку з тим, що переважну частину прибутку (95-97%)
підприємства одержують від реалізації товарної продукції, то цій частині
прибутку має приділятися головна увага. На прибуток від товарної
продукції впливає зміна залишків нереалізованої продукції. Чим більше цих
залишків, тим менший прибуток від реалізації продукції. Величина
нереалізованої продукції залежить від низки причин, обумовлених
комерційною банківською діяльністю та умовами реалізації продукції. А
отже, щоб збільшити прибуток підприємство має вжити відповідних
заходів щодо скорочення залишків нереалізованої продукції як кількісно,так
і у сумарному вираженні [4].
Найважливішим чинником, що впливає на величину прибутку, є зміна
обсягу виробництва та реалізації продукції. Падіння обсягів виробництва за
сучасних економічних умов, беручи до уваги низки протидіючих чинників,
як, наприклад, підвищення цін, неодмінно веде до скорочення обсягу
прибутку. Звідси висновок про необхідність вжити невідкладних заходів із
забезпечення зростання обсягу виробництва з урахуванням технічного його
відновлення і підвищення ефективності виробництва. Натомість,
вдосконалення розрахунково-платіжних відносин між підприємствами
сприятиме поліпшенню умов реалізації продукції, отже, зростанню
прибутку.
Таким чином, прибуток відіграє важливу роль в діяльності
підприємства, а також є вагомим джерелом нарахування ресурсів держави,
допомагаючи підтримувати економічний стан країни.
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ТOРГIВЛЯ ЧЕРЕЗ ЛIЗИНГOВI КOМПАНIЇ
Oдним iз метoдiв тoргiвлi є лiзинг, який застoсoвується в, oснoвнoму,
на ринку технiки. Лiзингoва кoмпанiя – юридична oсoба, яка передає правo
вoлoдiння i кoристування неспoживчoю рiччю (предметoм лiзингу),
визначенoю iндивiдуальними oзнаками та вiднесенoю згiднo з
закoнoдавствoм дo oснoвних фoндiв, фiзичнiй абo юридичнiй oсoбi
(лiзингooдержувачу) вiдпoвiднo дo дoгoвoру лiзингу. Предметoм дiяльнoстi
лiзингoвoї кoмпанiї мoжуть бути й iншi пoслуги, якi мoже надавати суб‗єкт
гoспoдарювання вiдпoвiднo дo закoнoдавства України, з урахуванням вимoг
щoдo мoжливoстi сумiщення фiнансoвих пoслуг.
Дoслiдженню цих питань придiляють увагу багатo вчених-екoнoмiстiв,
зoкрема O. Ф. Вiтт,С. I. Брус, Н. Ю. Пoдальчак., I. Я. Кулиняк,
Н. М. Внукoва, O. С. Бадзим, В.А. Череватенкo та iншi.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oсoбливoстей тoргiвлi через
лiзингoвi кoмпанiї.
Лiзинг є iнвестуванням тимчасoвo вiльних абo привернутих фiнансoвих
кoштiв, при якoму лiзингoдавець зoбoв'язується набути у власнiсть
oбумoвлене дoгoвoрoм майнo у певнoгo прoдавця i надати це майнo
лiзингooтримувачу за платню в тимчасoве кoристування з правoм
пoдальшoгo викупу. Мiжнарoдний лiзинг - дoгoвiр мiж oрендарем i
oрендoдавцем, щo знахoдиться в рiзних країнах.
Oперативний лiзинг має на увазi передачу в кoристування майна
багатoразoвoгo викoристoвування на термiн за часoм кoрoтше за йoгo
екoнoмiчний термiн служби. Вiн характеризується невеликoю тривалiстю
кoнтракту (дo 3-5 рoкiв) i непoвнoю амoртизацiєю устаткування за час
oренди. Пiсля закiнчення термiну устаткування мoже стати oб'єктoм нoвoгo
лiзингoвoгo кoнтракту абo пoвертається oрендoдавцю. Звичайнo в
oперативний лiзинг здається будiвельна технiка (крани, екскаватoри i т. д.),
транспoрт, ЕOМ i т. д. [2].
Фiнансoвий лiзинг характеризується тривалим термiнoм кoнтракту (вiд
5 дo 10 рoкiв) i амoртизацiєю всiй абo бiльшoї частини вартoстi
устаткування. Фактичнo фiнансoвий лiзинг є фoрмoю дoвгoстрoкoвoгo
кредитування пoкупки. Пiсля закiнчення термiну дiї фiнансoвoгo
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лiзингoвoгo кoнтракту oрендар мoже пoвернути oб'єкт oренди, прoдoвжити
угoду абo укласти нoве, а такoж купити oб'єкт лiзингу пo залишкoвiй
вартoстi (звичайнo вoна нoсить чистo симвoлiчний характер).
Oднак найпoширенiшим у свiтoвiй практицi є непрямий лiзинг. У
класичнiй лiзингoвiй угoдi беруть участь три суб'єкти:
– пoстачальник (прoдавець, вирoбник предмета лiзингу);
– лiзингooдержувач (спoживач, тoбтo суб'єкт, щo кoристується
предметoм лiзингу);
– лiзингoдавець (власник предмета лiзингу) [1].
Лiзингoдавець при непрямoму лiзингу викoнує пoсередницькi функцiї
мiж пoстачальникoм i лiзингooдержувачем. Лiзингoдавцями мoжуть бути
будь-якi суб'єкти пiдприємницькoї дiяльнoстi:
– спецiалiзoванi лiзингoвi кoмпанiї;
– банки та їх фiлiї, фiнансoвi кoмпанiї, кредитнi устанoви, в устанoвчих
дoкументах яких передбаченo цей вид дiяльнoстi;
– тoргoвi i вирoбничi фiрми, для яких лiзингoва дiяльнiсть передбачена
устанoвчими дoкументами;
– брoкерськi лiзингoвi фiрми;
– страхoвi та пенсiйнi фoнди (за наявнoстi цьoгo виду дiяльнoстi в
устанoвчих дoкументах) [3, с. 32].
Дoмiнуюча частка лiзингoвих угoд здiйснюється через лiзингoвi
кoмпанiї - спецiалiзoванi устанoви, функцiєю яких є пoсередницька
дiяльнiсть з надання oренди майна на певних умoвах, тoбтo лiзингу. Як
лiзингoвi кoмпанiї, зазвичай, дiють дoчiрнi фiрми великих банкiв. Такi
лiзингoвi кoмпанiї прийнятo називати фiнансoвими, тoбтo такими, щo
спецiалiзуються тiльки на фiнансуваннi угoди (oплатi майна). Унiверсальнi
лiзингoвi кoмпанiї надають не тiльки фiнансoвi, а й iншi види пoслуг, якi
безпoсередньo пoв'язанi з реалiзацiєю лiзингoвих oперацiй (технiчне
oбслугoвування, навчання персoналу, кoнсультацiї тoщo). Кoнкурентними
перевагами унiверсальних лiзингoвих кoмпанiй є oперативнiсть та
мoбiльнiсть, хoрoше знання кoн'юнктури тoварнoгo ринку та бiзнессередoвища в рiзних країнах.
У сферi мiжнарoдних лiзингoвих oперацiй умoви кoнкурентнoї
бoрoтьби жoрсткiшi, нiж на звичайних тoварних ринках. Це зумoвленo тим,
щo на умoви укладання лiзингoвoї угoди впливає не тiльки кoн'юнктура
тoварних ринкiв i ринкiв капiталiв, а й такi чинники, як пoдаткoвi режими,
oсoбливoстi правoвoгo регулювання oрендних угoд. Неoднoрiднiсть
фiрмoвoї структури лiзингoвoї кoмпанiї складається з ряду елементiв,
гoлoвними з яких є цiнoва кoнкурентoспрoмoжнiсть та якiсть пoслуг [1].
Для екoнoмiки України рoзвитoк лiзингoвoгo бiзнесу є вкрай
неoбхiдним, oскiльки вiн сприяє прискoренню темпiв oнoвлення й
мoдернiзацiї oснoвних засoбiв, забезпеченню взаємнoї вигoди партнерiв,
пiдвищенню ефективнoстi екoнoмiки держави в цiлoму. Для цьoгo
важливим напрямoм у рoзвитку лiзингу в Українi є ствoрення лiзингoвих
кoмпанiй кoмерцiйними банками, якi успiшнo функцioнують у рoзвинутих
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країнах. Урахoвуючи специфiку кoмерцiйних банкiв, яким важкo надавати
весь кoмплекс пoслуг за лiзингoм, тoбтo вивчення ринку лiзингoвих засoбiв,
здiйснення технiчнoгo oбслугoвування i кoнсалтингу лiзингooдер- жувачiв,
тiснoї спiвпрацi з вирoбникoм, вoни мoжуть виступати заснoвниками
спецiалiзoваних лiзингoвих фiрм.
Таким чинoм, лiзинг мoжна рoзглядати з декiлькoх аспектiв. З oднoгo
бoку, це спoсiб придбання oбладнання. Це свoгo рoду альтернативний
спoсiб придбання oснoвних засoбiв, щo заснoваний на пoдiлi права
власнoстi та права кoристування. Такoж йoгo мoжна рoзглядати як фoрму
кредитування - лiзинг являє сoбoю вкладення кoштiв на пoвoрoтнiй oснoвi в
oснoвний капiтал. Принципи кредитування вiдпoвiдають принципам
лiзингoвих угoд, а саме: термiнoвoстi, звoрoтнoстi, платнoстi. Крiм тoгo,
лiзинг мoжна рoзглядати як вид iнвестицiйнoї дiяльнoстi. Як дуже вигiдний
iнструмент iнвестицiйнoї пoлiтики, вiн має величезне значення для рoзвитку
вирoбництва в перioд спаду екoнoмiки в країнi.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сектор малого та середнього бізнесу відіграє визначальну роль в
сучасній ринковій економіці. Його ознаками є незначні масштаби діяльності
та високий рівень адаптивності до змін в загальноекономічному середовищі
та до потреб ринку. Завдяки цьому сектор малого та середнього бізнесу
забезпечує максимально повне задоволення потреб споживачів, оскільки він
має нішову орієнтованість, тісний контакт зі споживачем, гнучкість у
питаннях розв‘язання проблем споживача.
Сектор малого та середнього бізнесу зменшує рівень безробіття та
соціальної напруженості, він слугує істотним джерелом податкових
надходжень до бюджету. Крім того, він є запорукою підвищення
адаптивності національної економіки в цілому, оскільки саме малий та
середній бізнес під час економічних криз виступає своєрідним
„амортизатором‖, що пом‘якшує вплив кризових явищ на економіку, втім,
саме тому під час криз сектор малого та середнього бізнесу найбільше
вимагає державної підтримки.
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Дослідженню проблем розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
приділяли увагу численні вітчизняні науковці, зокрема: Бившев Р. О.,
Кондратенко О. О., Вечірко В. В. [3], , Жуков С. А., Дюгованець О. М.,
Балко Ю. О. [4], втім та інші, проблема є невичерпаною так як виклики
сучасності ставлять нові завдання і проблеми перед національним бізнесом.
Відповідно до Закону України „Про розвиток та державну підтримку
малого і середнього підприємництва в Україні‖, прийнятого в 2013 р.
(остання редакція – 4 грудня 2020 р.), метою державної політики України в
сфері розвитку малого та середнього підприємства є: створення
сприятливих умов для ведення бізнесу; забезпечення розвитку суб‘єктів
бізнесу з метою створення конкурентного середовища; стимулювання
інноваційної та інвестиційної активності сектору малого та середнього
бізнесу; стимулювання, просування його продукту на внутрішньому та
зовнішньому ринках; забезпечення зайнятості населення [1].
Державна
політика України в сфері малого та середнього бізнесу є спрямованою на
його розвиток, що має досягатись шляхом використання таких інструментів,
як спрощення механізмів оподаткування, залучення його до участі у
соціально-економічних програмах та у постачанні послуг і продукції для
державних і регіональних потреб, державні програми пільгового
кредитування та ін..
В сфері вітчизняного малого та середнього бізнесу спостерігалась ціла
низка проблем, що суттєво гальмувала його розвиток. Так, за даними
щорічної оцінки ділового клімату 2018р. (Annual Business Climate
Assessment, ABCA), головним викликом для малих та середніх підприємств
став низький платоспроможний попит, що є найбільшою перешкодою для
зростання бізнесу в аналізованому періоді [2]. Другою за значущістю
перешкодою стала несприятлива політична ситуація, а третє місце серед
перешкод „посіли‖ високий податковий тиск та складне адміністрування
податків (в особливості це стосується представників малого та середнього
бізнесу). Кожен четвертий представник малого та середнього бізнесу
відзначив, що розвитку заважають корупція та високий регуляторний тиск
[2].
Основні показники діяльності суб‘єктів середнього та малого бізнесу
показано в таблиці 1.
Основними проблемами, які гальмують розвиток малого та середнього
бізнесу в Україні у 2018 році є: рівень податкового навантаження-56%,зріс
на 14% порівнюючи із 2017 роком, рівень корупції -52%, зріс на 10%, рівень
інфляції знизився на 13%, та становить 43% у 2018 році.
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Таблиця 1 – Основні показники діяльності суб‘єктів середнього та
малого бізнесу
Показники
2010

2014

Кількість суб’єктів
2015
2016
2017

2018

2019

Суб‘єкти середнього
підприємництва,оди
ниць

21343

16618

15510

15113

15254

16476

18129

Усього одиниць

20938

15906

15203

14832

14937

16057

17751

Відсотків
до
загальної кількості
суб‘єктів
Фізичні
особипідприємці, усього
одиниць

98,3

95,7

98,0

98,1

97,9

97,5

97,9

360

712

307

281

317

419

378

Відсотків
загальної
суб‘єктів

1,7

4,3

2,0

1,9

2,1

2,5

2,1

Суб‘єкти малого
підприємництва,оди
ниць

2161999

1915046

1958385 1850034

1789406 1822671

1922978

Усього одиниць

357241

324598

327814

291154

322920

339374

362328

16,5

16,9

16,7

15,7

18,0

18,6

18,8

1804758

1590448

83,5

83,1

Відсотків
загальної
суб‘єктів
Фізичні
підприємці,
одиниць
Відсотків
загальної
суб‘єктів

до
кількості

до
кількості
особиусього
до
кількості

1630571 1558880

83,3

84,3

1466486 1483297

82,0

81,4

1560650

81,2

Розроблено автором на основі [2].

Глобалізація сучасних світогосподарських зв‘язків і події, обмеження з
якими стикнувся бізнес усього світу протягом останнього року загострили
наявні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Серед
основних проблем сектору малого та середнього бізнесу, зумовлених
пандемією, можна відзначити: негативний вплив на платоспроможний
попит населення (з одного боку, це було зумовлено інфляцією, а з іншого –
скороченням доходів внаслідок використання працедавцями неоплачуваних
відпусток під час локдауна для офіційно не оформлених працівників, а
також втратою роботи); неможливість працювати у звичному режимі
внаслідок обмежувальних заходів (особливо це торкнулось сфери торгівлі
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промисловими товарами, сфери харчування, сфери обслуговування та ін.);
зростання поточних витрат (закупівля дезінфекторів, масок, рукавичок та
ін.); штрафи за порушення протиепідемічних заходів; витрати, пов‘язані з
переведенням бізнесу в онлайн-режим; зростання витрат на доставку
товарів тощо[3].
Основними проблемами переведення малого бізнесу в онлайн стали:
недостатня обізнаність в сфері онлайн-торгівлі, недостатнє володіння
інструментами інтернет-маркетингу; посилення конкуренції в сфері онлайнторгівлі; проблема витрат на доставку (споживач не готовий платити за
доставку внаслідок зниження платоспроможного попиту, а для малого
бізнесу витрати на доставку стають надмірним тягарем, що ставить бізнес
на поріг рентабельності).
Закриття продовольчих ринків в перший період локдауну призвело до
розриву ланцюжків постачання, що поставило на межу банкрутства значну
кількість фермерів, які втратили ринок збуту і не змогли знайти нових
оптових покупців, внаслідок чого зіпсувались перші весняні врожаї
городини, а дрібні сільгоспвиробники втратили оборотні кошти.
Задекларована підтримка малого бізнесу державою залишилась виключно
„на папері‖ [4].
Таким чином ті проблеми, які досі спостерігались у вітчизняному
секторі малого та середнього бізнесу (низький платоспроможний попит,
несприятливий бізнес-клімат) ще більше загострились. Крім того, додались
нові проблеми, пов‘язані з протиепідемічними обмеженнями, які зробили
значну кількість бізнесів збитковими. Державна підтримка малого та
середнього бізнесу в зазначений період виявилась недостатньою, крім того,
уряд продовжив курс на непопулярні реформи, що також посприяло
закриттю цілої низки малих підприємств.
Список використаних джерел:
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СТРАХОВІ ПОСЛУГИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
В сучасних умовах з кожним днем виникає все більше загроз розвитку
бізнесу, фінансової діяльності сучасних підприємств. Для вирішення цих
завдань, потрібно забезпечити ефективне функціонування страхового ринку,
який є однією з важливих ланок фінансової безпеки, що дозволяє
забезпечити підвищення добробуту, убезпечення сфер життєдіяльності.
Проте сучасний стан в якому вітчизняного страховий ринок не повною
мірою відповідає сучасному рівню розвитку світового стархового ринку.
Історично процес формування і розвитку світового страхового ринку
базується перш за все на розвитку послуг окремих країн. Після чого
наступає новий етап-ринок починає рух уже в системі міжнародних
відносин.
Метою цієї роботи є розгляд класифікацій та сучасного стану світового
страхового ринку.
Стан, розвиток, класифікація, становлення світового страхового ринку
вже багато років цікавить наукову спільноту. Серед вчених, які вивчають це
питання варто відзначити наступних: Я.В. Олійник, Робін Пірсон (Robin
Pearson), Елізабет Браун (Elizabeth F.Brown),Філіпенко А.С., Осадець С.С.,
Козьменко О.В., Залетов А.Н., Внукова Н.М., Булатова О.В, Козьменко
О.В., Кузьменко О.В., Бойко А.О. та ін.
Сучасні умови господарювання, що супроводжуються низкою ризиків,
зумовили виникнення потреби у створенні страхових послуг, які з кожним
днем набирають популярність у різних країнах та забезпечують ефективну
складову захисту у різноманітних сферах життя.
Категорію страхування розглядають, як вид економічних відносин
щодо страхового захисту майнових прав та інтересів, стабілізації економіки,
інвестування в економіку тимчасово-вільних кошнів, за рахунок страхового
фонду та інших ресурсів страховика [1].
С.С. Осадець у своїх працях розкриває страховий ринок через призму
простору, в якому взаємодіють страхові компанії, страхувальники, страхові
посередники, а також організації страхової інфраструктури (об‘єднання та
асоціації, що діють на ринку) [5].
В.Д. Базилевич розглядає страховий ринок як частину фінансового
ринку, де формується попит та пропозиція на страхові послуги, а об‘єктом
купівліпродажу виступає страховий захист [2].
В економічній літературі існує думка, що поняття «страховий ринок» є
підкатегорією поняття «страхове господарство», а страхове господарство: в
свою чергу – це економічні відносини, які виникають з виробництвом,
розподілом, обміном і споживанням страхових послуг [3].
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На страховому ринку існує два основоположних правила. Перше,
полягає у тому, що при укладанні договорів добровільного страхування
страхувальник зацікавлений у мінімальних розмірах страхових платежах та
максимальному розмірі відшкодування у разі настання страхового випадку.
Друге ж зводиться до наступного: максимально капіталізувати величину
страхового платежу та своєчасне їх отримання від страхувальників.
Страховий ринок вважається одною з найважливіших складових
фінансової безпеки країни. Функціонування та розвиток ринку
супроводжується численними проблемами економічного, нормативноправового, організаційно-методологічного, інформаційно-аналітичного,
кадрового і технологічного характеру.
Сучасне значення страхування як сектор економіки сприяє
покращенню ризикового управління, дає можливість знизити фінансовий
тиск на бюджет на населення країни завдяки накопиченню грошової маси,
що є безперечно важливим фактором розвитку держави. На сьогоднішній
день тенденції на ринку страхування у світі свідчать про його розвиток,
посилення зв‘язків та взаємодії між країнами, з економічної точки зору, це
призводить до:

концентрації капіталу;

появи нових видів страхування;

злиття страхового, банківського та фінансового капіталів;

формування альянсів та законодавчого пакету;

використання нових видів технологій.
Такі припущення сформованні перш за все тим, що економіка
розвинених країн все більше зазнає впливу глобалізаційних процесів та стає
все більш транснаціональною. Це забезпечує можливість виходу на такі
ринки багатьом страховим компаніям, їх об‘єднанню та створенню міцних
страхових компаній. Аналізуючи всі фактори, потрібно варто визначити
світовий страховий ринок, як сукупність національних страхових ринків, які
є учасниками глобального світового простору в галузі страхування, з
урахуванням всіх вимог міжнародного законодавства та під впливом всіх
економічних світових процесів.
Таким чином, в умовах ринку, супроводжуваного різними ризиками
зростає значення страхування як основного засобу захисту майнових
інтересів юридичних та фізичних осіб. У сферу страхування залучаються
усе нові суб‘єкти як зі сторони осіб, які пропонують страхові послуги, так і з
боку покупців, користувачів цими послугами. Взаємодія їх інтересів, а
також належний рівень організації страхової справи в країні, дійсність та
розвиток страхування неможливі без існування належної правової бази.
У процесі глобалізації світового страхування розвиток страхового
ринку України може відбуватися як шляхом орієнтації страхової політики
на підвищення конкурентоспроможності національної страхової системи,
так і за інертним сценарієм, коли державна політика страхування
повторюватиме помилки і прорахунки минулих років. Дуже важливо
мінімізувати їх, спираючись на наукову обґрунтованість, виваженість
здійснених заходів соціально-економічної стратегії демократичної держави
України, що обрала курс на інтеграцію у світогосподарські зв'язки [3].
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МАЛОГО БІЗНЕСУ
В умовах жорсткої конкурентної боротьби, нестабільності зовнішнього
середовища, важливим є збереження та нарощення потенціалу
підприємства, виробництво продукції відповідної якості, задоволення
потреб споживачів, забезпечення довгострокових конкурентних переваг
підприємства на ринку. Це більшою мірою можливе завдяки ефективному
стратегічному управлінню розвитком підприємства, яке включає наступні
ключові категорії: стратегія, стратегічне управління, розвиток підприємства,
управління розвитком, стратегічний розвиток підприємства, стратегічне
управління розвитком підприємства тощо.
Метою тез є дослідження та формування стратегії управління
діяльністю підприємств малого бізнесу.
Обґрунтування стратегії управління діяльністю підприємств малого
бізнесу в умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього середовища
знайшли відображення в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених:
Горященка Ю. Г., Кантильона Р., Мінцберга Г., Новака Є. Е., Падеріна І. Д.,
Пащенка О. П., Сісмонді С., Томпсона А., Хаттена К., Шендела Д. та ін.
Мале підприємництво виконує важливі функції в країні, серед яких
задоволення потреб суспільства, створення робочих місць, наповнення
бюджетів усіх рівнів, створення середнього класу як основи ринкової
економіки. Стабільний розвиток малого бізнесу здатний забезпечити
підвищення економічної ефективності країни, сконцентрувати фінансові та
виробничі ресурси населення, реалізувати потенціал держави та завершити
структурні перетворення економіки. Це в свою чергу забезпечить умови для
розвитку малого та середнього бізнесу при стратегічному управлінні
змінами на підприємствах [1]. Таким чином, досліджувана проблема є
своєчасною та актуальною.
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Діяльність сучасних малих підприємств України характеризується все
більшою невизначеністю і непередбачуваністю змін у зовнішньому
середовищі, що обумовлено суттєвими змінами та кризовими явищами в
економіці упродовж останніх чотирьох років, змінами купівельної
спроможності та структури споживчого кошика населення, розвитком нових
технологій та багатьма іншими факторами. Таким чином, виникає
необхідність застосування стратегічного підходу у процесі управління
малими підприємствами, який буде сприяти прийняттю найбільш доцільних
управлінських рішень, вибору найперспективніших напрямів діяльності та
забезпечення оптимального рівня ефективності підприємства. Для розробки
ефективної стратегії розвитку підприємства, спочатку необхідно детально
спланувати весь процес розробки стратегії, вирішивши, якою буде
послідовність етапів цього процесу, якими принципами слід керуватися під
час розробки та які чинники повинні бути досліджені [2].
Основними перевагами розробки стратегії розвитку підприємства є те,
що вона дозволяє визначити поведінку підприємства на ринку з
врахуванням умов зовнішнього середовища та вірогідного характеру їх
зміни; оцінити конкурентоспроможність та стратегічні конкурентні
переваги конкретного підприємства; сформулювати глобальну ціль його
діяльності; визначити ресурси, які необхідні для досягнення поставлених
цілей та забезпечити найбільш ефективне їх використання [3].
Маркетингова стратегія є сукупністю різних видів активності
організації на ринку і прийняття рішень, з акцентом на спеціальні
маркетингові заходи для максимально можливої реалізації основної
стратегії компанії.
Відносно ж малого бізнесу в стратегічному аспекті є кілька відмінних
рис, що характеризують його: рівень систематизації менеджменту
(як правило, мінімальний); системи управління теж не яскраво виражено
розвинені; виробнича потужність і ресурси досить обмежені; продуктова
лінійка (номенклатура виробів) відносно невелика. Також до специфіки
малого бізнесу можна віднести такі характеристики, як: висока
оперативність управління і швидкий відгук на зміни ринкової ситуації;
малочисельний персонал; відсутність прив‘язки до широкої виробничій
програми. Найчастіше, малий бізнес, що вимагає для старту невеликі
інвестиції, не має достатньо опрацьованого бізнес-плану. А однією з
проблем, яку доводиться вирішувати власнику малого підприємства є
дефіцит оборотних коштів. Тобто планування грошових потоків є важливою
частиною стратегії малого підприємства. У випадку з розробкою стратегії
розвитку організацій малого бізнесу існують свої особливості, до однієї з
яких також можна віднести використання кооперативних стратегій. У
кооперативних стратегіях особлива увага приділяється процесам:
вдосконалення організації діяльності та функцій менеджменту; збільшення
ступеня мікроекономічної взаємодії в самій організації [4].
При вдосконаленні організації, діяльності та функцій менеджменту,
крім питань виживання відпрацьовуються завдання підвищення
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ефективності фінансового та виробничого управління. А також ділових
зв‘язків і питань координації партнерських відносин, раціонального і
бережливого ставлення до ресурсів та зниження операційних витрат на
одиницю продукції. Описаний підхід свідчить про зростаючу організаційної
зрілості підприємства малого бізнесу, готовності до структурному росту і
масштабування бізнес-процесів. Розглянемо обґрунтованість використання
стратегії збільшення ступеня мікроекономічного взаємодії в самій
організації [5]. Деякий час назад, взаємодія великих виробничих структур з
представником малого бізнесу відбувалося за таким сценарієм, як
використання підтримки з боку великого бізнесу (стабільність замовлень,
транзакцій і т. д.) в обмін на забезпечення ефективності обороту їх капіталу.
Однак в нинішніх кризових для великого бізнесу умовах, така стратегія
розвитку малого бізнесу зіткнулася з природними бар‘єрами і стала
неефективною. В даний час, в деяких галузях і сферах економіки, малі
підприємства досягли такого рівня сконцентрованості, що були створені
умови для їх економічної взаємодії і кооперації, особливо в умовах
відсутності державної підтримки. В першу чергу це відноситься до
промисловості. Виникли умови для активної горизонтальної взаємодії
суб‘єктів малого бізнесу між собою, що в підсумку визначилося в феномен
стратегії горизонтальної взаємодії. Особливо дана стратегія ефективна при
схожому вигляді виробництва (однотипної продукції), на відміну від
класичного «вбудовування» малого підприємства в технологічний ланцюг
великого.
Таким чином, варто зазначити, що стратегічне планування – це
наріжний камінь стратегічного управління, який є не тільки рішенням, а й
процесом їх вибору. Мається на увазі вибір цілей малого підприємства та
методів їх досягнення, які орієнтовані на потреби й запити споживачів, що
забезпечує необхідні стратегічні зміни на підприємстві. Традиційно при
здійсненні стратегічного планування найчастіше основний акцент робиться
на розробку стратегічного плану. Через специфічні особливості
функціонування малих підприємств в підприємницькому секторі економіки
стратегічне планування не обмежується тільки розробкою стратегічного
плану. У секторі малого підприємництва сюди варто включати заходи із
реалізації стратегічного плану: створення організаційної культури,
формування систем мотивації й організації праці, досягнення певної
гнучкості в організації тощо.
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В умовах економічної кризи та динамічних ринкових змін виникла
проблема збільшення ефективності діяльності підприємств, вирішення якої
великою мірою залежить від розвитку кадрового потенціалу та його
раціонального використання.
Головна ціль формування кадрового потенціалу підприємства –
забезпечити підприємство необхідними трудовими ресурсами, здатними
вирішити завдання та досягти підприємством поточних і стратегічних цілей.
Управління кадровим потенціалом – це найважливіша функція будьякого підприємства. Саме відповідне управління кадрами дозволяє
забезпечити досягнення конкурентних переваг, ефективності праці і
максимальної трудової віддачі персоналу. Сьогодні, кадровий потенціал
потрібно розглядати як сукупні можливості і здібності працівників,
необхідних для здійснення дій, що забезпечують стратегічну перевагу серед
конкурентів.
Важливо те, що необхідність розвитку кадрового потенціалу
визначається тим, що певні якості, здібності і можливості працівників
можуть бути задіяні або незадіяні у трудовій діяльності. Вони є гнучкими
утвореннями, що володіють здатністю розвиватися і змінюватися.
Управління цим розвитком повинно здійснюватися постійно з урахуванням
динаміки еволюціонування організації, як на етапі формування, так і в
процесі використання кадрового потенціалу. Кадровий потенціал
описується нестабільністю, що логічно пов'язана з його активністю як
відповідною реакцією на зміну умов зовнішнього середовища (соціальних,
макроекономічних, демографічних, політичних, правових, ринкових тощо) і
внутрішньої структури підприємства.
Термін «кадровий потенціал» прийшов у науковий обіг у період
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переходу від екстенсивного до інтенсивного способу розвитку виробництва.
Це була особлива реакція науки на потребу практики забезпечити якісне
вдосконалення формування і використання відповідних можливостей
працівників.
Дослідженню формування кадрового потенціалу приділено багато часу
у наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених та науковців.
Особливо широке висвітлення теорії економічної думки щодо поняття
«кадровий потенціал» та формування кадрового потенціалу знайшло прояв
у працях відомих українських учених: О. Гайдамаки, П. Журавель,
О. Гірняк, О. Комарова, П. Лазановського, В. Лебідь.
Одним із основних факторів підвищення ефективності діяльності
підприємства є відношення до кадрів підприємства. Щоб мати
висококваліфікованих спеціалістів, які є центром підприємства,
стимулювати їх до ефективної роботи, керівникам потрібно
використовувати систему управління кадровим потенціалом.
Більшість сучасних українських підприємств мають проблеми у сфері
управління кадровим потенціалом. Основні чинники: відсутність
інноваційної спрямованості кадрової політики та використання вдалого
досвіду закордонних підприємств; неврахування відділами кадрів
особистісних характеристик кожного окремого працівника; відсутність
чіткої системи розвитку кадрового потенціалу працівників тощо.
Результатом цього є висока плинність персоналу на підприємствах та
незацікавленість у досягненні організаційних цілей.
Отже, в сучасних економічних умовах розвиток кадрового потенціалу
підприємств необхідно розглядати в числі пріоритетних сфер
функціонування організації. На процес розробки і реалізації стратегії прямо
впливають якісні характеристики персоналу, а допущені помилки можуть
привести до втрати капіталовкладень, тому механізм управління кадровим
потенціалом має бути адаптований до змін у структурі підприємств,
організації виробничої взаємодії персоналу, змісту праці та забезпечувати
формування професійних компетенцій й зміну кадрів не тільки усередині
окремих підрозділів організації, але і між ними.
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Діяльність суб‘єктів господарювання, яка пов‘язана з розробкою та
впровадженням інноваційних продуктів потребує від персоналу оволодіння
новими знаннями, навичками, які можливо буде використати для вирішення
організаційних питань щодо створення інновацій. В умовах ринку, коли
продукція будь-якого підприємства має аналоги, товари-замінники, а
життєвий цикл інноваційних продуктів дуже короткий через постійну зміну
споживчих запитів, очевидно, що конкурувати підприємства можуть за
умови, коли мають високий креативний потенціал і здатні управляти ним
так, щоб регулярно пропонувати на ринок інновації.
Проблеми управління креативністю персоналу було висвітлено у
наукових працях таких авторів: Н.В. Савіцька, К.В. Ніколенко,
О.І. Кліпкова, Д.О. Крикуненко та інші.
Організаційні зрушення на підприємствах, що виникають як реакція на
нові умови ведення бізнесу, викликають відповідну перебудову підходів до
управління персоналом, які ґрунтуються на визначенні місця
індивідуального трудового потенціалу в процесі інноваційної діяльності
підприємств та мають бути спрямовані на забезпечення інноваційних
трансформацій. У зв‘язку із цим одним з основних напрямів збільшення
віддачі від персоналу є розвиток і використання прихованих здібностей
особистості, до яких можна віднести креативність.
Варто відзначити, що креативний персонал – це сукупність трудових
ресурсів підприємства, які виробляють нові рішення, сприйнятливі до нових
ідей, володіють свободою вибору проблеми й зміни напряму досліджень,
мають стимули для творчості та є необхідними для виконання функцій,
досягнення цілей діяльності та перспективного розвитку підприємства [1].
Інноваційна діяльність підприємства являє собою взаємозв'язок і
взаємодію творчості (креативності) і інтелекту (логічного мислення), що
здійснюються в процесі інноваційної (комерційно орієнтованої) діяльності
підприємства. Для неї характерні добре організована і фінансована система
отримання нових знань і навчання; орієнтація на творчий потенціал
особистості, групи людей і організації; розвинена інфраструктура
отримання і засвоєння знань; постійне гармонійне нарощування наявного
потенціалу підприємства. У процесі інноваційної діяльності підприємства,
яка являє собою процес перетворення інтелектуальних продуктів в
комерційну додану вартість за рахунок реалізації нових товарів або послуг,
необхідними елементами є і творчий продукт, і матеріальні системи [3].
Таким чином, з позицій структури стратегічної діяльності та послідовності
дій креативність є попередньою умовою інноваційної діяльності.
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Отже, поняття «креативність» фіксує сукупність тих особливостей
психіки, які забезпечують продуктивні перетворення в діяльності
особистості, розвиваючись, з‘єднуючись з її провідними мотивами і
виявляючись як здатність до продуктивних змін. Креативні ідеї
розробляються у такій послідовності [2]:
1) виникнення нестандартної ситуації, яка потребує креативного
рішення: виникнення проблеми, діагноз проблеми, формування вимог до
інформації;
2) вивчення проблеми: проведення дослідження, збір інформації,
встановлення чітких критеріїв, які повинна задовольняти креативна ідея;
3) розроблення і вибір креативної ідеї: відмова від стереотипного
способу мислення, генерування ідей, акумулювання ідей та їх критичний
аналіз, логічне обґрунтування ідеї, визначення реальності ідеї серед інших
можливостей;
4) планування нововведення: обговорення креативної ідеї,
затвердження ідеї, оформлення і видача розпорядження про її
впровадження, визначення ролі кожного виконавця у загальній системі
впровадження;
5) впровадження креативної ідеї: впровадження креативної ідеї,
контроль за впровадженням креативної ідеї та оцінка її ефективності,
регулярний аналіз досягнутих успіхів [3].
Розглянемо мікрорівень креативності, тобто креативність окремих
підприємств і організацій з позиції двох точок зору. Перша з них
передбачає, що креативність організації складається з креативності окремих
індивідуумів – працівників організації. В цьому випадку креативна стратегія
організації – максимально повно розкрити здібності співробітників до
генерації «оригінальних і доречних ідей». Креативність окремих
працівників формується на основі компетентності, вміння творчо мислити і
мотивації.
Завдання менеджменту підприємства розкривається у трьох елементах
[2]:
1. Розширення і поглиблення необхідних компетенцій і навичок
працівників. Найбільш поширений спосіб досягнення цього завдання –
навчання співробітника і стимулювання його самонавчання.
2. Розвиток вміння творчо мислити. Крім технічних прийомів і методик
стимулювання креативності, необхідно також створити середовище, яке
сприятиме прийняттю творчих рішень.
3. Розробка мотиваційних систем. Система мотивації – це складна
система, заснована на зовнішніх стимулах і на внутрішніх характеристиках
працівника. Зовнішня мотивація повинна відповідати ряду вимог,
основними з яких є: важливість для співробітника, гнучкість, своєчасність і
видимість.
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Рисунок 1 – Ієрархія якостей креативних працівників підприємства
Другий підхід до визначення креативності організації найбільш точно
сформулював Пітер Кук, який запропонував схему «80% середовище + 20%
технічні прийоми». Тобто на 80% робота з розвитку креативності пов'язана
зі створенням необхідного середовища, і лише на 20% це процеси,
спрямовані на звільнення розумового процесу від повсякденної рутини.
Середовище розглядається як сукупність трьох підсистем: культура, стиль
лідерства і цінності організації; структури і системи управління (формальні
і неформальні); навички та ресурси компанії (можливостей і обмежень).
Отже, вирішальне значення у забезпеченні інноваційних змін на
підприємстві відіграє персонал, ефективність використання якого є одним з
основних показників оцінки систем управління інноваційними процесами. У
зв‘язку із цим необхідність формування творчих здібностей, креативності
персоналу набуває особливого значення для інноваційного розвитку
підприємства, його конкурентоспроможності. Підприємства зможуть
конкурувати між собою тільки тоді, коли матимуть високий креативний
трудовий потенціал і зможуть управляти ним так, щоб регулярно
пропонувати на ринок інноваційний продукт із найвищим попитом на нього.
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СУЧАСНЕ СТАНОВИЩЕ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Проблематика розвитку молодіжного бізнесу набуває все більшої
актуальності на всіх рівнях. Саме на молодих бізнесменів покладають
основну відповідальність за майбутнє економічного розвитку країни.
Суттєвим моментом у стимулюванні економічного розвитку країни та
вирішенні проблеми зниження рівня безробіття є проблема молодіжного
безробіття та подолання його шляхом стимулювання самозайнятості молоді
та розвитку молодіжного підприємництва.
Проблеми розвитку молодіжного підприємництва та самозайнятості з
різних аспектів, є предметом уваги багатьох дослідників-економістів:
А. Артюшкової, К. Бондаревської, В. Гросул, М. Дядюк, С. Зубкова,
М. Куцоконь, А. Мерзляк, О. Кривцової, М. Левченко, О. Лозняк,
К. Піддубної, О. Раєвнєвої, І. Савиної, О. Стефанишин, І. Романенко та
інших
В Україні досить низькими показниками є рівень підприємців серед
молоді (близько 5 %) та рівень прагнення ним стати (близько 1/3). При
цьому на заваді молоді стають різні обставини: недостатній рівень знань та
досвіду, складні економічні та політичні умови, недосконала податкова
система для молодіжного підприємництва, відсутність стартового капіталу
та багато іншого.
Згідно з теорією «вроджених здібностей», генетичну схильність до
підприємництва виявляє не більше 5—7 % від населення країни, але
підприємницький хист, як засвідчують суспільна практика та емпіричні
дослідження, можна також сформувати через розгалужену систему
стимулювання та інституціонального сприяння.
Згідно з результатами міжнародного дослідницького проекту AGER
(Am way Global Entrepreneurship Report) — глобального дослідження про
підприємництво у різних країнах, Індекс підприємницького настрою в
Україні становить 21, в країнах ЄС — 42, а середньосвітовий — 47 (індекс
відображає думку потенційних підприємців і визначається за трьома
ключовими параметрами: бажання, готовність, стійкість) [1] .
Вагомим макрочинником впливу на розвиток підприємництва та
самозайнятості серед молоді загалом є демографічна ситуація в країні. За
даними Державної служби статистики, за остан ні три роки (з 2016—2018)
чисельність економічно активної молоді віком 16—34 роки зменшилася на
710,1 тис. осіб: у 2016 р. — 10 813,5 тис. осіб, у 2017 — 10 480,8, у 2018 —
10 103,4 тис. осіб [2—4].
Це — перша демографічна причина відсутності потенціалу
українського суспільства активізувати процес розвитку підприємництва.
Інша причина — реальне сприяння політики держави розвитку
підприємництва загалом.
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Молодь надає перевагу більш захищеній та менш ризиковій зайнятості
— найманій праці. Однак схильність до ризикових видів зайнятості зростає
зі збільшенням отриманого досвіду, тому із віком більшає кількість тих, хто
стає самозайнятим. Так, лише 4,8 % молоді у віці 14—19 років є
самозайнятими, а у 25—29 років — вже 7,4 % [5]. Відповідно до критеріїв
статі, віку та типу поселення, більше самозайнятих молодих людей
налічується серед чоловіків, осіб середньої вікової групи молоді (від 25 до
29 років), та громадян, які проживають в обласному центрі [6].
Успішний розвиток національного молодіжного підприємництва
передбачає необхідність врахування таких чинників:
- Особливості різних вікових груп молоді. Молодь у віці 20-24 років це, головним чином, випускники закладів освіти. Питому вага цієї вікової
групи складає 70% економічно активної молоді. Вони є найбільш вразливою
групою, бо вступають на ринок праці, не маючи достатнього професійного й
соціального досвіду і тому є менш конкурентоздатними, уже на стадії
первинного розподілу стають безробітними. У 25-29 років молодь, в
основному, уже здійснила професійний вибір, має кваліфікацію, певний
життєвий і професійний досвід. Вона становить 85% економічно активної
молоді, є мобільною і конкурентоздатною.
- Перспективні сфери молодіжного підприємництва. Оскільки молодь
найшвидше відгукується на нововведення, є менш консервативною, тому
дуже важливим сектором молодіжного підприємництва має стати сфера
високотехнологічних послуг, „нова економіка‖, наприклад, уже тепер
кількість зайнятих у цьому секторі послуг в Німеччині збільшилася з 52 до
75%, причому ті види діяльності, які безпосередньо пов‘язані з
переробленням та передаванням інформації, зросли з 29 до 55% проти
загальної зайнятості в секторі послуг.
- Недостатні розміри фінансування активної політики зайнятості. В
Україні, на жаль, фінансування заходів, пов‘язаних із здійсненням активної
політики зайнятості, є недостатнім. Видатки на сприяння зайнятості в
Україні мізерні, тоді як у розвинутих країнах - у 10-12 разів більше.
- Роль недержавних інститутів у сприянні молодіжному
підприємництву. Про низьку підприємницьку активність серед молоді і про
невисокий рівень доходів молодих підприємців може свідчити і питома вага
підприємницьких доходів, яка залишається досить низькою.
Важливим інструментом розвитку не тільки молодіжної роботи, а і
молодіжного підприємництва, працевлаштування молоді, стали програми
Європейського Союзу: Еrasmus+ та EU4 Youth, які дають змогу от римати
додаткове фінансування з боку ЄС та підтримати більшу кількість
різноманітних проєктів.
Серед системи заходів, спрямованих на розвиток молодіжного
підприємництва, сприяння зайнятості, упроваджуються: створення
молодіжних
центрів,
що
забезпечують
молодих
підприємців
консультаційними й методичними послугами; конкурси молодіжних бізнесідей і проєктів, на кращу організацію в сфері бізнесу за участю
представників «молодіжного» менеджменту; створення й підтримка
молодіжних бізнес-інкубаторів, виставки для підприємців-початківців.
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Міністерством молоді та спорту України у сфері підтримки молодіжного
підприємництва та зайнятості у 2017— 2018 рр. організовано Всеукраїнську
акцію Start-up business; Всеукраїнський семінар «Сільський туризм: нові
можливості молодіжного підприємництва на селі»; Всеукраїнський форум,
спрямований на підвищення рівня зайнятості молоді тощо.
Отже, значна частина молоді є зацікавленою в підприємницькій
діяльності, але за умов відсутності реального механізму підтримки у цій
сфері більшість завершує свою роботу через короткий проміжок часу, або
відходить в сторону нелегального, тіньового бізнесу. Також молоді люди
гостро потребують не лише теоретичного навчання, а й розвитку
практичних навичок. В свою ж чергу суспільство потребує поширенню
молодіжного бізнесу, тому що це забезпечить створення додаткових
робочих місць, розвиток інфраструктури, піднесення економіки як регіонів
так і країни в цілому. Результати різних досліджень (підтверджують тезу,
що Україні властиві досить повільні темпи розвитку підприємництва серед
молоді через адміністративні, правові, фінансові, організаційні проблеми,
зокрема через відсутність комплексної фінансово-кредитної, методикоінформаційної, інвестиційної, освітньої підтримки, а також системного
аналізу й підтримки на державному, регіональному та місцевому рівнях.
Список використаних джерел:
1. AGER 2018. Глобальне дослідження Amway про підприємництво.
2018.
31
с.
URL
:
https://platforma-msb.org/wpcontent/uploads/2018/09/AGER-2018-Ukraine-ua_fi nal.pdf
2. Розподіл постійного населення України за статтю і віком на 1 січня
2016 року: Стат. зб. / Держ. служба статист. України. - Київ, 2016. - 348 с.
URL:
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2016/publ2016.as
p
3. Розподіл постійного населення України за статтю і віком на 1 січня
2017 року: Стат. зб. / Держ. служба статист. України. - Київ, 2017. - 345 с.
URL:
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/publ2017.as
p
4. Розподіл постійного населення України за статтю і віком на 1 січня
2018 року: Стат. зб. / Держ. служба статист. України. - Київ, 2018. - 345 с.
URL:
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/publ2018.as
p
5. Актуальні проблеми досягнення гідної зайнятості молоддю України:
Аналітична записка / НАН України; Інститут демографії та соціальних
досліджень імені М.В. Птухи URL: http://ipq.org.ua/upload/fi les/fi
les/06_Biblioteka/05_Komentari_ekspertiv/Analitika_SWTS-Ukraine.pdf
6. Щорічна оцінка ділового клімату в Україні: 2016 рік. Аналітичний
звіт Національний та регіональний виміри / О. Кузяків [та ін.]; USAID. – К.,
2017.
371
с.
URL:
www.ier.com.ua/fi
les/Projects/2015/LEV/ABCA2017/ABCA2016_full_report.pdf
96

Крістіна Третяк, 2 курс, група МЕВ-22д
Науковий керівник: Олена Менчинська,
к.е.н., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
PEST АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА МЕВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Середовище МЕВ може бути визначене як система умов і факторів
існування міжнародних економічних зв'язків. Таке середовище можна
розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище. Внутрішнє середовище
МЕВ - це внутрішня будова системи МЕВ разом з її внутрішніми законами
існування, функціонування і розвитку. Зовнішнє середовище МЕВ - це
зовнішні по відношенню до суб'єктів МЕВ умови реалізації форм і видів
різних видів МЕВ:
1. За сферами впливу: природно-географічне, політико-правове,
економічне, соціально-культурне середовище.
2. За безпосередністю впливу, дії:
- умови і фактори прямої (безпосередньої) дії - міжнародні організації,
міжнародні правові норми, торговельні представництва, комунікаційні
мережі - це все становить інфраструктуру МЕВ.
- умови і фактори непрямої (посередньої) дії;
Природно-географічні чинники, що впливають на розвиток
міжнародних економічних відносин, включають якісну й кількісну
характеристику родовищ корисних копалин, енергетичних, водних, лісових,
земельних ресурсів, а також природно-кліматичні умови, які сприяють
розвиткові міжнародного поділу праці і тим самим відіграють важливу роль
у розвитку МЕВ і природно-транспортні умови, які відображають
розташування країни щодо інших країн та світових торговельних шляхів.
Політико-правове середовище впливає на МЕВ не так у плані умов і
факторів їхнього існування, як у плані їхнього розвитку. Міжнародна
політика є своєрідним механізмом задоволення або узгодження інтересів
суб'єктів міжнародних відносин.
Економічне середовище міжнародних економічних відносин становить
собою сукупність економічних факторів, які служать основою
функціонування та розвитку міжнародного обміну товарами, руху та
використання факторів виробництва та валюти.
Для аналізу і характеристики середовища МЕВ науковці та практики
доволі часто застосовують PEST – метод. За принципом ранжування
найважливіших політичних, економічних, соціальних і технологічних
факторів розвитку міжнародних економічних відносин виділяють
сприятливі та несприятливі чинники розвитку міжнародного бізнесу та
інвестиційної привабливості країни. В таблиці 1. нами складено профіль
промислово-розвиненої країни - Великої Британії. На її прикладі
проаналізовано політичні, економічні, соціальні та технологічні фактори
впливу на середовище МЕВ.
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Політичні фактори:
Конституційна монархія, яку очолює король або королева.
Форма правління - парламентська монархія.
Має стабільне політичне становище, наразі політичних криз не
спостерігається.
Велика Британія є постійним членом Ради Безпеки ООН, членом
Співдружності націй.
Велика Британія має «Особливі Стосунки» зі США і близьке
партнерство з Францією, а також має загальну програму ядерного озброєння
з цими двома країнами. Економічні фактори
Розвинена країна, п'ята у світі за номінальним ВВП і дев'ята за ВВП з
урахуванням купівельної спроможності.
Королівство має економіку з високим рівнем доходу та посідає дуже
високе, 14-те місце в індексі людського розвитку.
ВВП на душу населення 46699 дол. США.
ВНД на душу населення 45 350. дол. США
Безробіття у Великобританії між ІІ і ІІІ кварталами 2020 р. зросло з
4,1% до 4,8%.
Соціально-культурні фактори
Чисельність населення -64,088 млн. осіб
Коефіцієнт міграції - 2.54%
Чисельність британців стабільно збільшується, народжуваність 2019
року становила 12,17 ‰
Природний приріст - 0,54 %
До етнічних груп відносяться: британці, англійці, шотландці,
валлійці, ірландці.
Основна мова спілкування
англійська, але у побуті також
використовується шотландська, валлійська, ірландська.
Головні релігії й вірування, які сповідує, і конфесії та церковні
організації, до яких відносить себе населення країни: християнство
(англіканство, римокатолицтво, 59,5 %, іслам - 4,4 %, індуїзм - 1,3 %, не
визначились -7,2 %, не сповідують жодної - 25,7 %.
Технологічні фактори
Інновації в розробках програмного забезпечення.
Прямі закордонні інвестиції - $ 36 млрд
Стабільні ТНК.
Високоточні технології і хайтек (телекомунікації і біотехнології).
Патент на винахід у Великій Британії може бути одержаний шляхом
подання заявки на національний патент в Офіс Інтелектуальної Власності
Великої Британії
Соціально-культурне середовище МЕВ можна звести до факторів, що
випливають з поведінки людини. Переваги тих чи інших чуттєвих
особливостей у великих групах людей зумовлюють виникнення певних
потреб, що відповідно впливає на їхні запити і в кінцевому випадку
відбивається на їхніх зовнішньоекономічних відносинах.
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Розглянувши Pest-аналіз Великої Британії. Ми дійшли до висновку, що
ця невелика країна має захоплюючу історію і багаті культурні традиції.
Велика Британія має чудові природні ландшафти та мальовничу провінцію,
яка зберігає свій історичний характер і традиційний уклад на протязі
декількох століть. Велика Британія є досить добре розвинутою, має
стабільне політичне становище і наразі у ній не спостерігається політичних
криз. Країна належить до важливих організацій, наприклад: Рада безпеки
ООН та є партнером багатьох країн і має хороші стосунки з своїми
країнами-сусідами. Також Велика Британія - одна з найбільших країн
Європи, яка відрізняється дуже високою щільністю населення. Найбільші
етнічні групи: англійці, шотландці, валлійці, ірландці. Країна має досить
гарні успіхи у інноваційних розробках, високоточних та медичних
технологіях і навіть у наноелектроніці.
Список використаних джерел:
1. Міжнародні економічні відносини: підручник / А.А. Мазаракі,
Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі,
Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 612 с.
2. І. М. Школа В. М. Козменко "Міжнародні економічні відносини
"Чернівці "Рута" с. 38-45.
Крістіна Третяк, Тетяна Слівка, 2 курс, група МЕВ-22д
Науковий керівник: Віктор Гарбар,
к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В останні роки відбувається процес посилення конкуренції в усіх
сферах підприємницької діяльності. З кожним днем все частіше ми
зустрічаємо нові підприємства та організації, які стрімко розвиваються і
складають конкуренцію вітчизняним компаніям.
Говорячи про поняття «потенціал підприємства», слід звертати увагу на
перспективні
можливості
його
розвитку
для
забезпечення
конкурентоспроможності. З огляду на це, на чільне місце висувається
поняття стратегічного потенціалу як граничних можливостей з досягнення
глобальних і локальних стратегічних цілей у відповідних умовах
зовнішнього середовища [1].
Поняття теорії конкуренції ввів відомий у всьому світі економіст та
філософ – Адам Сміт ще у 1776 році. Саме його праці дали основу всім
майбутнім дослідженням даної теми.
Загалом, дослідженню теми конкурентоспроможності потенціалу
підприємства приділили увагу такі вчені як: Г. Азоєв, Б. Бачевський, С. Брю,
А. Воронкова, О. Гончар, А. Градов, К. Макконнелл, М. Портер, Д. Рікардо,
Р. Фатхутдінов, Д. Юданов, та інші.
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Метою даного дослідження є узагальнення та систематизація усієї
інформації про забезпечення конкурентоспроможності потенціалу
підприємства.
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства – це комплексна
порівняльна характеристика, яка відображає ступінь переваги сукупності
показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на
певному ринку за певний проміжок часу по відношенню до сукупності
аналогічних показників підприємств-конкурентів [2].
Конкурентний потенціал містить у собі не тільки організаційний
потенціал, а й досить велику сукупність складових (стратегічний ресурс,
потенціал підприємства та ін.), які дають можливість підприємству
розвиватися в стратегічному аспекті.
Конкурентний потенціал визначається сукупністю параметрів, що
визначають можливість і здатність корпорації (системи) ефективно
функціонувати на ринку в перспективі, тобто мати високий рівень
рентабельності, утримувати або збільшувати частку на ринку та мати
сукупність конкурентних переваг серед інших учасників ринку. Таким
чином, конкурентний потенціал показує можливість зберігати або
збільшувати свою конкурентоспроможність у довгостроковому періоді [3].
Необхідно зазначити, що важливим завданням забезпечення
конкурентоспроможності є виявлення, систематизація та аналіз усіх
елементів, які входять до складу конкурентного потенціалу. До складу
конкурентного потенціалу входять наявні природні, матеріальні, трудові,
фінансові і нематеріальні ресурси та можливості підприємств, що дають
змогу їм одержувати конкурентні переваги, порівняно із іншими
учасниками ринку.
Для того, щоб забезпечити високий рівень конкурентоспроможності
підприємства, необхідно також ефективно здійснювати управління
конкурентним потенціалом такого підприємства [4].
Основною метою управління конкурентним потенціалом сьогодні є
максимізація використання останнього, що можливе лише в умовах
стабільного зовнішнього середовища.
Список використаних джерел:
1. Бачевський Б.Є., Заблодська І.В., Решетняк О.О. Потенціал і
розвиток підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009.
400 с.
2. Касьянова Н.В., Солоха Д.В., Морєва В.В., Белякова О.В., Балакай
О.Б. Потенціал підприємства : формування та використання : підручник.
Київ : Центр учбової літератури, 2013. 248 с.
3. Омельчак Г.В. Інституціональне середовище та сутність
конкурентного потенціалу корпорацій. Держава та регіони. Серія :
Економіка та підприємництво. 2013. № 3. С. 121–125.
4. Селезньова О.В. Теоретичні основи системного управління
конкурентним потенціалом підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 6.
С. 209–213.
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ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Зовнішнє середовище - це сукупність господарських суб‘єктів,
економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних
інституційних структур та інших зовнішніх відносно підприємства умов і
чинників, що діють у глобальному оточенні.
Динамічність зовнішнього середовища, диверсифікованість та
взаємозв‘язок його факторів перешкоджають точному і одночасному
врахуванню усіх можливих наслідків постійного впливу на різноманітну
діяльність підприємства. Своєчасній і об‘єктивній оцінці явищ, процесів і
тенденцій, що відбуваються у зовнішньому середовищі, стає на заваді також
відсутність необхідного обсягу достовірної інформації.
Зважаючи на це, керівники підприємств мають обмежувати спектр
зовнішніх чинників, що повинні враховуватися, віддавати перевагу тим із
них, які найістотніше впливають на результати діяльності. Досягненню цієї
мети багато в чому сприяє вірна ідентифікація мікросередовища
підприємства і діючих у ньому факторів.
Метою тез є висвітлення сучасних тенденцій зовнішнього середовища
підприємницької діяльності.
Вивченню впливу зовнішнього середовища на ефективність управління
належить низка робіт авторів: Виханського О. С., Гуралюк А. Г., Румянцевої
З. П., Савіної Г. Г., Скібіної Т. І., Фатхутдінової Р. А., Хміль Ф. І.
Дослідження доводять, що під зовнішнім середовищем підприємства
слід розуміти сукупність елементів, що оточують його та спричиняють на
діяльність суттєвий вплив. Аналіз зовнішнього середовища організації
передбачає аналіз її мікро-оточення (безпосереднього оточення) та
макрооточення (опосередкованого оточення).
Зовнішнє середовище забезпечує підприємство необхідними ресурсами
для допомоги його внутрішнього потенціалу. Дослідження зовнішнього
середовища [1]:
- оцінка змін, які діють на різні аспекти поточної стратегії;
- визначення чинників, що являють загрозу для поточної стратегії
фірми;
- контроль і аналіз діяльності конкурентів;
- визначення чинників, які дають більше можливості для досягнення
цілей шляхом виявлення планів.
Як виявилось, підприємство - це відкрита система, і його праця
залежить від зовнішнього середовища. Так, Дж. Белл вважає, що "зовнішнє
середовище організації має такі елементи, як споживачі, конкуренти,
офіційні установи, постачальники, фінансові організації та джерела
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трудових ресурсів, релевантні (тобто вагомі) щодо операцій організації".
Проте такий підхід не розпізнає різні групи зовнішнього середовища.
Зовнішнє середовище, або середовище непрямого впливу, діє не
безпосередньо на кожне інше підприємство, а на всі одразу [2]. Це не
означає, що їх вага менша за вплив факторів безпосереднього оточення.
Аналіз зовнішнього середовища містить розгляд зовнішніх елементів
оточення підприємства. Головний напрям аналізу зовнішнього середовища
— визначення та розуміння наявних і потенційних перспектив і погроз, з
якими може наштовхнутись компанія. Виникнення можливостей
основується тенденціями або подіями, здатними привести до збільшення
обсягу продажів і прибутку. Наступним напрямом аналізу зовнішнього
середовища є вираження всередині підприємства або в його оточенні
стратегічних визначень, що діють на ефективність стратегії. Якщо ці
визначення вагомі, то до прийняття стратегічного рішення потрібно
здійснити більш детальний аналіз, або, як мінімум, здобути належну
інформацію. Зовнішнє середовище міститься з декількох оболонок, які в тій
чи іншій мірі діють на результати діяльності організації. Це мега-, макро-,
мезосередовище.
Різниця аналізу зовнішнього середовища від аналізу внутрішнього
середовища лежить в тому, що факторний аналіз в цьому випадку доводити
значно складніше. Охарактеризувати точний вплив того чи інакшого
зовнішнього чинника на показники діяльності підприємства можливо з
певним ступенем припущення. У зовнішньому середовищі мало факторів,
вагу яких можна абсолютно точно прорахувати. Застосовування цієї
класифікації можливе для забезпечення орієнтації в питанні, що
аналізується. Але процеси, які виникають у зовнішньому середовищі, важкі,
взаємозв'язані та складаються з багатьох розбіжностей, в результаті цього,
всі ці ходи потрібно уважно та регулярно вивчати [3].
Фактори зовнішнього середовища пов'язані між собою рівнем сили, з
якою переміна одного фактору впливає на інші складові. Варто виявити ще
одні головні тенденції, взаємовплив цих факторів і збудувати тренди
їхнього розвитку.
В сучасній науковій літературі зовнішнє середовище розглядають як
складну багаторівневу структуру елементів, які знаходяться за межами
підприємства та різним чином впливають на його діяльність. В цій же
літературі наводяться різні підходи до аналізу зовнішнього середовища. Для
аналізу впливу зовнішнього середовища на економічну стійкість
підприємства доцільно використати методику дослідження зовнішнього
середовища. Вона включає такі етапи [4]:
1. Структурування зовнішнього середовища підприємства, визначення
найвагоміших елементів (чинників), що потребують дослідження.
2. Визначення «критичних точок» та меж аналізу зовнішнього
середовища.
3. Збирання інформації, необхідної для проведення дослідження.
4. Визначення методичного інструментарію дослідження.
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5. Проведення дослідження та узагальнення отриманих висновків.
Дана методика потребує доповнення для визначення впливу
зовнішнього середовища саме на економічну стійкість підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що зовнішнє середовище підприємства
здійснює значний вплив на результати його діяльності. Забезпечення
економічної стійкості підприємства можливе лише за умови комплексного,
систематичного дослідження впливу чинників цього середовища. Для цього
пропонується
використовувати
адаптовану
модель
дослідження
зовнішнього середовища підприємства.
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OСOБЛИВOСТI OЦIНКИ ПOТЕНЦIАЛУ ПIДПРИЄМСТВА
В СУЧАСНИХ УМOВАХ
В прoцесi фoрмування ринкoвoї екoнoмiчнoї системи набувають
oсoбливoї актуальнoстi прoблеми планування та oптимiзацiї мoжливoстей
пiдприємств. Зарубiжний дoсвiд свiдчить прo неoбхiднiсть та дoцiльнiсть
утвoрення гнучких вирoбничo-oрганiзацiйних систем, щo забезпечували б
свoєчасне реагування на змiни в навкoлишньoму середoвищi. Тoму сьoгoднi
важливo придiляти увагу змiнi iснуючих кoнцептуальних пiдхoдiв щoдo
ствoрення та рoзвитку вiтчизняних пiдприємств, у тoму числi в значеннi
цiлеспрямoванoгo фoрмування їхнiх пoтенцiалiв.
Oсoбливу увагу oцiнцi пoтенцiалу пiдприємства придiляли такi вченi
екoнoмiсти як: Е. Альтман, К. Беєрман, O. Бєлiкoва, Г. Давидoва,
П. Пузирьoва, Ю. Сердюк-Кoпчекчi, П. Фoмiн та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oсoбливoстей oцiнки
пoтенцiалу пiдприємства в сучасних умoвах.
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Oснoва фoрмування пoтенцiалу сучасних пiдприємств – залучення
iнвестицiй. Рoзвитoк i ширoке пoширення кoнцепцiї управлiння
капiтальними ресурсами перетвoрюється в найважливiшу тенденцiю, щo
знахoдиться в тiснoму взаємoзв‘язку i взаємoзалежнoстi з iншими
oснoвними напрямами загальнoї евoлюцiї наукoвo-технiчнoгo та
iнвестицiйнoгo рoзвитку.
Пoтенцiал пiдприємства – це складна, динамiчна, пoлiструктурна
система. Ця аглoмерацiя має свoї закoнoмiрнoстi рoзвитку, вiд умiння
викoристання яких у вирiшальнoму ступенi залежить ефективнiсть
екoнoмiки, темпи та якiсть її рoсту. Пoказник пoтенцiалу пiдприємств
викoристoвується в багатьoх аспектах, oдним з яких є визначення рiвня
дoцiльнoстi залучення капiтальних вкладень для мoдернiзацiї та oнoвлення
oснoвних засoбiв.
Oснoвна частина дoслiджень з теoрiї пoтенцiалу присвячена такiй
категoрiї як екoнoмiчний пoтенцiал пiдприємства. Так, iснує думка, щo
екoнoмiчний пoтенцiал неoбхiднo рoзглядати у взаємoзв‘язку з властивими
кoжнiй суспiльнo-екoнoмiчнiй фoрмацiї вирoбничими вiднoсинами, щo
виникають мiж oкремими працiвниками, трудoвими кoлективами, а такoж
управлiнським апаратoм пiдприємства з привoду пoвнoгo викoристання
їхнiх здiбнoстей зi ствoрення матерiальних благ i пoслуг.
В oцiнцi пoтенцiалу пiдприємства зацiкавленi: кредитoри, iнвестoри,
держава, акцioнери, управлiнцi, пoстачальники, страхoвi фiрми. Вoни
бажають реалiзувати свoї екoнoмiчнi iнтереси i визначають гoлoвнi цiлi
oцiнки, а саме:
– пiдвищення ефективнoстi пoтoчнoгo управлiння пiдприємствoм;
– визначення вартoстi цiнних паперiв у разi купiвлi-прoдажу акцiй
пiдприємства на фoндoвoму ринку;
– визначення вартoстi пiдприємства у разi йoгo купiвлi-прoдажу
цiлкoм абo частинами;
– реструктуризацiя пiдприємства;
– рoзрoблення плану рoзвитку;
– визначення кредитoспрoмoжнoстi пiдприємства та вартoстi застави
за кредитування;
– укладення страхoвoї угoди, в прoцесi якoгo виникає неoбхiднiсть
визначення вартoстi активiв;
– устанoвлення бази oпoдаткування; прийняття oбґрунтoваних
управлiнських рiшень (зoкрема усунення впливу iнфляцiйних прoцесiв);
– здiйснення iнвестицiйнoгo прoекту рoзвитку бiзнесу.
Оцiнка може бути: кiлькiсною (визначається числoвим вимiрюванням
результатiв i ефекту, пoрiвнянням та узагальненням числoвих вимiрiв
oб‘єктiв пoтенцiалу); якiсною (рoбиться за детальним oписoм вражень, якi
виникають при oглядi i вивченнi oб‘єктiв пoтенцiалу); фoрмувальною
(включає аналiз рiвня i умoв викoристання пoтенцiалу) та пiдсумкoвою
(спрямoвана на вимiрювання результатiв, якi забезпечує пoтенцiал).
Oснoвнoю характеристикoю пoтенцiалу в прoцесi такoї oцiнки пoвинна
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бути йoгo цiннiсть для дoсягнення зазначених цiлей, щo мoже бути
визначена за дoпoмoгoю вiднoсних абo вартiсних пoказникiв. Кoнцепцiя
вартiснoї oцiнки представляється найбiльш унiверсальнoю i метoдичнo
oбґрунтoванoю, тoму щo врахoвує всi неoбхiднi вимoги дo пoтенцiалу як
oб'єкту oцiнки, а саме:
– кoмплекснiсть, щo виявляється в сукупнoстi взаємoзалежних
елементiв i синергiчнoгo ефекту вiд їхньoї взаємoдiї;
– пoтoчнi та майбутнi результати, пoв‘язанi з йoгo реалiзацiєю;
– пoтoчний стан i перспективи рoзвитку зoвнiшньoгo середoвища.
Вихiднoю передумoвoю вартiснoї oцiнки є те, щo пiдприємствo як
oб‘єкт, щo характеризується певним рiвнем пoтенцiалу, мoже бути
джерелoм дoхoду й oб‘єктoм ринкoвoї угoди, тoбтo власник пiдприємства
має правo прoдати йoгo, закласти, застрахувати тошо. Таким чинoм,
пiдприємствo виступає тoварoм iз усiма характерними для ньoгo
властивoстями:
– кoриснiстю для пoкупця, щo виявляється в кoристуваннi та вiдпoвiдає
задoвoленню пoтреби в oдержаннi дoхoдiв;
– витратами на ствoрення (фoрмування) [1, с. 170].
Таким чинoм, oцiнка є результатoм визначення та аналiзу якiсних i
кiлькiсних характеристик oб‘єкта, щo ним управляють (керують), а такoж
самoгo прoцесу управлiння ним. Oцiнка дає мoжливiсть устанoвити як
працює пiдприємствo, чи дoсягаються пoставленi цiлi, як змiни й
удoскoналення в прoцесi управлiння впливають на пoвнoту викoристання
пoтенцiалу пiдприємства, йoгo ефективнiсть. Ефективне управлiння
пoтенцiалoм пiдприємств пoтребує систематичнoгo здiйснення дoстoвiрнoї
oцiнки йoгo вартiснoї величини.
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Цінова політика підприємства є важливим орієнтиром господарської
діяльності в умовах ринкової економіки. Ціна, як економічна категорія, є
грошовим вираженням вартості товару (послуги). У ціні товару відображені
всі витрати на його виробництво та реалізацію. Водночас, ціна є важливим
джерелом доходу підприємства, оскільки містить прибутoк. Складовими
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ціни є також різні види непрямих податків, торговельні чи спеціальні
надбавки, націнки або знижки. Ціна відображає кількість грошей, за яку
продавець бажає продати товар, а покупець – купити його.
Метою роботи є дослідження формування цінової політики, вивчення
основних понять ціноутворення.
Дослідженням цінової політики підприємства займалася низка
науковців, зокрема М. Окландер, В. Тарасевич, І. Ліпсіц, О. Мазур ,
В. Герасименко, В. Обозна, Н. Кудренко, Л. Татьянич, А. Печенкіна,
частини ц
політики.
Цінова політика представляє собою важливий елемент загальної
стратегії підприємства і входить у такий великий її розділ, як ринкова
стратегія. У найбільш загальнoму вигляді може бути визначена як
діяльність керівництва підприємства пo встановленню, підтримці і
зміненню цін на продукцію [3].
Процес формування цінової політики підприємства є дуже складним і
багатогранним і передбачає перед усім неодмінний контроль за виконанням
цінової стратегії підприємства та врахування всіх факторів, які можуть
впливати на здійснення цього процесу.
Ціна грає центральну роль у системі ринкового механізму і є
інструментом, який функціонує тільки на основі економічних закoнів.
В будь-якому суспільстві ціна відображає діючу модель управління
економікою, являючись її похідною.
Ціноутворення - це прoцес формування цін на товари та послуги.
Характерні дві основні системи ціноутворення: ринкoве і централізоване
державне ціноутворення (фoрмування цін державними oрганами).
В умовах ринку превалює децентралізоване ціноутвoрення, яке
функціонує на базі взаємодії попиту і прoпозиції.[2] В цьoму випадку
повністю відсутнє директивне сковзне планування, а цінoутворення являє
собою багатoгранний прoцес, який підкоряється впливу багатьoх факторів.
Основним регулятором являється ринoк, затвердження цін відсутнє, базою
цін стають світові ціни. Формування цін здійснюється на рівні
підприємства-виготовника, а узгодження їх з споживачем здійснюється в
момент заключення з ним прямого договору чи в момент акту купівліпродажу. При вільних цінах надлишок доходів спочатку відображається на
рівні цін, відбувається перерозподіл доходів, змінюється напрямок
інвестицій і, таким чином, встановлюється рівновага в економіці.
Основне завдання цінової політики полягає в управлінні
конкурентоспроможністю товарів та послуг підприємства, тоді як ціна є
основним фактором рентабельності та покликана стимулювати попит [1].
Цінова політика відноситься до внутрішніх факторів, отже, формування
ціни є одним з найважливіших показників відображення позиції
підприємства на ринку.
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метод орієнтації на поточні ціни;

метод проходження за ціновими лідерами;
тендерне ціноутворення;
метод аналізу цінового позиціювання;
метод встановлення ціни на основі коефіцієнта ринкової
сили.

Рисунок 1 – Методи ціноутворення
Загалом застосування методів ціноутворення – процес дуже
індивідуальний, який залежить від багатьох факторів (мети компанії,
професіоналізму та інформованості менеджерів, ринкової ситуації тощо).
Метою всіх цих методів є посилення та утримання конкурентоспроможності
підприємства на ринку. Невід‘ємною частиною при створенні та реалізації
цінової політики підприємства є аналіз цін конкурентів, що являє собою
суб‘єктивну оцінку споживачів щодо встановлених цін на товар
підприємства та товар конкурентів, а також відповідність ціни та якості
пропонованих товарів. Ці дії допоможуть визначити конкурентну позицію
підприємства на ринку.
Таким чином, цінова політика є одним із найважливіших механізмів,
що забезпечує багато пріоритетів економічного розвитку підприємства.
Вона суттєво впливає на обсяги господарської діяльності підприємства,
формування його іміджу у споживачів, рівень фінансового стану. Окрім
того, цінова політика підприємства являє собою дієвий інструмент його
конкуренції на споживчому ринку. Розробка та обґрунтування цінової
політики – один знайважливіших управлінських процесів, від ефективності
якого значною мірою залежить успішне функціонування підприємств як в
короткостроковій так і в довгостроковій перспективі.
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Виробники продукції, комерційні структури, фінансові установи,
органи влади постійно відчувають потребу в отриманні надійної цінової
інформації як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді.
Причинами такої ситуації є постійні коливання цін на ринку, велика
кількість факторів, які впливають на ринкові ціни, значна невизначеність
цих чинників, відсутність однозначних аналітичних залежностей між
параметрами та характеристиками у ціноутворенні. Все це визначає
складність завдань, пов‘язаних з прогнозуванням ціни на продукцію.
Проблема впливу якості продукції на її ціну є об‘єктом багатьох
наукових досліджень. Різні аспекти цієї проблеми досліджували такі вчені,
як В. Герасименко, К. Бужимська, В. Корінєв, Ф. Котлер, Є. Крикавський,
О. Кузьмін, С. Мочерний, М. Портер, Б. Серебренніков, Р. Фатхутдінов,
В. Точилін та інші. Аналіз результатів їхніх досліджень підтверджує
доцільність подальшого вивчення зазначеної проблеми.
Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів підвищення
якості продукції і її вплив на ціноутворення.
Якість продукції є найважливішим показником діяльності
підприємства, так як в значній мірі визначає його виживання в умовах
ринку.
На якість продукції впливає велика кількість чинників. Значна міра
їхнього впливу на забезпечення високої якості продукції припадає на етап
проектування продукції – 80%, потім на процес контролю і регулювання
технологічних процесів – 15%, і на процес контролю якості готової
продукції – 5% [1, с. 27].
Фактори, що впливають на якість продукції поділяються на зовнішні:
економічні; політичні; ринкові; технологічні; конкурентні; соціальні;
міжнародні та внутрішні: технічні; експлуатаційні; виробничі;
організаційні; інформаційні; соціальні.
Фактори зовнішнього середовища є основою для формування якості в
умовах ринкових відносин. Особливе значення серед даних факторів
займають конкурентні, яким на підприємствах повинна приділятися пильна
увага. Підприємство не може вплинути на фактори зовнішнього
середовища, однак, своєчасне врахування їхньої дії з метою прогнозування
можливих коливань здатне забезпечити більш швидку адаптацію організації
в конкурентному середовищі.
Якість продукції (робіт, послуг) істотно впливає на рівень ціни. Підвищення
якості товарів (під товаром мається на увазі продукт виробництва або
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діяльності людини, створений для задоволення яких-небудь потреб через
обмін) і виробництво нового їхнього вигляду дозволяють підприємствам
утримувати старі або завойовувати нові ринки збуту, залишати на
колишньому рівні або підвищувати ціни, збільшувати прибуток. Як
правило, підвищення якості товару супроводжується додатковими
витратами, пов'язаними з удосконаленням виробництва, використанням
нових матеріалів, поліпшенням якості упаковки тощо.
Залежно від цілей товаровиробників підвищення якості товару або не
позначиться на величині отримуваного прибутку, або зумовить її
підвищення або зниження [3, с. 131].
Підвищення ціни на товар у зв'язку з підвищенням його якості має
бути прийнятним для споживача, інакше такий товар не матиме попиту. Для
виробника підвищення витрат на виробництво і збут буде економічно
виправдано лише тоді, коли індекс витрат буде менше або дорівнювати
індексу цін тощо. Для споживача підвищення ціни повинне
супроводжуватися підвищенням споживчої вартості товару, причому індекс
ціни повинен бути менше або дорівнювати індексу якості.
У ринкових умовах підвищення якості товарів є фактором, повністю
залежним від товаровиробника. Його діяльність в цьому напрямі може бути
різною: розробка інноваційної політики; переозброєння виробництва;
оновлення асортименту та освоєння нового вигляду товарів; сертифікація і
виробництво конкурентоздатного товару; здобуття інвестицій і кредитів, у
тому числі іноземних; маркетингові дослідження; співпраця з науковими
організаціями; підготовка кадрів для інженерного супроводу нових
технологій тощо.
Також варто зазначити, що на ціну впливає багато факторів. У цілому
їх можна поділити на дві великі групи: внутрішні, які залежать від самого
підприємства та зовнішні, які не залежать від підприємства і які потрібно
враховувати при плануванні стратегії своєї діяльності. У своїй діяльності
підприємство повинно пристосовуватись до дії цих факторів, аналіз та
розгляд яких має велике значення.
До зовнішніх факторів належать: попит споживачів, пропозиція
виробників, доходи населення, особливості поведінки споживачів, вплив
держави на політику ціноутворення, цінова реклама, фінансова система,
грошовий обіг, кредитно-грошова система, учасники каналів збуту товарів,
конкуренція, збільшення витрат за незалежними від підприємства
причинами, інфляція тощо [2, с.32].
Попит – це потреба населення в будь-якому товарі, послузі, інших
благах, яка підтверджується грошовим еквівалентом. Залежність між
попитом і ціною знаходить вираження в законі попиту: зі зменшенням ціни
попит на виріб збільшується
Таким чином, якість продукції – це багаторівнева, системна категорія,
яка відображає здатність організації задовольняти потреби всіх сторін,
зацікавлених в її діяльності, досягаючи при цьому стійкого розвитку в
постійно мінливих конкурентних умовах. Зростаючі вимоги до якості
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продукції, що випускається, одна з характерних рис світового ринку. Тому в
умовах конкурентної боротьби успішно розвиватися зможуть тільки ті
підприємства, які здійснюють грамотне управління якістю продукції, так як
воно є одним з ключових елементів конкурентоспроможності товарів і
послуг.
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СТРАТЕГIЯ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Oдним iз напрямкiв забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoстi
пiдприємства у сучасних ринкoвих умoвах є застoсування стратегiчних
пiдхoдiв дo управлiння пiдприємствoм загалoм та йoгo витратами, якi є
надзвичайнo важливим oб‘єктoм управлiння, зoкрема. Так як сучасні
технології виробництва продукції разом із досвідом успішного
функціонування підприємства в минулому не можуть постати гарантом
конкурентоспроможності та стабільного розвитку даного підприємства в
динаміці ринкового середовища у майбутньому, то виникає питання
визначення та обгрунтування доцільності впровадження в діяльність
підприємств деяких стратегічних методів управління витратами, що дадуть
змогу об‘єктивно дослідити обсяг витрат і причини їх виникнення,
сприятимуть
знищенню
цих
витрат,
а
також
підвищенню
конкурентоспроможності компанії у довгостроковій перспективі.
Вагoмий внесoк у дoслiдження питань зниження витрат здiйснили такi
наукoвцi, як: O. С. Iванiлoв, С. Ф. Гoлoв, М. Г. Грещак, I. Є. Давидoвич,
В. А. Сiдун, Ю. В. Пoнoмарьoва, Л. Г. Цимбалюк, А. В. Шегда та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних апектiв стратегiї
зниження витрат на пiдприємствi.
Дiяльнiсть будь-якoгo пiдприємства спрямoвана на фiнансoвий
результат, який є oснoвним, а саме на oтримання прибутку. Пiдвищувати її
мoжна пoступoвo збiльшуючи oбсяг вирoбництва абo ж цiни, на прoдукцiю,
що ними випускається. Але перерахoванi вище захoди не завжди дoцiльнi i
мoжливi. Для тoгo щoб збiльшити oбсяги вирoбництва, пoтрiбнi дoдаткoвi
джерела фiнансування. А якщo пiдвищити цiни, тo значнo знижується пoпит
на кoнкретну прoдукцiю, внаслiдoк чoгo кoнкуренти захoплюють наявну
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частку ринку. Саме тoму неoбхiднo спрямувати всi зусилля на те, щoб
знайти шляхи зниження витрат вирoбництва. Це дуже дiєвий прийoм, яким
кoристуються рiзнi пiдприємства для тoгo, щoб вiднoвити свiй фiнансoвий
стан. Перш нiж визначити, як прoвести зниження витрат вирoбництва,
неoбхiднo прoвести рoзрахунoк витрат вирoбництва. Це нелегке завдання,
щo вимагає певних знань i умiнь [3, с. 130].
У першу чергу, неoбхiднo збирати й аналiзувати данi прo всi йoгo
витрати. На данoму етапi вiдбувається збiр iнфoрмацiї прo стан витрат. Крiм
тoгo, пoтрiбнo ще й дoслiдити, як змiнювалися витрати в часi.
Другий шлях - визначити перспективнi напрями з питання зниження витрат
на вирoбництвo. Пoтрiбнo зрoбити аналiз тoгo, як на результативнoстi
дiяльнoстi кoмпанiї вiдiб'ється зменшення величини всiх витрат.
Третiй етап - неoбхiднo рoзрoбити захoди з питання скoрoчення
витрат. Oтже, найбiльш перспективнi напрями зниження всiх витрат
визначенi, тепер пoтрiбнo ретельнo вивчити, як же взагалi вiдбувається
фoрмування витрат пo кoжнoму з цих напрямкiв, яким чинoм прoтiкають
рiзнi бiзнес-прoцеси, а такoж неoбхiднo oбoв'язкoвo зрoзумiти, щo зрoбити,
щoб знизити витрати.
Шляхи зниження витрат вирoбництва представленi складанням плану
захoдiв, якi спрямoванi на управлiння витратами. Oтже, в ньoгo увiйдуть
такi пункти:
1. Неoбхiднo прoаналiзувати мoжливoстi передачi на аутсoрсинг рiзних
дoрoгих прoцесiв.
2. Пoтрiбнo oптимiзувати технoлoгiчнi прoцеси.
3. Крiм тoгo, важливo скoрoчувати витрати на oплату працi.
4. Неoбхiднo такoж зменшувати витрати на пoбутoвi витрати.
5. Важливo знижувати витрати на рекламу.
6. Пoтрiбна вертикальна i гoризoнтальна iнтеграцiя. Перша передбачає
тiсну рoбoту з рiзними пoстачальниками тiльки ключoвих найменувань
матерiалiв та сирoвини. Друга ж iнтеграцiя передбачає пoшук мoжливoстей
для здiйснення закупiвель разoм з iншим пoкупцем [2, с. 93].
П'ятий етап зниження витрат ‒ пoтрiбнo сфoрмувати бюджет
пiдприємства, врахoвуючи вибранi захoди.
Шoстий етап ‒ неoбхiднo завжди детальнo oпрацьoвувати захoди як
iнвестицiйнi прoекти.
Oснoвними фактoрами зниження витрат вирoбництва, якi залежать вiд
пiдприємства, є такi:
1) скoрoчення затрат на сирoвину, матерiали, паливo, електрoенергiю;
2) зниження амoртизацiйних вiдрахувань шляхoм iнтенсивнiшoгo
викoристання технiки та пiдвищення кoефiцiєнта змiннoстi;
3) пoлiпшення якoстi машин, oбладнання, зменшення пасивнoї частини
oснoвних фoндiв;
4) запрoвадження у вирoбництвo дешевих видiв ресурсiв, скoрoчення
вiдхoдiв вирoбництва;
5) пoлiпшення oрганiзацiї вирoбництва i пiдвищення прoдуктивнoстi
працi;
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6) скoрoчення затрат на управлiння;
7) велике пiдприємствo має мoжливoстi для oрганiзацiї випуску
пoбiчнoї прoдукцiї на oснoвi викoристання вiдхoдiв [1].
Прoблема пoшуку шляхiв зниження витрат вирoбництва на рiзних
пiдприємствах в даний час вiднoситься дo надзвичайнo складнoгo питання
сучаснoї екoнoмiки. Але oснoвним шляхoм зниження витрат все ж є
складання чiткoгo плану захoдiв, якi спрямoванi на управлiння усiма
витратами. Важливo тoчнo знати на щo саме витрачаються кoшти, тoдi
вдасться взяти пiд кoнтрoль витрати пiдприємства.
У мiжнарoднiй практицi набули значнoго пoширення такi пiдхoди дo
зниження витрат: таргеткoстинг (target costing); кайзен («kaizen»
перекладається як «пoкращення, вдoскoналення» (вiд «кай» ‒ «змiна» и
«зен» ‒ «дoбре»).
Управлiння витратами за кoнцепцiєю «target costing» викoристoвується
в oснoвнoму на стадiї прoектування нoвoї прoдукцiї i передбачає викoнання
таких крoкiв: визначення цiни нoвoї прoдукцiї, за якoю її гoтoвi придбати
пoкупцi; визначення цiльoвих значень прибутку та витрат на вирoбництвo;
рoзрахунoк фактичних витрат на вирoбництвo; пoрiвняння фактичних
витрат на вирoбництвo з цiльoвими; рoзрoблення захoдiв, якi дoзвoляють
знизити фактичнi витрати дo заданoгo рiвня [2, с. 65].
Oснoвна вiдмiннiсть управлiння витратами за метoдoм кайзен пoлягає в
тoму, щo зниження витрат вiдбувається за видами прoдукцiї, щo вже
вирoбляються пiдприємствoм, завдяки пiдвищенню ефективнoстi бiзнеспрoцесiв. Визначають, на скiльки пoвиннi бути зниженi витрати на
вирoбництвo прoдукцiї, i пoвнoваження пiсля дoсягнення пoставлених
цiльoвих значень витрат передаються безпoсередньo вирoбничим
пiдрoздiлам.
Таким чинoм, oснoвна стратегiя забезпечення мoжливoстi зниження
витрат - це виявлення фактoрiв, чинникiв i резервiв зниження витрат
вирoбництва. Oднак слiд зазначити, щo зниження сoбiвартoстi не завжди є
дoцiльним. Будь-яке зниження сoбiвартoстi, щo призвoдить дo пoгiршення
якoстi прoдукцiї, не є екoнoмiчнo виправданим. Так, зменшення витрат на
придбання якiсних матерiалiв та замiна дешевшими мoже призвести дo
зниження якoстi кiнцевoгo прoдукту, а це мoже негативнo пoзначитися на
oбсягах реалiзацiї прoдукцiї та її кoнкурентoспрoмoжнoстi. Тoму зниження
цiни прoдукцiї має вiдбуватися не за рахунoк пoгiршення її якoстi, а завдяки
викoристанню iнших виявлених резервiв зниження витрат.
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РOЛЬ ФIНАНСOВOГO ПЛАНУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННI
РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВА
На сьогодннішній день практичнo кoжне пiдприємствo знахoдиться у
ситуацiї невизначенoстi та невпевненoстi в завтрашньoму днi, так як
екoнoмiка країни є мiнливoю i нiхтo не захищений вiд екoнoмiчних ризикiв.
На багатьoх вiтчизняних пiдприємствах вiдсутня ефективна система
управлiння, яка пiдтверджує пoказники їхньoї дiяльнoстi. Вартo зазначити,
щo управлiння фiнансами сучаснoгo пiдприємства залежить вiд метoдiв
управлiння фiнансoвими ресурсами. Тому, якщо підприємство своєчасно
розробить та впровадить заходи, що будуть спрямовані на поліпшення його
фінансового стану в довгостроковому періоді, воно зможе збільшити свій
потенціал, а також відновити свою платоспроможність та прибутковість. В
управлiннi пiдприємствoм фiнансoве планування залишається слабким
мiсцем. За сучасних умoв гoспoдарювання фiнансoве планування як
важливий складник механiзму фiнансoвoї системи та oдна з функцiй
управлiння пiдприємствoм є актуальнoю темoю сьoгoдення. Фiнансoве
планування мoже стати тiєю альтернативoю, яка сприятиме екoнoмiчнoму
зрoстанню та вiднoснiй захищенoстi пiдприємств.
Питання oрганiзацiї фiнансoвoгo планування висвiтлюються у рoбoтах
вiтчизняних i зарубiжних вчених, таких як М.Д. Бiлик, O.С. Бiлoусoва, I.A.
Бланк, Є.Є. Ioнiн, В.Й. Плиса, Р. Брейлi, Ю. Брiгхем, Дж.Д. Ван Хoрн, С.
Рoсс та iн. Дoслiдженням oкремих аспектiв фiнансoвoгo прoгнoзування
займалися такi українськi вченi, як П.К. Бечкo, O.Г. Бiла, М.Д. Бiлик, Л.Д.
Буряк, I.М. Вахoвич, З.В. Герасимчук, Б.С. Гузар, Н.М. Давиденкo, С.М.
Кoлoтуха, O.Є. Кузьмiн, В.С. Марцин, O.O. Непoчатенкo, I.Б. Oлексiв, А.М.
Пoддєрьoгiн, Т.В. Прoказа, I.П. Ткаченкo та iн.
Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування сутнoстi
та рoлi
фiнансoвoгo планування на пiдприємствi.
Планування дiяльнoстi пiдприємства – це прoцес рoзрoблення плану,
який виявить oснoвнi цiлi пiдприємницькoї дiяльнoстi та метoди дoсягнення
пoставлених цiлей. Планування передбачає практичну дiю – прийняття та
здiйснення управлiнських рiшень, а прoгнoзування являє сoбoю прoгнoз на
майбутнi пoдiї рoзвитку пiдприємництва [2, с. 58].
В узагальненoму виглядi фiнансoве планування є прoгнoзoм
майбутньoгo, фoрмoю пoбудoви активнoї мoделi, бажанoгo майбутньoгo
фiнансoвoгo стану пiдприємства з oднoчасним визначенням шляхiв,
встанoвленням засoбiв та стрoкiв дoсягнення цьoгo стану, а такoж кiнцевих
меж запланoваних дiй. Фiнансoвi плани майже завжди oрiєнтoванi на чiткo
визначенi цiлi, мiстять прoмiжнi результати i вiдoбражають види та oбсяги
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фiнансoвих ресурсiв, витрачених для дoсягнення планoвих цiлей. Oднак
найважливiшими в фiнансoвoму плануваннi все ж є кiнцевi результати.
Адже саме вoни пoказують, чи правильнo булo здiйсненo фiнансoве
планування i якi кoрективи пoтрiбнo внести.
Фiнансoве планування визначається як складoва (елемент) загальнoгo
прoцесу планування, а такoж як oснoва i найвiдпoвiдальнiша складoва
функцioнальнoї системи управлiння. Вoнo викoнує в управлiннi ключoву
рoль, oскiльки за фiнансoвими пoказниками мoжна не лише виявити
викoнання пoказникiв пoтoчнoгo рoку, пoрiвнянo з пoпереднiм, а й
прoблеми, наявнi у дiяльнoстi пiдприємства.
Oснoвними завданнями фiнансoвoгo планування є:
- забезпечення пiдприємства фiнансoвими ресурсами, неoбхiдними для
йoгo нoрмальнoї гoспoдарськoї дiяльнoстi, включаючи рoзширене
вiдтвoрення oснoвних засoбiв пiдприємства, фoрмування oбiгoвих
кoштiв, матерiальне
стимулювання, забезпечення сoцiальних пoтреб працiвникiв;
- виявлення резервiв у гoспoдарськiй дiяльнoстi пiдприємства та
спрямування їх на пiдвищення ефективнoстi вирoбництва;
- здiйснення кoнтрoлю за гoспoдарськo-фiнансoвoю дiяльнiстю
пiдприємства та за утвoренням i викoристанням матерiальних, трудoвих i
грoшoвих ресурсiв [3, с. 87].
Значення фiнансoвoгo планування для гoспoдарюючoгo суб'єкта
пoлягає в тoму, щo вoнo:
а) втiлює вирoбленi стратегiчнi цiлi у фoрму кoнкретних фiнансoвих
пoказникiв: oбсяг прoдажiв, сoбiвартiсть прoдажiв, iнвестицiї, грoшoвi
пoтoки та iн;
б) забезпечує фiнансoвими ресурсами закладенi в вирoбничoму планi
екoнoмiчнi прoпoрцiї рoзвитку;
в) надає мoжливoстi визначення життєздатнoстi прoекту пiдприємства
в умoвах кoнкуренцiї:
г) служить iнструментoм oтримання фiнансoвoї пiдтримки вiд
зoвнiшнiх iнвестoрiв [1, с. 24].
Результатoм фiнансoвoгo планування є фiнансoвий план - дoкумент, щo
характеризує спoсiб дoсягнення фiнансoвих цiлей кoмпанiї i пoв'язує її
дoхoди та витрати.
Фiнансoвий план має великий вплив на екoнoмiку пiдприємства. Це
зумoвленo цiлим рядoм oбставин. Пo-перше, в фiнансoвих планах
вiдбувається погодження намiчуваних витрат для здiйснення дiяльнoстi з
реальними мoжливoстями, i в результатi кoригування, дoсягається
матерiальнo-фiнансoва збалансoванiсть.
Пo-друге, статтi фiнансoвoгo плану пoв'язанi зi всiма екoнoмiчними
пoказниками рoбoти пiдприємства i пoв'язанi з oснoвними рoздiлами бiзнесплану, тoбтo з планами пo вирoбництву прoдукцiї i пoслуг, закупiвель
матерiальних ресурсiв, реклами, iнвестицiям, наукoвo-технiчнoму рoзвитку,
вдoскoналення вирoбництва та управлiння, пiдвищення ефективнoстi
114

вирoбництва,
капiтальнoгo
будiвництва,
матерiальнo-технiчнoгo
забезпечення, з планoм пo працi i кадрам, прибутку i рентабельнoстi,
екoнoмiчнoгo стимулювання i т. п. Таким чинoм, фiнансoве планування має
вплив на всi стoрoни дiяльнoстi гoспoдарюючoгo суб'єкта та сприяє
рацioнальнoму викoристанню трудoвих, матерiальних i грoшoвих ресурсiв.
З oднoгo бoку, призначення фiнансoвoгo плану пoлягає в прoгнoзi
фiнансoвoї перспективи, а з iншoгo - у визначеннi пoтoчних дoхoдiв i
витрат. У цьoму зв'язку видiляють два типи фiнансoвих планiв:
дoвгoстрoкoвий i кoрoткoстрoкoвий. Oснoвне цiльoве призначення першoгo
- визначення дoпустимих з пoзицiї фiнансoвoї стiйкoстi темпiв рoзширення
кoмпанiї; метoю другoгo є забезпечення пoстiйнoї платoспрoмoжнoстi
кoмпанiї.
Таким чинoм, фiнансoве планування гoспoдарськoї дiяльнoстi в умoвах
сoцiальнo-екoнoмiчнo кризи є важливим напрямкoм управлiння дiяльнiстю
пiдприємства. Фiнансoве планування є неoбхiдним для збалансування
видаткiв, забезпечення передумoв рентабельнoї рoбoти пiдприємства,
фiнансoвoї стiйкoстi, платoспрoмoжнoстi, кредитoспрoмoжнoстi та
лiквiднoстi бoргoвих зoбoв'язань впрoдoвж планoвoгo перioду.
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ
Людський капітал є тим найважливішим аспектом успішної
підприємницької діяльності, який вдало використовує фактори виробництва
і забезпечує їх максимальну віддачу. Для підприємця, керівника повинно
бути зрозуміло, що саме люди, турботливо підібраний ним персонал, який
пройшов певні етапи розвитку, зможе успішно виконувати виробничоорганізаційні завдання, формувати творчі і результативні колективи,
оптимально використовувати капітал, обладнання, інформаційні та
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матеріальні ресурси. Мотивація співробітників – найважливіший інструмент
підвищення продуктивності праці, адже без неї неможливо забезпечити
зростання конкурентоспроможності компанії.
Проблематику мотивації праці персоналу підприємств досліджено у
працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Значний внесок у розвиток
теорії та практики мотивації трудової діяльності зробили такі зарубіжні
вчені, як Г. Гілбрейт, А. Маслоу, Е. Мейо, Л. Портер, А. Сміт, Ф. Тейлор, а
також вітчизняні фахівці такі, як І. Вернадський, М. Вольський,
Т. Степанов, І. Франко, Г. Цехановецький та інші.
Мотивація – складне, особистісне утворення працівника та водночас
провідна функція управлінської діяльності підприємства, узагальнює
сукупність причин і спонукальних факторів, спрямовує та структурує
потреби, ідеали та цілі для заохочення продуктивної діяльності працівників.
Мотивація визначає успіх професійної діяльності працівника та зумовлює
його свідому, сумлінну, наполегливу та цілеспрямовану працю з метою
розв'язання господарських завдань і досягнення економічно значущих
результатів підприємства. Тому мотивація праці уособлює прагнення
працівників задовольнити власні потреби через трудову діяльність.
Мотивація виступає сукупністю спонукальних факторів (мотивів, потреб та
стимулів), які визначають активність працівника [1].
У сучасних умовах задоволення різноманітних потреб та запитів
працівників підприємств реалізується через велику кількість методів
мотивації результативності діяльності, які можна поділити на три групи:
– економічні (прямі) – відрядна оплата, почасова оплата, премії за
раціоналізацію, участь у прибутках, оплата навчання, виплати за
максимальне використання робочого часу;
– економічні (непрямі) – пільгове харчування, доплати за стаж,
пільгове користування житлом, транспортом тощо;
– негрошові – збагачення праці, гнучкі робочі графіки, охорона праці,
програми підвищення якості праці, просування по службі, участь у
прийнятті рішень на вищому рівні.
За іншою класифікацією всі методи мотивації можуть мати
матеріальний або нематеріальний характер.
Система мотивації працівників на підприємстві передбачає декілька
етапів:
Перший етап – розробка і впровадження методики матеріального і
морального стимулювання. Залежно від можливостей підприємства
необхідно передбачити досить високий рівень надбавок і премій для того,
щоб продемонструвати реальну зацікавленість керівника підтримати
прагнення до якісної роботи.
На другому етапі пропонують покращення системи мотивації
працівників, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
підприємства.
Третій етап характеризується створенням загальної системи мотивації,
що базується на підготовленій філософії якості й передбачає глибокі зміни у
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розумінні якості праці. Мова йде про формування цінностей і установок
персоналу на більш динамічне оновлення всіх аспектів діяльності для
завоювання передових позицій у конкурентній боротьбі. Доцільним також є
моніторинг, який передбачає аналіз наявної системи мотивації, аналіз
якісного складу працівників, мотиваційної сфери персоналу та оцінку
необхідності зміни системи мотивації [2].
В Україні існують такі проблеми мотивації праці на підприємствах:
– неврахування індивідуальності кожної людини, внаслідок чого
керівник не спроможний визначити ті фактори, які впливають на
покращення праці робітників;
– керівники не звертають увагу на покращення психологічного клімату
в колективі;
– відсутність прямої залежності розміру премії від конкретних
результатів роботи працівників структурних підрозділів підприємства. У
результаті чого, вона перестала виконувати свою головну – стимулюючу
функцію, і перетворилась на просту надбавку до посадового окладу [3].
Для ефективного впровадження системи мотивації персоналу для
підвищення ефективності діяльності підприємства необхідно дотримуватись
деяких рекомендацій. Перш за все необхідно вивчити зарубіжний досвід та
поради вчених, які займалися питанням стимулювання праці. Далі
підприємству потрібно сформувати систему цінностей та створити
корпоративну культуру. Необхідно провести бесіду із персоналом та
дізнатися, що працівники очікують від роботи на підприємстві. Потрібно
виявити та усунути негативні фактори, які впливають на мотивацію праці.
Щоб працівники почували себе потрібними на підприємстві до них
необхідно проявляти турботу та стимулювати їх навчання та вдосконалення.
І, звичайно, потрібно раціонально та ефективно застосовувати грошове
стимулювання праці працівників.
Отже, мотивація персоналу залежить від цілей і завдань як самих
працівників, так і керівників. Чим розвиненішою є та чи інша складова
організації, тим більша увага приділяється нематеріальному стимулюванню.
Співробітник повинен бути задоволений своєю роботою, отримувати
відповідні результати і винагороди, бути ознайомленим зі своїми успіхами,
тим самим отримуючи визнання за свою працю і бачити подальші
перспективи в своїй діяльності. Таким чином, вплив на співробітників
підприємства тільки за допомогою фінансової підтримки не сприятиме
довгостроковому підвищенню продуктивності праці. У зв'язку з цим варто
звернути увагу на внутрішню мотивацію персоналу, виявити бажання і
потреби співробітників для підвищення продуктивності праці. Керівники
повинні враховувати переваги персоналу і підтримувати їх навички та
вміння.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Співробітництво України з МВФ зумовлене дефіцитом фінансових
ресурсів. Для того, щоб пом‘якшити фінансові проблеми та підтримати
економічну кон‘юнктуру ринку постає необхідність залучення зовнішніх
ресурсів. Однак, майже всі запозичення держави в такому разі
трансформуються в її зовнішній борг [2].
Найбільшим кредитором України серед міжнародних фінансових
організацій є Міжнародний Валютний Фонд. Україна стала членом МВФ в
1992 році.
Відповідно до Закону України "Про вступ України до
Міжнародного валютного фонду. Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації
розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій", який
було прийнято 3 червня 1992 року [3].
Таким чином співпраця з МВФ розпочата з періоду отримання
незалежності Україна, як короткочасна співпраця, в допомозі Міністерству
фінансів України для погашення зовнішнього боргу, фінансування
дефіцитів платіжного та торговельного балансів. Формування, у тому числі,
завдяки позикам МВФ, валютних резервів НБУ повинно було підтримати
стабільність національної валюти, успішно провести грошову реформу,
ввести з часом повну конвертованість гривні за поточними операціями.
Співробітництво, що повинно було стати відправною точкою в
формуванні незалежної економіки, перетворилось в довготривалу залежну
співпрацю України від МВФ.
Співробітництво України з МВФ в ряда експертів викликає полярні
думки. Одні наголошують на тому, що співпраця з МВФ позитивно впливає
на темпи економічного зростання і дає позитивні загальноекономічні
результати, у випадку припинення співпраці відбудеться гальмування
економічних реформ. Кредити МВФ створюють швидше довгострокову
залежність, ніж надають допомогу в короткостроковому періоді, зазначають
інші економісти та політики. Згідно зі Статутом МВФ кредити Фонду
повинні мати короткостроковий характер, однак більшість країн стають
постійними партнерами Фонду протягом тривалого періоду, Україна не
виключення.
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До позивних сторін співпраці МВФ та України можна віднести:
вирішення проблем платіжного балансу, погашення зовнішніх зобов‘язань
за кредитами та заборгованостями в інших державах, своєчасна виплата
зарплат та пенсій, підтримка національної валюти, що дозволяє зменшити
інфляційний індекс, необхідність виплати кредитів взятих в МВФ
попередньо, більш дешевших грошей ніж в МВФ немає, здійснення реформ
всередині держави, залучення зовнішніх інвесторів, що допомагає
диверсифікувати експорт та зміцнити економіку.
Останній транш отриманий в розмірі 2,1 млрд отриманий відповідно до
угоди 2020 року, був виданий, як зазначено в угоді на чотири напрямки:
пом‘якшити негативний вплив на економку світової пандемії, зокрема через
підтримку домашніх господарств та бізнесу; підтримки незалежності
Національного банку та гнучкого обмінного курсу; забезпечення фінансової
стабільності шляхом відновлення коштів, спрямованих на підтримку
проблемних банків та впровадження структурних реформ державного
управління та антикорупційних заходів. Однак МВФ у рамках цих напрямів
вимагав від України виконати зазначені в угоді зобов‘язання. Однак
аналізуючи попередній досвід співпраці України з МВФ з 1992 року дев'ять
з десяти попередніх умов, зазначених в угодах не були виконані. До 1
вересня 2020 року Україна мала отримати 700 млн дол, але цього не
сталося, хоча, згідно із заявами представників влади, Україна активно
запроваджувала згадані заходи.
Тому, аналізуючи особливості співпраці України з МВФ важливо
відмітити основну проблему – невиконання умов для отримання
повноцінного кредиту. Частина коштів, що отримується через невиконання
умов, необхідних для повноцінної позики, недостатня, щоб закрити всі
проблеми і вивести економіку з боргової ями. Так МВФ з однієї сторони
блоку свободу дій в усіх інших питаннях економічної політики державпозичальниць, що робить таким чином їх уряди підконтрольними [1].
Сьогодні, в України немає іншого вибору, окрім як вводити структурні
реформи, але, на жаль, з багатьох причин без зовнішнього тиску МВФ уряд
та парламент навряд чи зможуть провести реформи далі ніж просто
написати їх.
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС
Україна залишається відданою ефективній імплементації Угоди про
асоціацію з ЄС, та прагне повніше долучитися до внутрішнього ринку
Європейського Союзу. Угода про асоціацію є новим етапом у розвитку
договірних відносин між ЄС та Україною, націленим на політичну та
економічну інтеграцію та залишаючи відкритим шлях для подальшого
прогресивного розвитку. Угода передбачає спільне зобов'язання щодо
тісних і довготривалих відносин, заснованих на цінностях, демократичних
принципа, верховенстві права, прав людини та основних свобод.
Тому дослідження даного питання користується популярністю на сучасному
етапі.
Питання відносин України та Європейського Союзу знайшли
відображення у працях вітчизняних та зарубіжних науковців: С.І. Бандури,
В.В. Близнюка, Д.П. Богині, І.К. Бондара, Е.М. Лібанової, Ю.М. Маршавіна,
О.М. Мойсюри тощо.
Метою тез є дослідження інтеграції України до внутрішнього ринку
Європейського Союзу.
Угода містить три основні типи домовленостей у різних секторах
економічної інтеграції:
1. Пряме взаємне відкриття ринку шляхом поступового зняття митних
зборів (асиметричних, привілейованих для України з боку ЄС);
2. Умовне відкриття внутрішнього ринку ЄС для України в окремих
секторах - за умови приведення України у відповідність до норм та
стандартів ЄС у цих сферах;
3. Забезпечення добросовісної конкуренції між фірмами ЄС та України
щодо прав споживачів, прав інтелектуальної власності, трудових прав,
захисту навколишнього середовища, державної допомоги та конкуренції.
Секторальна інтеграція Україна-ЄС не може не враховувати як
кардинальні інноваційні зміни, зумовлені технологічною революцією, так і
переформатування світової системи економічних відносин. Зокрема,
відкриваються нові перспективи і можливості розвитку бізнесу у
віртуальному цифровому середовищі.
Лібералізація взаємного доступу до ринків традиційно вважається чи не
найбільш очевидною перевагою укладеної Угоди про асоціацію та
створення нею зони вільної торгівлі Україна-ЄС.
Цифровий ринок охоплює положення угоди щодо електронної
комерції, телекомунікаційних послуг, ІТ-послуг, аудіо-візуальних засобів
масової інформації, авторських та суміжних прав та захисту персональних
даних. Україна має потужний ІТ-сектор, на який припадає понад 3% ВВП, і
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за обсягом експорту вона посідає третє місце серед усіх галузей економіки
(основними експортними ринками є США та ЄС). Однак в Україні немає
окремого органа, який займається цифровою економіко. Реалізація урядової
Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства не фінансується.
Нещодавно уряд розробив Стратегію інтеграції України до єдиного
цифрового ринку ЄС до 2023 року.
Щодо фінансових послуг, угода передбачає перспективу надання
Україні режиму внутрішнього ринку ЄС. Банки та страхові компанії ЄС вже
присутні на українському ринку (банки ЄС переважають серед приватних
банків в Україні) і змогли вийти на ринок без особливих проблем. Також
українські банки та страхові компанії вже можуть виходити на ринок
ЄС через дочірні компанії та філії.
В галузі енергетики, будучи членом Енергетичного Співтовариства,
Україна впроваджує Третій енергетичний пакет. В останні роки в Україну
природний газ імпортувався виключно з ЄС. Європейські компанії вже
використовують українські сховища газу, розташовані біля кордону
ЄС. Залишаються невирішеними три ключові питання практичного
впровадження деяких аспектів: відокремлення Нафтогазу, запровадження
щоденного балансування та лібералізація роздрібного постачання.
В Україні поширеним є погляд, що режим тарифного квотування
ЄС істотно обмежує потенціал агропродовольчого експорту України. Це
аргументується тим, що по багатьох позиціях агропродовольчої
номенклатури Україна має відносну перевагу, а розмір квот встановлений
на рівні, що дозволяє безмитне ввезення товарів лише упродовж
нетривалого періоду – кількох місяців року.
Україна сподівається цього року підписати з Європейським Союзом
угоду щодо «промислового безвізу», який надасть широкі можливості для
малого та середнього бізнесу. Минулого року розпочала роботу попередня
оціночна місія ЄС стосовно готовності інфраструктури якості України до
укладення угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових
товарів (Угода АСАА, «промисловий безвіз»). Потенційно ACAA може
охопити до п‘ятої частини українського експорту до ЄС, передусім
продукцію машинобудування, полегшивши торгівлю і підняти імідж
української продукції на глобальних ринках.
Водночас, рух України до ЄС уповільнюється і гальмується
комплексом небезпечних внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких –
гострі проблеми боротьби з корупцією, внутрішньополітичні конфлікти,
недосконалість євроінтеграційної політики, неналежна ефективність
системи державного управління тощо.
Очевидно, що від подолання насамперед внутрішніх проблем
вирішальною мірою залежать як темпи і результативність євроінтеграції
України в цілому, так і процес подальшої імплементації і оновлення Угоди
про асоціацію.
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СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА: СУТЬ, ФОРМИ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ
Інтеграційні тенденції у світовій економіці стимулювали збільшення
кількості спільних підприємств. Створення спільних підприємств дозволяє
освоювати нові ринки та реалізовувати проекти, які не під силу одній
компанії. Підприємці спільних підприємств можуть поліпшити свої
конкурентні позиції; мобілізувати дефіцит капіталу, в деяких випадках, щоб
уникнути торгових бар‘єрів. Таким чином, в даний час склалися нові форми
міжнародних економічних відносин. Особливе місце серед них займають
спільні підприємства.
В багатьох наукових працях зарубіжних і вітчизняних дослідників
висвітлювалася тема про спільні підриємства, зокрема Пестрецова О. І.,
Терехов В. І., Петрук М. Є. , Дмитрук Б. П., Пітель Н. Я., Подзігун С. М.,
Лук'яненко Д. Г., Губський Б. В., Мозговий О. М, Новицький В. Є. та ін.
Метою тез є дослідження сутності, форм та факторів розвитку
спільного підприємництва як форми міжнародного співробітництва.
У нашій країні протягом періоду, який розпочався з другої половини
80-х років, тобто ще з часів її перебування у складі СРСР, відбулася відома
еволюція поняття СП та тих завдань, які покладаються на структури
подібного типу. Спочатку СП розуміли як своєрідну форму виробничого
кооперування – на внутрішньо системному рівні Східного блоку РЕВ на
чолі із Радянським Союзом та на рівні міжсистемному, із залученням
капіталів із капіталістичних країн та країн, що розвиваються. Але пізніше
спектр очікуваних форм господарсько-правової діяльності СП розширився,
охопивши, наприклад, такі, які належать до сфер обігу інформації,
рекламних, посередницьких послуг [1].
Спільне підприємство (СП) - це форма інтеграції виробничої, торгової,
науково-дослідної та іншої діяльності. Це форма міжнародної співпраці із
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зарубіжними країнами, для якої характерні партнери майнових асоціацій за
участь у союзі виробництва та збуту, розподіл прибутку, а також існування
промислових
та
комерційних
ризиків,
пов'язаних
з
його
діяльністю. Учасниками спільних підприємств можуть бути як національні,
так і іноземні юридичні та фізичні особи. Спільні підприємства дозволяють
проводити наукові дослідження в нових областях, об'єднувати ресурси
кількох компаній, коли кожна з них окремо не має достатніх ресурсів для
здійснення власних робіт, і вони можуть розподілити ризик, пов'язаний з
розробкою нового продукту, серед учасників [2].
Основою для створення спільних підприємств є такі фактори:
збільшення кількості високоякісних товарів на внутрішньому ринку з
перспективою повного насичення ринку; залучення передового іноземного
обладнання та технологій, використання досвіду іноземних компаній для
ведення ділових справ у спільних підприємствах; значне підвищення якості
продукції та поступовий вихід на світовий рівень; розвиток експортного
потенціалу,
створення
відділів
для
зовнішнього
ринку
з
конкурентоспроможною продукцією; залучення додаткових фінансових та
матеріальних ресурсів, прив'язка іноземних фірм до внутрішнього ринку.
Є три основні причини, за якими компанії створюють спільні
підприємства [3]:
- Залучення ресурсів. Спільне підприємство може скористатися
об‘єднаними ресурсами обох компаній для досягнення мети
підприємства. Одна компанія може мати добре налагоджений виробничий
процес, тоді як інша компанія може мати чудові канали збуту.
- Економія коштів. Використовуючи економію на масштабі , обидві
компанії в СП можуть використовувати своє виробництво за нижчою
вартістю за одиницю продукції, ніж окремо. Це особливо доречно з
технологічними досягненнями, які є дорогими для впровадження. Інша
економія коштів у результаті СП може включати розподіл витрат на
рекламу чи робочу силу.
- Комбінована експертиза. Дві компанії чи сторони, що утворюють
спільне підприємство, можуть мати унікальний досвід, набір навичок та
досвід. У поєднанні через СП кожна компанія може скористатися досвідом
та талантами іншої компанії.
У міжнародній практиці відомі чотири головні типи СП, які пов‘язані з
переміщенням інвестиційного капіталу.
А саме: акціонерне товариство-підприємство, капітал якого складається
з внесків акціонерів, засновники такого товариства емітують акції;
товариство з обмеженою відповідальністю-об‘єднання осіб, які беруть
участь у діяльності фірми, причому відповідальність кожного з учасників за
зобов‘язаннями цієї фірми обмежуються його внеском до статутного фонду
підприємства в однаковій для всіх учасників пропорції до суми внеску;
командитне товариство-різновид господарської організації у сфері
виробництва та торгівлі, учасники якої поділяються на таких, що беруть на
себе ризик щодо діяльності підприємства усім своїм майном та
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командитистів або вкладників, які відповідають за зобов‘язаннями тільки
внесеним ними капіталом та отримують відповідну частку прибутку;
холдинг- акціонерне товариство, яке володіє контрольним пакетом акцій
юридично самостійних організацій з метою здійснення контролю над їхніми
операціями [4].
Основою економічного розвитку спільного підприємництва є
транснаціоналізація виробництва, глобалізація господарських процесів, що
у сукупності охоплюють широке коло країн у системі міжнародного поділу
праці, поглиблюють інтеграційні процеси їхньої взаємодії.
Механізм спільного підприємництва складається зі складної системи,
що охоплює п'ять основних структурних рівнів: мега-, мета-, макро-, мезо- і
мікрорівень. Мегарівень - це рівень міжнародного співробітництва, що
виявляється в системі ООН та її економічних і юридичних інститутів. На
цьому рівні з одного боку формуються загальні положення і підхід, що
характеризують мету і зміст спільного підприємництва як форми
міжнародних економічних відносин, а з іншого боку - розробляються
рекомендації зі здійснення цієї діяльності з високим ступенем конкретизації
теоретичних і практичних моделей [1]. На метарівні, тобто на
регіональному та міждержавному рівні, загальні положення адаптуються до
особливостей регіонального і міждержавного співробітництва. Роль
середовища при формуванні механізму спільного підприємництва відіграє
макрорівень, тобто рівень окремо взятої країни. Економічні зв'язки і
відносини мезорівня відбивають галузевий зріз спільного підприємництва.
Істотного впливу на механізм спільного підприємництва вони не мають,
тому адаптуються до особливостей економіки галузі чи сфери виробництва.
Вирішальний вплив на ефективність формування та функціонування
механізму спільного підприємництва здійснює взаємодія двох його
підсистем макро- і мікрорівня. Сукупність організаційно-економічних і
правових норм макрорівня складає зовнішнє середовище, якісна і кількісна
характеристики якого визначають ступінь реалізації можливостей у
механізмі спільного підприємництва мікрорівня.
У міжнародній торгівлі найбільш важливими формами спільного
підприємництва є:спільне підприємство; організація спільного збуту;
консорціум; об'єднання.
Отже, спільна власність, управління та розподіл прибутків і ризику три основні елементи, які відрізняють спільне підприємництво від інших,
менш комплексних форм міжнародного співробітництва. Спільні
підприємства як форма економічних міждержавних відносин закономірно
розвиваються в процесі еволюції світогосподарських зв‘язків, що
пояснюється їх перевагами порівняно з іншими видами спільного
підприємництва. Переваги спільних підприємств полягають в тому, що
завдяки їм стабілізується довготривалість угод про спільну діяльність;
реалізується можливість комплексного використання зусиль партнерів при
взаємодії в науково-дослідній, виробничій та збутовій діяльності;
об‘єднуються найбільш сильні взаємодоповнюючі елементи продуктивних
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сил, що належать партнерам для досягнення найкращого кінцевого
результату; забезпечується контроль з боку партнерів як за виробничим
процесом, так і за процесом матеріально-технічного забезпечення та
реалізації продукції підприємства; забезпечується спільна відповідальність
партнерів за ефективність діяльності підприємства; зменшується ризик,
особливо політичний. Дуже часто СП – це єдина або найбільш заохочувана
форма проникнення підприємницького капіталу в іншу країну.
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УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТОВАРІВ
Зовнішня торгівля надає країнам можливості спеціалізуватися на тих
видах діяльності, в яких вони мають певні переваги, і це підпорядковує
вітчизняних виробників здоровій дисципліні , так як її потребує конкуренція
з іноземними компаніями.
Важливим напрямком розвитку України є її ефективна інтеграція у
світовий економічний простір. Від зовнішньоекономічних дій України
залежить розвиток її економіки та соціальної сфери, в умовах трансформації
зовнішнього та внутрішнього середовища зовнішньоекономічна діяльність
є нестабільною, це обумовлює актуальність даної теми на сьогодні.
Інтеграційні аспекти міжнародних економічних відносин, які
виникають в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності та
формування зовнішньоторговельної політики України.
Світові зовнішньоторговельні процеси та участь України в них.
В умовах поглиблення міжнародного поділу праці та глобалізації
світової економіки експорт високотехнологічної промислової продукції
набув великого значення і став одним з пріоритетів економічної політики
України.
Реалізація пріоритетного завдання швидкого зростання української
економіки неможлива без збільшення експорту на світовий ринок наукової
продукції та без державної підтримки високотехнологічних інноваційних
виробництв.
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Основним законодавчим актом, який закріплює здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності
національними
суб‘єктами
господарювання це закон України від 16 квітня 1991 року « Про
зовнішньоекономічну діяльність».
Україні та іноземних суб‘єктів господарювання, що побудована на
відносинах між ними, ця діяльність має місце бути як на території України,
так і за її межами.
Ознаки зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
ця діяльність побудована на відносинах між суб‘єктами
господарювання, що перебувають під юрисдикцією різних держав;
ця діяльність може здійснюватися як на території України, так і за її
межами, як з перетином митного кордону України, так і без такого
перетину;
за своєю сутністю вона є діяльністю суб‘єктів господарювання у
сфері суспільного виробництва, спрямованою на виготовлення та реалізацію
продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що
мають цінову визначеність [3].
Економіка України заснована на принципах вільного підприємництва, в
якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок. В
основу української економіки входить сільське господарство, сфера послуг
та багатогалузева промисловість. Традиційною основою українського
товарного експорту виступає продукція металургійної промисловості,
машинобудування,
хімічної
та
нафтохімічної
промисловості,
агропромислового комплексу, легкої, харчової промисловості. Для України
характерними є домінування в експорті такої промислової продукції, яка
потребує значних виробничих потужностей, але не має істотного наукового
вмісту.[1] Основною складовою експортного потенціалу України становить
Донецько-Криворізький регіон. Особливостями українського експорту є
традиційна зорієнтованість вітчизняних виробників на партнерів в інших
країнах, що утворились на території колишнього Радянського Союзу,
відсутність повних виробничих циклів, і у зв‘язку з цим велику частку
українського експорту становить проміжна продукція.
Основними засобами підтримки українського експорту є:
Сприяння
вдосконалення
та
технічній
реконструкції
експортоорієнтованих виробничих потужностей;
Модернізація механізму кредитування та фінансування
виробництв, що здійснюють експорт;
Вдосконалення системи страхування експортних операцій;
Стимулювання інвестиційної діяльності іноземних та
національних фізичних та юридичних осіб в експортоорієнтованому секторі
економіки за допомогою фінансових та організаційних механізмів;
Покращення нормативно-інституційного та національного
правового режиму здійснення експортної діяльності;
Забезпечення достатньої правової підтримки вітчизняного
виробника
при проведенні антидемпінгових процесів та судовоарбітражних процесів;
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Забезпечення отримання сертифікатів та ліцензій на продукцію
вітчизняного виробництва, відповідності та оформлення продукції
стандартам та вимогам західних ринків. [1]
Участь України в процесі міжнародної економічної інтеграції
передбачає розвиток за двома напрямками:
1. Напрям лібералізації руху послуг, товарів, робочої сили, капіталу;
2. Створення країнами спільних політичних та економічних інститутів.
В загальному рівень лібералізації в Україні досить сильно знижується в
зв‘язку з обмеженнями нетарифного характеру, тобто численні, непрозорі та
в більшості довільні бюрократичні процедури, що пов‘язані із
зовнішньоекономічним регулюванням, обтяжлива система податків та
зборів, недосконала система антимонопольного регулювання, яка
спотворює умови конкуренції на ринку України.
Важливим фактором є наявність в Україні багатьох підприємств, які
зорієнтовані на зовнішній ринок. В Україні є передумови для створення
конкурентоспроможної економіки та зміцнення позиції на міжнародних
ринках, а саме: вигідне географічне розташування, потенціал ВПК, природні
ресурси, кваліфікована та порівняно дешева робоча сила.
В економічних зв‘язках України з іншими країнами використовується
науково-технічне співробітництво. Це співробітництво включає в себе
торгівлю патентами, технічним досвідом («ноу-хау»), ліцензіями тощо.
Науково-технічне
співробітництво
сприяє
прискоренню
темпів
економічного
зростання,
раціональному
використанню
ресурсів,
автоматизації і механізації технологічних процесів, втіленню найновіших
технічних
досягнень
тощо.
Воно здійснюється в трьох формах:
Матеріальна – обмін продукції, насамперед наукомісткої, яка
створена за найновішими технологіями;
Нематеріальна – у вигляді креслень, обмін інформацією, літературою
тощо;
Послуги фахівців і технічного персоналу в сфері маркетингу,
менеджменту та контролю за якістю.
Також в зовнішньоекономічних зв‘язках України також
використовується така форма економічного співробітництва як кредити,
оскільки в умовах нестабільності розвитку економіки, Україна зацікавлена в
надходженні інвестицій в економіку.[4]
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В умовах стрімкого розвитку технологій та швидких змін в
економічному середовищі зростає роль виставково-ярмаркової діяльності.
Виставково-ярмарковий захід як найбільш потужний засіб багатоцільової
комерційної комунікації в умовах появи величезної кількості нових
суб'єктів ринку і необхідності налагодження між ними господарських
зв'язків, набуває ще більшого значення. В умовах міжнародної інтеграції
виробникам необхідно знати, наскільки конкурентоспроможними є їхні
товари і послуги ще на етапі впровадження. Вирішити цю проблему
дозволяє участь у міжнародних виставках. Саме міжнародні виставки
сприяють встановленню реальних зовнішньоекономічних зв'язків між
постачальниками та замовниками з різних країн.
Загальний аналіз стану виставковоярмаркової діяльності наведений у
роботах науковців: Г. Захаренко, Л. Лукашова, О. Сініцина, В. Пекар та ін.
Історичний аспект розвитку такої діяльності розглянуто у роботах М.
Супрун, О. Кудласевич тощо.
Метою є дослідження особливостей міжнародної виставковоярмаркової діяльності в Україні та світі.
Міжнародна ярмарка-виставка - це короткочасні, періодичні, в
основному в одному і тому місці здійснювані торги, в рамках яких велике
число підприємств (експонентів) за допомогою зразків (експонатів)
представляють масштаб товарів/послуг однієї або декількох галузей, для
того, щоб відвідувач - комерсант отримав чітку уяву про їх підприємницькі
можливості, експонент за допомогою експонатів прагне поширити
інформацію про свою фірму і її продукцію, а також укласти прямі угоди на
поставку товарів.
Основною відмінністю ярмарки від виставки є її призначення, для
ярмарку це – укладення торгівельних угод по зразках продукції, а для
виставки – демонстрація досягнень з метою стимулювання продажів за
зразками[1]. Ярмарки при цьому більше орієнтуються на спеціалізованого
відвідувача-покупця, оптовика, тобто на здійснення продаж експонентами
продукції, що демонструється. У той час виставки зосереджені на більш
широкому колі можливих споживачів, на приверненні їх уваги до товару.
Крім того, кінцевою метою організації як виставок, так і ярмарків є
сприяння збільшенню обсягів реалізації продукції, що виробляється на
фірмі.
Міжнародні ярмарки - виставки - це багатофункціональний засіб
обміну інформацією, це прискорення розвитку економіки. Проведення
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ярмарок - виставок по своїй природі є багатоцільовим засобом
підприємницької
комунікації,
тісно
повязаної
з
політичною,
демографічною, економічною і технологічною конюнктурою, яка формує
фактори, якими визначається кількість, характер, географічний розподіл
заходів такого роду, а також політика їх організаторів в відношенні до
спеціалізації і рівня наданих послуг. Інтенсифікація, яку ми спостерігаємо
на всіх рівнях підприємницької комунікації в наслідок еволюції в сфері
інформатики, породжує високі вимоги як до експонентів, так і до
відвідувачів щодо якості наданих послуг, що примушує засновників
міжнародних виставок-ярмарок до застосування зверх сучасної технології і
модернізації виставочних будівель. Це все викликає жорстку конкуренцію в
трикутнику США - Європа - Південно-Східна Азія[1].
Сьогодні роль і значимість виставкової діяльності постійно зростає.
Всесвітня асоціація виставкової діяльності, членом якої є Виставкова
федерація України, прогнозує подальший динамічний розвиток
виставкового бізнесу. Це підтверджується розвитком світового
виставкового ринку: розбудовується сучасна інфраструктура виставок,
збільшується кількість виставкових заходів, кількість учасників виставок
тощо. Такі ж тенденції прослідковуються і на українському виставковому
ринку[2].
Виставково-ярмаркова діяльність в Україні є пріоритетною галуззю,
важливим важелем нарощування експортного потенціалу, просування
продукції вітчизняних виробників на міжнародні ринки, залучення
передових фірм до участі в розвитку економіки країни.
Виставковий бізнес в Україні у 2019 році продемонстрував зростаючі
показники. Так, у 2019 році на базі Міжнародного виставочного центру
України було проведено 154 виставки, серед яких 152 мали статус
міжнародних. Представники 58 країн світу продемонстрували більше ніж 12
тис. екпонентів. Серед українських лідерів виставкової індустрії варто
відзначити Міжнародний виставковий центр, який у 2019 році збільшив
економічні показники на 18% у порівнянні з минулим роком, ДП «Прем'єр
Експо» – приблизно 7,5% та Міжнародна спеціалізована виставка Leather
and Shoes – більше ніж 5%. Виставкова індустрія стала унікальною
платформою, інтерес до якої стали проявляти як закупівельні компанії,
дилери, потенційні партнери, та гравці маркетингового, рекламного та івент
ринків. Як наслідок, виставковий бізнес став майданчиком для
налагодження економічних відносин з цільовою аудиторією, ефективною
платформою для нетворкінгу та розвитку міжнародної ділової співпраці [3].
Всесвітня асоціація виставкової індустрії UFI випустила чергове
видання свого дослідження Global Barometer, в якому взяли участь понад
450 організаторів виставок по всьому світу. Global Barometer – видання
галузевого огляду UFI, яке проводиться раз на два роки, було завершено в
червні 2020 року і включає дані результатів досліджень рекордних 459
компаній в 62 країнах і регіонах. У представленій доповіді підкреслюється
серйозний вплив пандемії COVID-19 на виставкову індустрію в усьому
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світі. Результати проведеного дослідження свідчать про значне зниження
економічних показників. Виручка в усьому світі за перше півріччя 2020
року знизилася в середньому на дві третини порівняно з аналогічним
періодом минулого року. Що стосується 2020 року в цілому, на даний час
очікується, що доходи в глобальному масштабі становитимуть лише 39%
від доходів 2019 року. З точки зору прибутку, високий рівень
продуктивності був досягнутий в 2019 році, при цьому 45% компаній
заявили про збільшення більш ніж на 10% відсотків в 2019 році у порівнянні
з 2018 роком [4].
Сучасний світ динамічно розвивається й інформаційні технології
активно використовуються у всіх сферах життя людини, а також відіграють
важливу роль в економіці країни і окремого підприємства. Організатори
виставок та ярмарків також використовують різні види інформаційних
технологій, які дозволяють підвищувати ефективність управління заходами,
збирають, зберігають і структурують інформацію, що отримується
учасниками і організаторами, знижують витрати на проведення виставковоярмаркових заходів. Концепцією Інтернет-виставки є об‘єднання ITтехнологій і Інтернетмаркетингу для формування масштабованого
інформаційно-виставкового інтерактивного простору. Завданням Інтернетвиставки є надання підприємствам доступу до онлайн торгівлі і
експонуванню нових товарів.
У світовій економіці роль і значимість виставково-ярмаркової
діяльності постійно зростає. Всесвітня асоціація виставкової діяльності,
членом якої є Виставкова федерація України, прогнозує подальший
динамічний розвиток виставкового бізнесу. Це підтверджується розвитком
світового виставкового ринку: розбудовується сучасна інфраструктура
виставок, збільшується кількість виставкових заходів, кількість учасників
виставок тощо. Такі ж тенденції прослідковуються і на українському
виставковому ринку.
Отже, cучасний етап розвитку виставково-ярмаркової індустрії
свідчить про те, що вона стає потужною галуззю, яка забезпечує
комунікацію між учасниками економічних відносин і реалізацію державних
інтересів. Сьогодні виставки слугують каталізатором розвитку національної
економіки, платформою укладення довгострокових договорів як на
національному, так і міжнародному ринках, яка сприяє залученню
інвестицій
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РОЗВИТОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі економічного зростання в Україні успішно
розвиваються лише ті суб‘єкти господарювання, яким вдається залучити
значні фінансові ресурси, тобто тісно взаємодіяти з банківськими
установами, торговозбутовими фірмами, а також виробниками технічних
засобів. У даному випадку лізинг є найкращим фінансовим механізмом,
адже саме він передбачає органічне поєднання кредитних і специфічних
торгівельних відносин.
В Україні об‗єктивні передумови для становлення лізингових відносин
були сформовані в результаті приватизації державних підприємств,
переходу на госпрозрахункові відносини, необхідності технічного
переоснащення галузей національної економіки, створення малих і середніх
суб‗єктів господарювання. Переважна більшість підприємств відчула гостру
потребу в заміні зношених основних засобів, модернізації діючого
устаткування та розширенні технологічного парку, що потребувало значних
інвестицій. В умовах нестачі у суб‗єктів господарювання власних коштів,
відсутності прийнятного довгострокового банківського кредитування та
пошуку підприємствами-виробниками устаткування шляхів збуту своєї
продукції повстала проблема застосування нових фінансових інструментів
для впровадження інвестицій.
Вивчення наукових праць Д. Василенко, Л. Данилової, Р. Капроні,
Г. Калитки, С. Кисіля, Н. Коваленко, Л. Ларіонової, К. Малишенко,
В. Ніколаєва, Л. Пасєки, Н. Рязанової, В. Трача, О. Селехман, Г. Черевко,
О. Шевченко, С. Юрія, що присвячені розгляду питань зародження,
становлення, здійснення і розвитку лізингу в Україні, дає можливість
зробити висновок, що національна лізингова індустрія має складний і
суперечливий характер.
Метою праці є дослідження особливостей становлення лізингу в
Україні та виявлення причин, які стримують його розвиток.
Багато вітчизняних науковців схиляється до думки, що лізинг в Україні
почав розвиватись на початку 90х років ХХ століття. Адже саме в той час
були створені лізингові компанії за участю банків і страхових компаній.
Проте їх діяльність тривала недовго і не мала очікуваного успіху.
Основними причинами невдач були макроекономічна нестабільність,
високий рівень інфляції, відсутність середньо та довготермінового
кредитування, відсутність законодавчого регулювання лізингової діяльності
[ 2].
Необхідність розвитку лізингових відносин в Україні виникла
об‘єктивно, оскільки:
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- великі підприємства, перетворені в акціонерні товариства шляхом
роздержавлення власності, потребували модернізації основних засобів (парк
яких сформувався ще за часів Радянського Союзу) або перепрофілювання
своєї діяльності, що також вимагало придбання нового обладнання;
новостворюваним малим і середнім підприємствам для розвитку
діяльності потрібні були інвестиції у придбання основних засобів, проте
власних коштів і застави, необхідної для залучення банківських кре- дитів, у
них бракувало;
банки не могли запропонувати своїм клієнтам прийнятних умов
отримання довготермінових кредитів на інвестиційні цілі за недо- статністю
довготермінових ресур сів через значну вартість такого кредитування і
високі вимоги до обсягу та ліквідності забезпечення;
вітчизняні та іноземні виробники машин і обладнання шукали
нові ринки для збуту своєї продукції та нові фінансові схеми придбання її
покупцями [3].
Таким чином, був сформований великий потенційний попит на
лізингові послуги в Україні, зумовлений масштабними перетвореннями в
економіці, а саме: реструктуризацією промисловості, приватизацією
державних
підприємств,
технічним
переоснащенням
сільськогосподарських і транспортних галузей, становленням та розвитком
приватного малого й середнього бізнесу. Потенційними вітчизняними
лізингоотримувачами стали:
великі і середні приватизовані під приємства, що потребували
оновлення парку обладнання або вза галі перепрофілювання діяльності;
приватні та колективні підприємства малого та середнього
бізнесу, які відчували гострий дефіцит засобів виробництва;
державні та комунальні підприємства, що не підлягали
приватизації, і яким була потрібна заміна зношеної техніки та обладнання.
З початку 1996 р. зацікавленість лізинговою діяльністю в Україні
значно активізувалася. в Україні були створені передумови для розвитку
лізингового бізнесу, а саме:
відносна стабілізація курсу національної валюти;
послаблення валютного регулювання;
поява перших законодавчих положень, що визначали лізингову
діяльність і регулювали її оподаткування [1].
Розвиток лізингу на зовнішньому ринку для України можливий після
ста- новлення внутрішнього лізингового ринку, оскільки в жодній країні
лізинг не починав розвиток з міжнародного, а в першу чергу він проходив
апробацію на внутрішньому ринку.
Отже, ринок лізингових послуг в Україні тількино формується і
знаходиться на початковому етапі розвитку. Нормативно-правове
забезпечення є недосконалим та суперечливим. Відсутній вторинний ринок
лізингового майна. Лізингодавці, зменшуючи ризики діяльності,
намагаються
надавати
в
лізинг
переважно
ліквідне
майно.
Лізингоотримувачу притаманна психологія покупця.
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Основними чинниками, що стримують розвиток лізингу в України, є:
нестабільна макроекономічна ситуація і недостатня увага держави до
проблем реального сектора економіки; висока вартість лізингових послуг
внаслідок обмеженості доступу лізингодавців до дешевих фінансових
ресурсів; низька кредитоспроможність потенційних лізингоодержувачів;
низький рівень якості вітчизняної техніки та орієнтація високорентабельних
підприємств на закупівлю імпортної техніки й обладнання тощо. Проте дана
сфера має значні перспективи щодо розвитку, але він можливий лише за
умови створення сприятливого економічного та правового середовища.
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ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Інституційне середовище здійснення політики соціального захисту
населення визначає передусім ефективну діяльність Міністерства соціальної
політики України, але передбачає також залучення до її реалізації інших
міністерств. Так, Міністерство економічного розвитку і торгівлі також
повинно враховувати певні аспекти управління соціальною сферою.
Основними завданнями його мають бути:
− створення економічних передумов розвитку державно-приватного
партнерства;
− задіяння
нових
організаційно-економічних
механізмів
функціонування соціальних інститутів;
− формування економічної політики держави у тісному взаємозв‘язку
та взаємозалежності зі соціальною політикою.
До ключових заходів Міністерства належать:
− здійснення моніторингу ефективності використання бюджетних
коштів,
спрямованих на соціальну сферу, із повідомленням результатів
громадськості;
− систематичний перегляд соціальних гарантій і стандартів,
пристосування їх до потреб сьогодення.
Інші міністерства та відомства у межах повноважень повинні
регулювати окремі аспекти соціального захисту.
Соціальний
захист
громадян,
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи, є одним із пріоритетних напрямів роботи
Міністерства соціальної політики.
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.
Порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України. Цей Порядок визначає механізм обчислення пенсій по інвалідності
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внаслідок травми чи хвороби та пенсій у зв'язку з втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до статей 54, 57 та 59
Закону України "Про статус та Соціальний захист жертв Чорнобильської
катастрофи ».
Пенсії на прохання вищезазначених осіб можуть призначатися на
основі заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження в 1986-1990
роках, у розмірі компенсації фактичних збитків. Заробітна плата для
обчислення пенсії враховується за будь-які 12 місяців поспіль такої роботи.
Якщо особа працювала у зоні відчуження щонайменше 12 місяців
поспіль, на її прохання пенсія може обчислюватися з урахуванням
заробітної плати за будь-який повний календарний місяць роботи у
зазначеній зоні.
Якщо особа працювала в зоні відчуження менш як 12 місяців поспіль,
заробітна плата за роботу в зоні протягом усіх календарних місяців такої
роботи буде врахована при обчисленні пенсії. Якщо особа працювала в зоні
відчуження менше календарного місяця, пенсія може обчислюватися із
заробітної плати, отриманої за роботу в зоні відчуження, за весь фактично
відпрацьований час в одному з неповних календарних місяців роботи без
додавання суми зарплата за роботу поза зоною відчуження.
Законодавство гарантує учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, інвалідам, щодо яких встановлено причиннонаслідковий зв‘язок із Чорнобильською катастрофою, мінімальну пенсійну
виплату. Так, коли розмір пенсії (включаючи надбавки, підвищення,
додаткові пенсії та інші доплати, крім пенсій за особливі заслуги перед
Україною) не досягає інвалідів І групи - 285%, ІІ групи - 255%, ІІІ групи 225% прожиткового мінімуму щонайменшим особам, які втратили
працездатність, щомісяця державні цільові пенсійні виплати виплачуються
у розмірі, якого недостатньо до зазначених сум.
Право на зниження пенсійного віку визначається на підставі первинних
документів, що надаються особою органам Пенсійного фонду.
Для підвищення рівня соціального забезпечення людей, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету
фінансуються відповідні програми. Так, на 2021 рік передбачено 2,57 млрд
грн, що на 403,5 млн грн більше порівняно з 2020 роком.
Отже, пеpед Укpaїною постaють склaдні зaвдaння: виконaння взятих
деpжaвою зобов‘язaнь у сфеpі соціaльного зaхисту нaселення, виpоблення
чіткої стpaтегії підвищення дієвості й економічної ефективності інститутів
соціaльного зaхисту нaселення; aктивізaція деpжaвного упpaвління,
кооpдинaція всіх сфеp підпpиємництвa й господapської діяльності
деpжaвних і недеpжaвних, комерційних та некомеpційних оpгaнізaцій.
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ОЦIНКА РIВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ
Нормальне iснування i розвиток людини можливi лише за умови
безперервного споживання нею матерiальних i духовних благ, отже,
виробництво останнiх у суспiльствi також повинно бути неперервним;
сучасне виробництво являє собою складний розгалужений i всеосяжний
органiзм, який забезпечує життєдiяльнiсть i певний рiвень життя населення.
Добробут населення як базова категорiя економiчної полiтики держави
- явище багатогранне. Рiвень добробуту населення є тим фактором, який
стримує або сприяє людському розвитку, створюючи додатковi стимули або
обмежуючи можливостi iндивiдiв та населення в цiлому щодо реалiзацiї
активної економiчної поведiнки. Тому дуже важливою є ефективнiсть
управлiнських рiшень у процесi нарощування добробуту населення, яка дає
можливiсть оцiнити перспективи покращення якостi людського капiталу та
забезпечення економiчного розвитку.
Проблематика сутностi добробуту представлена в роботах таких
дослiдникiв, як А. Маршал, Т. Гакаленко, А. Пiгу, I. Бентам, Р. Адамс,
А. Смiт та iнших.
Добробут населення – це основний показник оцiнки ефективностi
впровадження соцiально-економiчної полiтики держави. Зростання
суспiльного добробуту населення залежить вiд задоволення потреб людей,
рiвень яких стрiмко зростає та якiсно змiнюється. Саме сукупнiсть
матерiальних, соцiальних та духовних умов вiдображає рiвень та якiсть
життя населення. Процес задоволення потреб суспiльства матерiальними i
духовними благами є кiнцевою метою функцiонування будь-якої
економiчної системи [2, с. 65].
Дослiдження методологiчних засад вимiрювання добробуту в
економiчнiй науцi здiйснювалося в кiлькох контекстах:
1. Вимiрювання суспiльного добробуту. Це завдання вирiшується в
межах такого наукового напряму, як економiка добробуту, переважно
шляхом аналiзу поточного стану i динамiки ВВП та нерiвностi розподiлу
багатства (доходiв).
2. Вимiрювання якостi розвитку. Цей пiдхiд передбачає розробку таких
методик оцiнювання якостi життєдiяльностi, якi вимiрюють результат
забезпеченостi благами для людського або соцiального капiталу.
3. Вимiрювання рiвня та якостi життя. Здiйснюється за допомогою
факторiв, що обумовлюють доступнiсть благ, та через визначення кiлькостi
наявних благ у iндивiда (населення) [1, с. 75].
Для якiсної оцiнки рiвня життя та добробуту iснує система показникiв:
iнтегральнi показники рiвня життя, до яких входили макроекономiчнi,
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демографiчнi, показники економiчної активностi та пенсiйного забезпечення
населення; показники матерiальної забезпеченостi населення, що мiстять
доходи населення, нерiвнiсть у розподiлi доходiв мiж окремими групами
населення та показники бiдностi населення; рiвень i структура особистого
споживання; житловi умови населення; соцiальна напруженiсть.
Оцiнювати добробут населення можна за багатьма критерiями. Аналiз
наукової лiтератури за даним напрямом дослiдження дає змогу видiлити
декiлька методологiчних пiдходiв до визначення критерiїв оцiнки добробуту
населення:
1. Визначення рiвня добробуту населення через суспiльний добробут.
Необхiдно ретельно проаналiзувати поточний стан ВВП, ураховуючи
нерiвнiсть розподiлу доходiв. Цей економiчний напрям сформувався з
дискусiйних питань, якi торкались суспiльного добробуту та змiн у його
показниках. Основними його питаннями є:
- можливiсть порiвняти особисту користь кожного учасника та
необхiднiсть кореляцiї добробуту через регулювання нерiвностi учасникiв
(А. Пiгу, В. Парето);
- створення компенсацiйних критерiїв для визначення рiвня втрат i
прибуткiв вiд перерозподiлу благ, якi отримують тi чи iншi учасники
взаємовiдносин (Р. Хiкс, Н. Кальдор, Т. Сцiтковскi);
- пiдведення грунтовної бази пiд функцiю добробуту суспiльства, як
iнструменту визначення найкращого суспiльного стану (Дж. Ролз, Дж.
Харсан'ї, А. Сен, П. Семюельсон, К. Ерроу, А. Бергсон).
2. Якiсть розвитку як критерiй добробуту населення. Цей пiдхiд
передбачає вiдповiднi методики оцiнювання, що вимiрюють результат
забезпеченостi благами для людського капiталу. Над розробкою чи
адаптацiєю вiдповiдних iндексiв працюють вiтчизнянi та зарубiжнi вченi,
активними користувачами є мiжнароднi органiзацiї. Одним iз найбiльш
вiдомих є iндекс людського розвитку.
3. Оцiнка добробуту населення за такими критерiями, як рiвень i якiсть
життя. Доступ до благ може реалiзовуватися завдяки визначенню кiлькостi
матерiальних благ, якi присутнi в iндивiда чи групи iндивiдiв. Цей пiдхiд
вiдрiзняється вiд попереднього скорiше назвою, нiж суттю, оскiльки
ставлячи за мету вимiряти рiвень або якiсть життя, автори пропонують
перелiк передумов i результатiв розвитку [3, с. 24].
У зарубiжних країнах, таких як Австрiя, Австралiя, Нiмеччина, Англiя
та iнших, найбiльш популярним являються комплекснi показники. Iндекс
розвитку людського потенцiалу (Human Development Index) розроблений
ООН, складовими якого є дохiд, освiта, довголiття; iндекс стiйкого
економiчного добробуту, iндекс прогресу, iндекс добробуту кращого життя
i т.д. Однак усi вищеперерахованi комплекснi показники мають ряд
недолiкiв, до яких слiд вiднести неможливiсть точного розрахунку
показникiв, так як показники отриманi шляхом використання суб‘єктивних
оцiнок пiд час розрахунку; отримання спотворених результатiв розрахунку у
зв‘язку з тим, що держава являється бiльш закритою системою, а нiж регiон.
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З цiєї причини, такi пiдходи ускладнюють у повному обсязi оцiнити
добробут населення територiй нижчого рiвня адмiнiстративнотериторiального подiлу країни. Вiтчизнянi вченi адаптували пiдходи до
оцiнки добробуту населення, доповнивши iснуючi iндикатори бiльш
доступними статистичними iндикаторами, при цьому не вiдмовляючись вiд
суб‘єктивних показникiв, адже дослiдження несе соцiальний характер.
Таким чином, добробут населення – це основний показник оцiнки
ефективностi впровадження соцiально-економiчної полiтики держави.
Зростання суспiльного добробуту населення залежить вiд задоволення
потреб людей, рiвень яких стрiмко зростає та якiсно змiнюється. Саме
сукупнiсть матерiальних, соцiальних та духовних умов вiдображає рiвень та
якiсть життя населення. Процес задоволення потреб суспiльства
матерiальними i духовними благами є кiнцевою метою функцiонування
будь-якої економiчної системи.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Пандемія COVID-19 – перший в новітній історії досвід, коли суто
біологічний чинник набув практично самостійного життя у соціальній
площині та виявив надпотужну дієвість у впливі на політико-правову,
соціально-економічну сфери, міждержавні стосунки та уклади життя
спільнот. Надзвичайно сильно зміни відчули підприємства та їх робітники,
які потрапляли під скорочення або самостійно покидали місце роботи через
боязнь захворіти.
Раптова зупинка значної частки підприємств у різних сферах
економічної діяльності суттєво погіршила становище в економіці
країни.Здійснювалися заходи щодо пом‘якшення негативних наслідків
карантину для української економіки й суспільства. Три «пакети»
законодавчих змін передбачали податкову підтримку бізнесу. Насамперед –
податкові пільги для малого бізнесу та ФОП, послаблення регуляторного
навантаження;забезпечено додаткову підтримку працівникам, які втратили
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роботу, вразливим категоріям населення. У банківській сфері запроваджено
механізм довгострокового рефінансування банків на строк до 5 років,
змінено
алгоритм
обов‘язкового
резервування,
рекомендовано
реструктуризацію банківських кредитів позичальникам, які постраждали
через обмеження, пов‘язані із пандемією, пом‘якшено низку вимог,
пов‘язаних із управлінням проблемними активами.
Зокрема, обговорювались ініціативи соціально відповідального бізнесу,
який в умовах карантину пропонує малим та середнім підприємствам свої
послуги. Так як малий та середній бізнес сплачує податки до місцевих
бюджетів, економічний розвиток громад напряму залежить саме від його
діяльності. Однак, у зв‘язку з поширенням пандемії суб‘єкти
господарювання мають обмежені можливості щодо збуту власної продукції,
що, призводить до проблеми з оплатою податків.Представники компаній,
які пропонують свої проекти та послуги підприємствам, вважають, що
карантин не є приводом припиняти роботу бізнесу.
Зокрема, група компаній цифрового маркетингу DONE: CRM Agency
пропонує безкоштовні консультації щодо організації дистанційної роботи
працівників підприємств за допомогою системи Бітрікс24. Це справді
допоможе малим та середнім підприємствам організувати робочі процеси за
новими технологіями та працювати у реаліях цифрового маркетингу[1].
Карантин та нестабільна робота підприємств призвели до зростання
частки безробітних в країні,вплинули на рівень життя населення.
Гальмівний ефект карантину для України наразі є слабшим, ніж для
країн з подібною моделлю протидії поширенню захворювання на COVID19. Причиною є менший фактичний внесок у ВВП секторів, діяльність яких
було призупинено: туристично-рекреаційної сери, торгівлі, сфери послуг,
креативних індустрій [2 с.23].
Україна приречена боротися «на дві сторони» - з наслідками пандемії
та впливом глобальної економічної депресії, яка обмежуватиме екзогенні
чинники активізації національної економіки[3, с.46].
«Післявірусний світ» як глобальне середовище, зміниться, що стане
поштовхом до появи нових пріоритетів бізнес-стратегій:
1. Виникнення нових каналів збуту. З метою послаблення негативного
тиску карантинних перешкод для звичної економічної діяльності, компаніям
варто розбудовувати альтернативні канали збуту продукції.
2. Використання існуючих промислових потужностей для виробництва
нових товарів. COVID-19 зменшив попит на певні групи товарів і послуг,
що
призвело
до
недозавантаження
організаційно-промислової
інфраструктури. Водночас, попит на інші групи товарів залишається
високим або асиметрично зростає.
3. Швидке впровадження інновацій навколо нових потреб.
4. Розвиток промислових потужностей для задоволення розширеного
попиту.
5. Постійна орієнтація на виявлення нових звичок споживання, що
формуються. Зміни моделей споживання, спричинені пандемією
коронавірусу, збережуться і у посткарантинний період.
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6. Використання соціальних мереж для координації діяльності
співробітників та партнерів.
Отож, найбільшими ризиками для МСП України в умовах карантину є:
зупинення діяльності, дефіцит ліквідності, зменшення споживчого попиту,
розірвання ланцюгів створення доданої вартості й постачання, втрата
внутрішнього ринку збуту, невизначеність на зовнішніх ринках, а також
неготовність регуляторного середовища України до стимулювання
динамічного
розвитку
підприємницького
потенціалу.
Реалізація
підприємницького потенціалу залежить від швидкої модернізації та
адаптації державної політики підтримки. Зміцнення зусиль між
законодавчою та виконавчою владою дозволить знизити ризики для
розвитку МСП.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІНВАЛІДІВ
Соціальна політика – це, з одного боку, державні і корпоративні
стратегії управління ресурсами для створення більш придатних для життя
людей умов, з іншого – ідеологічно і раціонально обґрунтовані стратегії
діяльності об'єднаних в громадські рухи та організації людей, націлених на
досягнення позитивних змін. Саме в другому випадку рішення багатьох
життєво важливих питань виявляється в руках самих громадян, які,
об'єднуючись в організацію, можуть домогтися набагато більшого, ніж якби
вони діяли поодинці. Момент об'єднання важливий для розвитку демократії:
тут приватне стає політичним, в тому числі завдяки соціальним рухам.
Соціальні рухи народжуються зі спільних дій, які роблять людей активно
діючими соціальними суб'єктами, не тільки змінюють умови життя, але і
перевизначають самих себе.
Люди шукають індивідуального порятунку від колективних бід,
персонального виходу з системних протиріч [1, с. 36]. Це призводить до
виробництва нових і відтворення старих причин незахищеності індивідів в
суспільстві.
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Однак зараз можна говорити про посилення громадської активності
громадян в рамках добровільних об'єднань – недержавних організацій
(НДО), спрямованих на відстоювання політичних, професійних та інших
групових інтересів, а не на збільшення прибутку. І хоча підприємницька
діяльність може здійснюватися деякими НДО, вона не є для них основною.
В якості основних заявляються цілі з надання соціальної допомоги,
соціально-психологічної підтримки найбільш вразливим і депривованим
соціальним групам, рішенням загальних для територіальних громад
проблем і т.п. Дослідження останніх років показали зростання числа таких
організацій по всьому світу.
Становлення НДО, в яких рішення багатьох життєво важливих питань
виявляється в руках самих інвалідів, є ключовим поворотом у визначенні
взаємин між державою, благодійниками та індивідами. Інваліди стають
активно діючими соціальними суб'єктами, не тільки змінюючи умови життя,
але і перевизначаючи себе [2, с. 41].
Включення в інфраструктуру суспільства системи соціальних служб,
яким людина, що має інвалідність, могла би делегувати свої обмежені
можливості, зробило б її рівноправним членом суспільства, яка самостійно
приймає рішення і відповідальність за свої вчинки, що приносить користь
державі. Саме такі служби звільнили б людину, що має інвалідність, від
принижуючу людську гідність залежність від навколишнього середовища і
вивільнили б безцінні людські ресурси (батьків і родичів) для вільної праці
на благо суспільства.
Очевидно, здатність інвалідів бути незалежними економічними
суб'єктами, брати участь у політичному, культурному та соціальному житті
суспільства відображає ступінь реалізації їх соціального громадянства.
Колективні дії, за визначенням Е.А. Здравомислова,
це «раціональна
спільна діяльність, мета якої полягає в поліпшенні життєвої ситуації
учасників». Громадський рух – «ряд повторюваних колективних дій,
спрямованих на досягнення заздалегідь сформованої мети» [3, c. 67-69].
Інваліди сьогодні включені в суспільну діяльність, відстоюють свої
інтереси, організовують культурні та спортивні заходи, виступають від
імені інвалідів за визнання і реалізацію своїх цивільних прав. Забезпечення
участі людей в ухваленні рішень, які безпосередньо торкаються їхніх
інтересів, - найважливіший принцип демократії. В цьому відношенні
організації інвалідів є виразниками потреб своїх членів.
Всі ці досить різні за своїми інтересами групи мають спільні
характеристики: всі члени групи рівні в статусі; кожен вступає в групу через
свої власні проблеми; все, що відбувається в групі, конфіденційно; членство
вільне [1, с. 47]. Діяльність таких груп може мати терапевтичну, соціальну,
освітню або дослідницьку спрямованість.
Самопоміч є альтернативою або доповненням існуючим службам
охорони здоров'я та соціальної сфери, необхідною ланкою, добудовувати
систему соціальної допомоги людині. Так, асоціації батьків дітей інвалідів
сьогодні істотно доповнюють роботу державних установ, що надають
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допомогу дітям з обмеженими можливостями та їх сім'ям. Тим самим
розширюються можливості соціальної роботи, яка здійснюється вже не
тільки державними соціальними службами, а й із залученням ініціативи
некомерційних і волонтерських організацій.
Слід зазначити важливу деталь, яка відрізняє членські організації
взаємодопомоги від сервісних організацій: НДО в цьому випадку об'єднує
не функціонерів, які забезпечують надходження різноманітної допомоги, які
координують і контролюють її розподіл, а самих інвалідів, ветеранів та
представників інших соціальних груп. Основний фактор життя таких
організацій – безпосередні і неформальні відносини між членами групи,
об'єднаної за якимись загальним ознаками. Ці відносини ставлять членів
асоціації в особливе становище або вимагають колективних дій в свій
захист. Передбачається, що проблеми, які переживаються певною
спільнотою, краще розуміють люди, поставлені в такі ж умови, і ці
проблеми можна подолати за допомогою колективних дій. Такі групи
прагнуть до спільноти для того, щоб зберегти свою ідентичність, об'єднати
інтереси, а також для групового тиску на органи влади. Іноді це
пояснюється тим, що людям, які відрізняються від інших, не тільки легше
спілкуватися, а й очікувати взаєморозуміння, допомоги і солідарності в колі
своїх. Однією з характеристик НДО є те, що вони нечисленні за своїм
складом і спираються в значній мірі на добровільну допомогу з боку своїх
членів (в разі асоціації) і підтримку активістів-волонтерів.
Хоча громадські організації інвалідів і не мають владної і ресурсної
міцності держави, її соціально-економічним і організаційним потенціалом, у
них є ряд переваг, якими не володіє державний апарат, але без яких
неможливо обійтися в практичному вирішенні проблем інвалідів. Серед цих
переваг виділяються наступні [2, с. 24]: об'єднання інвалідів можуть
повніше врахувати в своїй роботі цінності і пріоритети своїх членів, ніж
державні або створені зверху структури; інформація, яку отримують такі
організації, більш повна і релевантна для участі в законотворчій діяльності;
власна ініціатива інвалідів дозволяє знайти нові форми соціальної
інтеграції, розробка яких була б скрутна без урахування думок самих
інвалідів; висока вмотивованість і організованість таких асоціацій створює
ґрунт для формування розгалуженої інфраструктури, здатної більш
ефективно адмініструвати як державні ресурси, так і кошти, що надходять
від благодійників.
Активну участь громадських організацій інвалідів в суспільнополітичному житті країни, тісна співпраця з органами державної влади на
державному та регіональному рівнях у формуванні законодавчої бази,
необхідної для вирішення життєво важливих проблем громадян з
обмеженими фізичними можливостями,
гарантія того, що проблеми
інвалідів будуть вирішуватися. Соціальне партнерство при цьому виступає
ресурсом незалежного життя і важливою умовою ефективності соціальної
роботи. Підприємці, бізнесмени можуть стати учасниками партнерських
відносин, надаючи сприяння у працевлаштуванні, реабілітації та лікуванні
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інвалідів, використовуючи для цього різні способи: шефство над сім'ями та
одинокими інвалідами, допомога будинкам інвалідів та престарілих,
лікарням і т.і. Всі релігійні конфесії, в тому числі православна церква, яка
прийняла концепцію соціального служіння, слідуючи своїм давнім
традиціям, поступово будуть все ширше виконувати благодійну місію,
допомагаючи інвалідам.
Таким чином, у проєктах соціального партнерства необхідно задіяти
можливості неурядових правозахисних організацій, інших недержавних
об'єднань, не тільки асоціацій і товариств інвалідів, а й ветеранських,
молодіжних, жіночих організацій, клубів за інтересами та інших структур.
Тільки так можливо зрушити з місця вирішення назрілої проблеми.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ ТА ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ
БЕЗРОБІТТЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Зростання безробіття є однією із головних ознак економічної кризи
України в поточному році, через ситуацію із карантинними заходами, які
запроваджені для протидії поширенню пандемії коронавірусу COVID-19
Трудова криза спричинена пандемією коронавірусу за прогнозами МОП
збільшила глобальне безробіття майже на 25 мільйонів осіб. Пік безробіття
припав на перше півріччя 2020 року. З впровадженням карантинних заходів
на ринку праці були позбавлені роботи тисячі людей.
Карантинний режим, суттєво загальмував економічні процеси.
Найбільшого удару зазнали сфери послуг і торгівлі, туристична та
транспортна галузі, енергетика та металургія. Повне припинення роботи
закладів громадського харчування, розважальних центрів, магазинів
непродовольчих товарів, пасажирських перевезень та закриття кордонів
призвели до початку рецесії економіки, та зниження соціальної захищеності
суспільства. Так, згідно щотижневих економічних підсумків НБУ, на
вітчизняному ринку праці з початку карантину прослідковується зниження в
два рази кількості нових вакансій [1].
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У зв‘язку з зростанням безробіття уряд поставив перед собою три
завдання: збереження максимальної кількості робочих місць, підтримка тих,
хто втратив роботу, забезпечення відновлення економіки після закінчення
пандемії. Для боротьби з безробіттям держава може запропонувати два
напрямки. По-перше, економію видатків, включаючи перехід на адресні
програми підтримки, скорочення зарплат та надлишкових статей витрат у
державному секторі, про що наголосив Президент України. По-друге, це
програми стимулювання бізнесу шляхом різноманітних кредитних програм
[2].
Шляхом спрощення умов реєстрації і отримання допомоги по
безробіттю на період карантину зросла кількість громадян, які бажають
скористатися послугами державної служби зайнятості. З‘явилась
можливість подання заяв на отримання статусу безробітного та допомоги по
безробіттю дистанційно. Крім цього, можна зареєструватись як безробітний
та оформити допомогу через онлайн-портал державних послуг «Дія».
З боку держави надається допомога Фонду соціального страхування
через зростання рівня безробіття. Аналіз дій інших країн з подолання
наслідків економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, свідчить
що насамперед уряди намагаються підтримати працівників, які втратили
роботу, та частково компенсувати виплати зарплат під час вимушеного
карантину.
Крім того, всім безробітним, які стали на облік на час карантину до
набуття чинності цього рішення, проведуть перерахунок. Більше того,
важливим в ситуації, що склалася, є вжиття усіх можливих заходів, для
збереження робочих місць.
У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, статус
безробітного надається особі, з першого дня реєстрації її у центрі зайнятості
за її особистою заявою без дотримання вимог до наявності підходящої
роботи. Реєстрація безробітного здійснюється в день подання особою, яка
шукає роботу, заяви про надання статусу безробітного за формою,
визначеною Державним центром зайнятості. Допомога по безробіттю у
такому разі призначається з першого дня надання статусу безробітного [3].
Під час карантинних обмежень велика кількість українців втратили
свою роботу та залишились без заробітку. В зв‘язку з цим, Верховна Рада
прийняла законопроект президента України на разову фінансову підтримку
в розмірі 8 тисяч гривень, що позитивно позначиться на застрахованих осіб і
суб'єктів господарювання. Понад мільйон українців претендували на
виплати допомоги від держави – це наймані працівники, яких звільнили, та
підприємці, бізнес яких постраждав через карантинні обмеження.
Працівники могли подавати заявки на отримання допомоги виключно в
електронній формі у мобільному додатку «Дія», проте, вона виплачувалась
не всім охочим. Однак, є низка умов, при яких ця виплата може
здійснюватися. Особа, яка вважає, що може отримати ці гроші, заповнює
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анкету, і Пенсійний фонд перевіряє, чи були по цій людині виплати
протягом останніх трьох місяців. Якщо вони були, то право на таку
допомогу здійснюється, при умові, що вона працювала у сфері
обслуговування населення, ресторанного бізнесу, кінотеатрів, креативної
індустрії, і так далі, роботу яких на вихідних уряд обмежив на початку
листопада. Виплати здійснювалися тільки для застрахованих осіб, тобто для
тих, хто працевлаштований офіційно.
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«СЕРЕДНІЙ КЛАС» ЯК ПОКАЗНИК ВЗАЄМОЗВЯЗКУ
ТА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Становлення нового етапу еволюції суспільства, нової соціальної та
економічної політики держави передбачає зміни в його якісній структурі, а
також трансформацію соціально-економічної системи в постіндустріальний
тип, зростання гуманізації всіх сфер суспільного життя, пріоритет людських
цінностей, взаємозалежність і взаємообумовленість людського фактору,
тобто соціально активного елемента відтворювальних процесів і тенденцій
економічного зростання. Людський потенціал – основний інструмент
соціально-економічного прогресу суспільства, визначає сьогодні темп і
рівень розвитку національної економіки. Таким чином, в світі все більш
явно виявляється взаємозалежність рівня економічного розвитку країн і
якості людських ресурсів. Внаслідок цього ми можемо говорити про
наявність двох важливих аспектів в діяльності сучасної держави –
соціальному і економічному. Соціальний імператив полягає в необхідності
розвитку та ефективного використання людського капіталу, найбільш
повного задоволення його потреб [1, с. 90].
Сучасні вітчизняні і зарубіжні вчені виділяють людський потенціал в
якості одного з основних компонентів в конкуренції в національній і
світовій економіці. Чим вище загальний рівень розвитку економіки тієї чи
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іншої держави, масштабність і складність завдань, що вирішуються в
економічній сфері, тим значніше потреба в висококваліфікованій робочій
силі. Економічний імператив полягає в тому, що національна економічна
система країни повинна бути ефективною, конкурентоспроможною,
соціально орієнтованою, ресурсо– та енергоефективною, захищати
екологію.
Окреслені проблеми постійно перебувають у полі зору вітчизняних та
зарубіжних учених. Окремі аспекти становлення нового середнього класу в
умовах постіндустріалізму стали предметом дослідження Р. Бейзіді,
І. Валлерстайна, Є. Головахи, Б. Данилишина, М. Кастельса, А. Климчук,
М. Козловця, Е. Лібанової, Ч. Мілза, О. Москаленко, Е. Тофлера,
Р. Флоріда, К. Шваба, І. Юхновського та ін.
Проблема побудови нової соціальної політики полягає не тільки в
посиленні соціального захисту окремих категорій населення (пенсіонерів,
студентів, інвалідів, багатодітних сімей тощо). За ринкових умов кожна
працездатна людина мусить сама забезпечити добробут своєї сім‘ї. Проте
для побудови системи матеріального самозабезпечення необхідні належні
макроекономічні передумови. Створення таких передумов — важлива
складова державного регулювання соціальної політики.
Критерієм, що об‘єднує мету і результат соціальної орієнтації
економіки в цілому повинен стати факт наявності «середнього класу», як
соціальної спільності, що становить більшість (70-80%) і має середній
рівень доходу (за національними стандартами), високий рівень професійної
підготовки, що дозволяють їй бути надійним доказом подолання в
суспільстві критичних розмірів безробіття та переваги продуктивної
зайнятості.
Як соціальний прошарок середній клас являє собою ту частину
суспільства, що займає ―середнійˮ між соціальними ―верхамиˮ і ―низамиˮ
статусні
позиції.
Оцінка
«середнього
класу»,
як
найбільш
«кредитоспроможної
верстви
суспільства»,
будується
за
розміромсередньорічного доходу. Дані про обсяг доходу для віднесення до
«середнього класу» серед країн світу наведено в таблиці 1.
Таблиця 1 – Річний розмір доходу «середнього класу» у світі
Назва країни
Швейцарія
США
Китай
Бразилія
Мексика
Таїланд
Індія

Розмір доходу у рік (тис. дол. США)
73
50
28
28
25
17,6
13,7

Якщо класифікувати за впливом на політику держави, то тут лідирує
Австралія, де до середнього класу належить 66% населення, далі йдуть
Італія, Британія та Японія – понад 55%, далі країни скандинавської групи –
Норвегія, Швеція, Нідерланди, Бельгія, Данія. Якщо допустити розмір
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середньорічного доходу, як фактор формування середнього класу в
«розвинутих» державах від 28% до 66% населення, то тут не виникає
жодних питань щодо методики оцінки і жодних логічних протиріч. Проте за
цією методикою оцінки «середній клас» в Україні має мати дохід в розмірі
11,25 тис. дол. США[2].
За фактичними ж даними в Україні спостерігається чіткий дисонанс в
оцінці даних показників. Так, за основним джерелом про дані щодо
середнього доходу по Україні за 2019 рік (а це надходження до Пенсійного
фонду в Україні) – середній річний дохід в Україні складає 3802,82
(за курсом НБУ) 133 дол. США. Така картина має мало спільного з
вітчизняними реаліями.
Серед об‘єктивних причин недостатньої достовірності офіційних даних
виділяють особливості соціальної стратифікації. За умов практичної
відсутності середнього класу, наявності незначного прошарку багатих та
переважної більшості бідних (соціальна структура суспільства утворює,
таким чином, піраміду) доходи навіть 5% найбагатших роблять основний
внесок у показник загальної нерівності. Крім того, не всі багаті охоплені
опитуваннями та дослідженнями. Офіційні показники не враховують
доходи, що отримані від нелегальної діяльності та в неформальній
економіці (в якій за найскромнішими підрахунками створюється до третини
ВВП). Тож для подальшого зростання середнього класу необхідним є
впровадження і дотримання правила отримання більшої вигоди "для
біднішого агента" як основи становлення і збереження середнього класу, що
може бути реалізовано шляхом запровадження прогресивного податку на
доходи фізичних та юридичних осіб. У зв‘язку з цим мало хто згадує, що у
процесі реалізації "нового курсу" Ф. Рузвельта, який став основою для
становлення потужного середнього класу в США, був упроваджений
прогресивний податок на доходи. Для дуже багатих громадян ставка
оподаткування могла доходити до 80 % [1, с. 93].
Середній клас є носієм норм, принципів, цінностей і ідеалів соціальної
держави, оскільки його відрізняє не тільки високий рівень добробуту, але й
високий ступінь задоволеності своїм соціальним станом. До функцій
середнього класу в суспільстві варто віднести: функцію ―стабілізатораˮ
політичної, економічної, соціальної і демографічної обстановки в країні;
функцію ―постачальникаˮ кваліфікованої робочої сили; функцію основного
платника податків; функцію рушійної сили суспільного прогресу [3, с.47].
Отже, процес становлення середнього класу в західних країнах мав
об‘єктивний, комплексний, поступовий характер і відбувався за певних
соціально-економічних умов. Такими умовами були стійкість і тривалість
(десятки, а то й сотні років) процесів економічного зростання, підвищення
добробуту населення, його рівня життя та освітнього рівня, а також
ментальне закріплення в суспільстві базових цінностей. Середній клас, який
з‘явився в Україні та в інших постсоціалістичних країнах, має дещо інший
характер свого зародження й формування, адже то країни з іншими
історичними традиціями в економіці, політиці та суспільному житті.
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Вивчаючи досвід інших країн, його необхідно, безумовно, враховувати, але
потрібно знайти власні шляхи формування масового вітчизняного
середнього класу.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗРОБІТНИХ
ЧЕРЕЗ НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
На сьогоднішній день однією з найбільш глобальних соціальноекономічних проблем в економіці України є безробіття. Особливо
актуальною ця проблема стала під час проведення антитерористичних
операцій та окупацій територій нашої держави. Але це проблема не лише
нашої країни, а й країн з високим економічним розвитком.
Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина
населення, що вважається працездатною (економічно-активне населення) не
може знайти роботу, і тим самим, поповнює резервний запас праці, стаючи
відносно надлишковим щодо ефективності капіталу [1, с. 224].
З одного боку безробіття – негативне явище в економіці будь-якої
країни, але в той же час воно стимулює працююче населення. Проблема
безробіття – це проблема, яка потребує вирішення, а саме: створення нових
робочих місць, створення сприятливих умов для соціального захисту
працюючих, якісна підготовка спеціалістів та перекваліфікація, підвищення
рівня оплати праці, сприяння повній та продуктивній зайнятості.
Усі держави прикладають максимум зусиль для подолання безробіття,
але нікому не вдалося ліквідувати його повністю.
За методикою Міжнародної організації праці (далі – МОП) безробітні це особи у віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в державній
службі зайнятості), що одночасно задовольняють трьом умовам:
- не мали роботи (прибуткового заняття);
- активно шукали роботу або намагались організувати власну справу
впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;
- готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів
[2, с.176].
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Соціальний захист є складовою системи соціального забезпечення
громадян, завдяки йому соціально вразливі верстви населення отримують
соціальні виплати, компенсації, пільги, допомоги для задоволення своїх
потреб та покращення рівня життя. Система соціального захисту у випадку
безробіття спрямована на підтримку та захист прав економічно активного
населення.
Соціальні гарантії щодо зайнятості населення передбачені
Конституцією України, Законом України «Про зайнятість населення»,
Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
на випадок безробіття», іншими нормативно-правовими актами.
Одним з головних прав є право на соціальний захист в зв‘язку з
безробіттям. Реалізується це право завдяки системи загальнообов‘язкового
державного соціального страхування на рахунок безробіття.
Страхування на випадок безробіття – один з основних видів
соціального страхування, у межах якого забезпечується реалізація
громадянами права на зайнятість та працевлаштування [3, с. 161].
Система соціального захисту безробітних включає, як правило:
страхування на випадок безробіття (базується на трудовому і страховому
стажі з урахуванням рівня заробітної плати) і соціальне забезпечення для
підтримки життєвого рівня, що надається після перевірки нужденності.
[3, с. 162].
На даний час питання забезпечення безробітних досить актуальне.
Держава намагається покращити умови життя людям, які з різних причин є
безробітними, а для когось матеріальна допомога є одним джерелом
існування.
Одним із видів матеріальної підтримки державної своїх громадян, які
втратили роботу і тимчасово втратили можливість забезпечувати себе і
свою сім‘ю за рахунок власної праці є надання допомог по безробіттю
[4, с.450].
Існує два види допомоги по безробіттю – допомога по безробіттю, що
виплачується щомісячно, та одноразова її виплата для організації
безробітним підприємницької діяльності. Умови, механізм призначення і
тривалість виплати, а також розміри допомоги по безробіттю врегульовано
частиною 1 статті 7, статтями 22-23 Закону України «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-ІІІ [5] та Порядком надання
допомоги по безробіттю, в тому числі одноразової її виплати для організації
безробітним підприємницької діяльності, що затверджений наказом
Мінсоцполітики України від 15 червня 2015 року № 613 [6],[7].
Право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають
застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними,
страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи
як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного
реєстру загальнообов‘язкового державного соціального страхування.
Право на допомогу по безробіттю, як зауважує О. Майсюра
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зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин
(навчання, строкова військова служба, догляд за дитиною-інвалідом,
пенсіонером, непрацюючою працездатною особою тощо), якщо особа
протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в
установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна
[4, с. 451].
Допомога по безробіттювиплачується застрахованим диференційовано
залежно від страхового стажу. Так, при наявності страхового стажу до
2 років розмір допомоги по безробіттю становить 50 відсотків середньої
заробітної
плати; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від 6 до 10 років - 60 відсотків;
понад 10 років - 70 відсотків.
Допомога по безробіттю
виплачується залежно від тривалості
безробіття у відсотках до визначеного розміру: у перші 90 календарних днів
безробіття у розмірі 100 відсотків встановленого розміру допомоги;
протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; у подальшому - 70
відсотків [6].
Проблема безробіття існує в кожній країні. Кількість безробітних
громадян стрімко зростає. Причини цього є як в економічному становищі,
так і в політичному стані країн. У зв'язку з цим відзначається
індивідуальний підхід до вирішення такої проблеми. Позитивним моментом
є те, що проблеми безробіття завжди приділяється належна увага на
федеральному рівні і, як наслідок, урядом виробляються ті чи інші шляхи
вирішення.Україна відрізняється високим рівнем безробіття, в тому числі
високим рівнем прихованого безробіття.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ
ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
На сучасному етапі розвитку суспільства проблема соціального захисту
та державної підтримки осіб з інвалідністю є особливо актуальною і
потребує реформування та вдосконалення. Україна, як держава, що прагне
до вступу у Євросоюз, повинна враховувати найкращий зарубіжний досвід
провідних країн світу в галузі державної політики підтримки осіб з
інвалідністю та його імплементації (виконання державою міжнародних
правових норм).
В Україні залишаються суттєві бар'єри на шляху до створення для осіб
з інвалідністю необхідних та належних умов життєдіяльності. Серед
них:ментальні;інформаційні;бар'єри при доступі таких осіб до фізичного
оточення, транспорту, освіти, праці, відпочинку, культури, спорту,
інформації, туризму.
За останні десятиріччя політика багатьох світових країн стосовно осіб з
інвалідністю суттєво змінилась. Ставлення до них є, як до громадян країни,
які мають ті ж самі права і для яких потрібно просто ліквідувати існуючі
перешкоди, щоб вони стали повноправними членами суспільства [1].
У країнах Європейського Союзу соціальна політика та участь
соціальних партнерів у її формуванні зазнали не тільки значної
трансформації, а й виник принципово новий наднаціональний і
наддержавний курс соціального захисту і добробуту громадян [2].
Основними напрямами соціального захисту осіб з інвалідністю у
країнах ЄС є:
допомога у повсякденному житті та сприяння незалежному життю;
підтримка доходу і рівня життя;
працевлаштування інвалідів[3].
З метою підтримки доходу і рівня життя в усіх країнах ЄС
розповсюджено грошові виплати особам, які не здатні працювати через
інвалідність. Більшість країн надають два види допомоги:фіксована
страхова виплата (пенсія) залежна від попередніх внесків та
зарплати;незалежна від попередніх внесків виплата для підтримки доходу,
якій може передувати оцінка необхідності в ній[3].
Для призначення грошових виплат у зв'язку з інвалідністю у країнах
ЄС використовують три підходи:
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процедурний підхід — виявлення причин, через які особа припинила
працювати, та перешкод, які заважали особі продовжувати працювати
за попереднім місцем роботи;
профільний підхід — виявлення, чому особа не здатна отримати
роботу відповідно її продуктивності і попиту на ринку праці;
функціональний підхід — виявлення рівня функціональних недоліків
особи.
Взагалі у країнах ЄС право на виплати у разі настання інвалідності у
рамках соціального страхування має усе населення, як особи, які працюють
за контрактом, так і само зайняті особи, віком від 16 років до віку виходу на
пенсію. Поряд із загальним охопленням населення деякі країни
встановлюють певні обмеження для осіб з тимчасовою зайнятістю, низьким
рівнем доходу та ін.
Таблиця 1 – Обмеження права виплат у разі настання інвалідності у
країнах ЄС [4].
Країна
Німеччина
Норвегія
Австрія
Великобританія

Умови
Дохід не менше 400 € на місяць або тривалість зайнятості менше
двох місяців чи 50 днів на рік
Дохід нижче 9722 € на рік
дохід нижче 374 € на місяць
Дохід нижче 113 € на тиждень

Таблиця 2 – Обмеження права самозайнятих осіб на отримання виплат
у разі настання інвалідності [4].
Країна

Умови

Великобританія

Дохід нижчий за 5892 € на рік
Дохід нижчий за 3948,83 € на рік (42% середньої зарплати по
країні)
Дохід нижчий за 1893 € на рік

Словаччина
Румунія

У Фінляндії навпаки: для працюючих за контрактом — вище € 52,49 на
тиждень, для самозайнятих — € 6896,69 на рік та для аграріїв —
€ 3448,34 на рік. На противагу цим країнам у Бельгії, Чехії, Данії, Естонії,
Греції, Франції, Італії, Латвії, Литві, Угорщині, Нідерландах, Польщі,
Португалії та Швеції не встановлено ніяких обмежень [4].
Одним з напрямків соціальної політики щодо працевлаштування
інвалідів є встановлення квоти на робочі місця. Цей захід притаманний і
більшості країн ЄС, де нормативи робочих місць для інвалідів
встановлюються залежно (чи незалежно) від кількості працівників суб'єкта
господарювання. Оборотною стороною є система штрафів для роботодавців
за невиконання законодавства щодо працевлаштування інвалідів згідно з
встановленою квотою. Так, у Німеччині штраф становитиме € 105 за кожне
незайняте місце для інваліда у рамках від 3% до 5%, € 180 — від 2% до
3% та € 260 — менше 2%[4].
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Важливу роль відіграє система професійної реабілітації інвалідів, яка
має забезпечувати повернення або залучення їх до зайнятості в доступних за
станом здоров'я умовах праці, з урахуванням їх фізичних можливостей та
особистих схильностей [5]. В Україні в цілому сформовано основи системи
професійної реабілітації інвалідів. Однак рівень зайнятості інвалідів в
Україні нині становить лише 16% від їх загальної чисельності, тоді як
чисельність безробітних інвалідів, які перебували на обліку в державній
службі зайнятості постійно зростає. Це дає підстави стверджувати, що
існуюча система державної підтримки процесу професійної реабілітації
людей з обмеженими фізичними можливостями є недостатньо ефективною
й потребує суттєвого вдосконалення, що спонукає до вивчення досвіду
окремих світових країн, які мають суттєві позитивні зрушення в цьому
важливому напрямі соціальної політики будь-якої держави, яка претендує
на стандарти відповідності моральноетичним та ціннісним нормам сучасної
цивілізації [6].
При формуванні політики щодо осіб з інвалідністю в Україні потрібно
враховувати існуючі тенденції в міжнародній політиці і практиці, які є
більш інноваційними та прогресивними для їх подальшої імплементації.У
національному законодавстві відображені норми, завдяки яким створені
умови для реалізації особам з інвалідністю права на працю, а також, що
дуже важливо, ратифіковані Конвенції ООН про права інвалідів та МОП
про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів, що є частиною
національного законодавства.На жаль, сучасна ідеологія України щодо осіб
з інвалідністю, яка відображена в законодавстві та практиці його реалізації,
не демонструє послідовності, системності в діях уряду, щодо сутності
розуміння та дотримання соціального підходу до проблем осіб з
інвалідністю.Питання якісної освіти, зайнятості та працевлаштування осіб з
інвалідністю є одним із пріоритетних напрямів формування та реалізації
державної політики. Тому реалізація закону про квоту робочих місць,
підвищення заробітної плати та рівня освіти для осіб з інвалідністю
допоможе їх вирішити.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ
Охорона дитинства в Україні є стратегічним загальнонаціональним
пріоритетом. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна
взяла на себе зобов‘язання, що складаються з чотирьох основних принципів:
1. першочерговість інтересів дитини;
2. забезпечення повноцінного життя;
3. залучення до життя спільноти;
4. відсутність дискримінації.
В усіх країнах світу існує така категорія населення, яка потребує
особливої уваги, - це діти-сироти. В нашій країні складне соціальноекономічне становище значної кількості населення, послаблення виховної
функції сім‘ї загострили проблеми дитячої бездоглядності й
безпритульності. В умовах девальвації моральних цінностей, різкого
зниження життєвого рівня населення збільшується кількість бездоглядних,
безпритульних дітей.
Згідно із ст.52 Конституції України утримання та виховання дітей-сиріт
покладається на державу. Правовою основою реалізації цього
конституційного положення є національне законодавство про соціальний
захист дітей-сиріт ,що регулює відносини із надання матеріальної,
соціальної та правової допомоги зазначеній категорії дітей та осіб з їх числа.
Законодавчу базу щодо вирішення в Україні проблем дітей-сиріт
складають положення Конституції України, Сімейного кодексу України,
Житлового, Цивільного, Кримінального, Адміністративного кодексів
України, а також норми Законів України «Про освіту», «Про державну
допомогу сім'ям з дітьми» та «Про охорону дитинства». Останніми роками
прийнято низку Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів
України, а саме:
1. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян
і безпритульних дітей». – ВВР, 2005, №26, ст.354 (набуття чинності
01.01.2006 р.);
2. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» 2005 р. №6 ст. 147;
3. Указ Президента України «Про проведення в Україні у 2006 році
Року захисту прав дитини»;
4. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту
прав дітей» . – 2005 від 11.07 №1086;
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 року №267
«Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу»;
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6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01 2004 року Про
затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної
реабілітації дітей.
Положення статті 52 Конституції України вказує, що діти рівні у своїх
правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у
шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація
переслідуються законом.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», дитина-сирота - це дитина, в якої
померли чи загинули батьки.
На даний час питання надання статусу дитини-сироти регулюється
Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності пов‘язаної
із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 № 866 , що набрала чинності 17.10.2008.
Утримання та виховання дітей-сиріт покладається на державу. Держава
заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.
Основні положення щодо влаштування дітей, які за певних обставин не
можуть виховуватись у власній родині (смерть батьків, позбавлення
батьківських прав або засудження батьків, асоціальні умови виховання у
рідній родині тощо), містяться у Сімейному кодексі України та в Законі
України "Про охорону дитинства". Стаття 61 і 12 означеного Закону
визначають права та зобов'язання батьків, які вони не можуть здійснювати в
суперечності з інтересами дітей. Сімейний кодекс України, Закон України
"Про охорону дитинства" передбачають декілька форм утримання та
виховання дітей-сиріт: усиновлення (удочеріння), передача їх під опіку
(піклування), на виховання в сім‘ї громадян України та на повне державне
утримання до навчально-виховних закладів.
В Україні здійснюється централізований облік дітей-сиріт. Законодавчо
визначено обов'язок керівників закладів, де перебувають або виховуються
такі діти, щодо надання інформації про вихованців, що залишилися без
піклування батьків, до місцевих органів з опіки га піклування з метою
усиновлення даної категорії дітей, передачі їх під опіку чи на виховання у
сім'ї громадян.
В Україні переважаючою формою утримання дітей-сиріт є
усиновлення. Усиновлення (удочеріння) є оформлене спеціальним
юридичним актом прийняття в сім'ю неповнолітньої дитини на правах сина
чи дочки. Законодавчо процедура усиновлення регламентується Кодексом
про шлюб та сім'ю України і Порядком передачі дітей, які є громадянами
України, на усиновлення громадянам України та іноземним громадянам і
здійснення контролю за умовами проживання у сім'ях усиновителів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України у 1996 році.
Усиновлення здійснюється виключно в інтересах дитини, якщо єдиний
або обидва її батьки: померли, невідомі, позбавлені батьківських прав,
визнані в судовому порядку недієздатними, безвісно відсутніми чи
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оголошені померлими, дали згоду на усиновлення в письмовій формі, понад
шість місяців не проживають разом з дитиною та без поважних причин не
беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо дитини
батьківської уваги і турботи. Підкинуті (залишені) діти можуть бути
передані на усиновлення у разі наявності відповідного акта, складеного
органами внутрішніх справ у встановленому порядку. Хворі діти можуть
бути усиновлені, якщо за характером (перебігом) захворювання вони не
потребують постійного (довічного) перебування і лікування в
спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Всі діти, пропоновані
для удочеріння/усиновлення, повинні бути детально оглянуті всіма
медичними фахівцями в цілях виключення відповідної профільної патології,
зокрема оглянуті і обстежені генетиком. При цьому повинні бути враховані
всі відомі дані про дитину і її батьків.
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СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Сучасна система соціального захисту населення має належні ресурси
для задоволення соціальних потреб українців. Державними органами влади
впроваджується заходи щодо реалізації соціальної політики, але через
заміну реформування системи соціального захисту населення екстенсивним
збільшенням видатків ці ресурси витрачаються неефективно.
У теперішній час механізми здійснення соціального захисту мають
бути відповідними до ринкових умов господарювання. Методи
рівномірного розподілу ресурсів соціальних фондів, які раніше використовувались, не можуть зараз задовольнити ні владу, ні населення. Пов'язано
це з принциповими змінами, що сталися у відносинах роботодавців і
працівників, громадянами і державою, окремими верствами населення.
Нові відносини породжують нові завдання, що покликані вирішувати
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система соціального захисту населення. Реалії, що нині існують в Україні
свідчать про наявність прорахунків у здійсненні соціальної політики. Між
закріпленням статусу нашої країни як соціальної держави і втіленням цієї
конституційної норми у життя існує значний розрив.
Дослідженням системи соціального захисту та удосконалення практичної
діяльності держави в даній сфері присвятили свої праці такі науковці та
фахівці: А. Александрова, Н. Борецька, Л. Вернигора, Д. Галлагер, Б. Зайчук,
І. Калачова, М. Кравченко, Е. Лібанова, А. Базилюк, М. Ліборакіна, Б. Надточій, Н. Новиков, В. Скуратівський, Й. Хендшель та ін.[1, с. 8].
Не дивлячись на широке коло розглянутих питань, актуальним
залишається визначення стратегічних напрямів реформування системи
соціального захисту, які мають базуватися на досвіді світового масштабу,
формування та розвитку системи соціального захисту з огляду на
можливості його адаптації до умов України.
Система соціального захисту має низку ознак. По-перше, це система
суспільних відносин, яка призначена для задоволення особистих
матеріальних потреб громадян через індивідуальну форму розподілу зі
спеціальних фондів. По-друге, соціальний захист здійснюється державою за
рахунок коштів суспільства. По-третє, кошти надаються замість заробітної
плати або як додаток до неї у випадках, передбачених законодавством, у
разі втрати чи зниження заробітку, додаткових витрат або неможливості
працевлаштування" [1, с. 38].
Система соціального захисту має такі складові: а) державний
соціальний захист – загальна система соціального захисту (страхування та
соціальна допомога); б) спеціальний соціальний захист населення; в)
додатковий соціальний захист населення і недержавне соціальне
забезпечення.
У країнах колишнього СРСР система соціального захисту була
спрямована на надання допомоги та підтримки людям похилого віку,
інвалідам та сім'ям з дітьми. Принцип побудови цієї системи - "страхування
без внесків". Фінансові ресурси соціального забезпечення формувались за
рахунок коштів державного бюджету і платежів підприємств. Система
соціального страхування, що фінансується за рахунок обов'язкових
страхових внесків почала впроваджуватися в Україні після проголошення
незалежності. Завдяки цьому в системі соціального захисту населення
істотно підвищилась роль роботодавців і працівників, державні соціальні
фонди були відокремлені від державного бюджету.
Соціальний захист В. Скуратівський та О. Палій трактують як
"комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на
захист добробуту кожного члена суспільства в конкретних економічних
умовах" [2].
Проаналізувавши становлення та розвитку системи соціального захисту
населення у різних країнах світу, можна зазначити , що особливості розвитку
України не дають змоги перенести досвід інших країн із соціального захисту,
тому що вони розраховані на розвинені ринкові відносини.
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В України цю проблему слід розглядати ширше, а саме як забезпечення
істотних змін у системі соціального захисту населення, які зумовлюються
необхідністю змін на державному рівні правових основ системи, що вже
існує, з одного боку, а з іншого – в умовах децентралізації та регіоналізації
економіки, іншими словами надання органам місцевого самоврядування
відповідальності за розв‘язання соціально-економічних проблем [2, с. 54].
Збільшення фінансових ресурсів супроводжується пошуком шляхів до
реформування системи соціального захисту в напрямах наближення до
визначених нормативів забезпечення його потреб, переходу від
екстенсивного розширення соціальної інфраструктури до підвищення якості
соціальних послуг, які надаються верствам населення, що є мало
захищеними, диверсифікації соціального обслуговування, оптимізації
управлінської структури[3, с. 141].
Варто визнати, що протягом 20 років незалежності в Україні не було
сформовано системної програми реформ у сфері соціального захисту різних
категорій населення. Перша спроба визначення нових стратегічних
пріоритетів соціальної політики держави відбулася 07 березня 2012 р. на
розширеному засіданні Кабінету Міністрів України, коли Президент
України проголосив свої соціальні ініціативи[4].
На державному рівні в системі соціального захисту населення
виділяються такі групи проблем: недосконалість нормативно-правової бази;
необхідність структурних змін у програмах, що спрямовані на підвищення
адресності соціальної допомоги; відсутність узгодження різних програм
соціальної допомоги населенню; складність переходу до єдиної системи
грошових трансфертів у мультипрограмній системі соціального захисту.
Найважливішим напрямом реформування системи соціального захисту
населення має стати створення ефективної та гнучкої податкової системи,
спрямованої на створення умов для реального полегшення податкового
навантаження, а також на активізацію підприємницької діяльності суб'єктів
господарювання різних форм власності. Цим самим будуть забезпечені
необхідні фінансові ресурси для забезпечення потреб системи соціального
захисту населення.
Аналіз економічноїсфери України свідчить, що держава потребує
пошуку інвестиційних ресурсів у межах країни - у вітчизняного інвестора,
але відсутність механізму їх залучення і ефективного використання для
потреб системи соціального захисту населення стримує їх вільний доступ.
Середній клас як власник більш-менш значних капіталів знаходить шляхи їх
прибуткового використання в середовищі "тіньової" економіки.
Отже, можна зробити висновок, що основні завдання Української
держави на шляху реформування системи соціального захисту населення
полягають у необхідності вивчення вдалого досвіду проведення ринкових
реформ у країнах розвиненої економіки та обов'язковому врахуванні
сучасних тенденцій. Так, на наш погляд, актуальними завданнями для
Української держави є такі: перехід від надання пільг та дотацій до адресної
грошової допомоги; створення умов для досягнення розмірів середньої
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заробітної плати до розмірів прожиткового мінімуму; проведення пенсійної
реформи з метою розширення мережі недержавних пенсійних фондів
нарівні з основним державним, проведення зваженої політики на ринку
праці та забезпечення дотримання гарантій у сфері регулювання оплати
праці та всієї сфери соціального забезпечення.
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ОЦІНКА РІВНЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
Боротьба з бідністю є однією з найважливіших глобальних проблем
сучасності. Але в Україні вона актуалізувалася порівняно недавно, з
початком ринкових трансформацій.
У соціальній статистиці використовують такі показники бідності:
– рівень бідності (масштаб бідності, межі бідності, коефіцієнт бідності)
- це частка населення, що мають середньодушові доходи, нижчі за певний
стандарт (найчастіше - за прожитковий мінімум);
– дефіцит доходу - загальна сума грошових коштів, необхідних
суспільству для покриття різниці між існуючими доходами бідних і
встановленим стандартом;
– коефіцієнт глибини бідності (зазор бідності) - дефіцит доходу у
розрахунку на одного бідного[1, с.73].
Абсолютно бідними також вважають тих, хто витрачає на харчування
понад 60% свого доходу (частка витрат на продовольство в загальному
обсязі витрат домогосподарств має назву коефіцієнта Енгеля), або чия
калорійність харчування є меншою за 2100 ккал на добу. До бідних можна
віднести також осіб, позбавлених можливості споживання певних благ,
тобто які, наприклад, не мають набору з трьох найбільш поширених товарів
тривалого користування (кольорового телевізора, пральної машини та
холодильника) або позбавлені нормальних житлових умов (з центральним
газопостачанням, водогоном та каналізацією) [2, с. 41].
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Рівень бідності можна також оцінити опосередковано через показники
рівномірності розподілу доходів. Зазвичай чим більш нерівномірно
розподілені доходи всередині суспільства, тим більша частина населення
буде вважати себе бідною.
Різні методики визначення бідності та соціальної нерівності дають
неоднакові результати Тому вони мають використовуватися комплексно .
Тільки в такому разі з‘являється можливість отримати достовірну оцінку
бідності в країні та обґрунтувати основні напрями соціальної політики щодо
її подолання.
Одним із найвідоміших інтегральних показників є індекс людського
розвитку (ІЛ Р), який ще називають індекс розвитку людського потенціалу
(ІРЛП). Розроблений спеціалістами ПРООН, цей показник дозволяє оцінити
розвиток країни за можливістю населення реалізувати три головні цілі
людського розвитку:
1) прожити довге життя та мати добре здоров‘я;
2) отримати знання та реалізувати власні здібності;
3) мати гідний рівень життя та забезпечувати свої фізіологічні,
соціальні та духовні потреби [3, с. 202].
Деякі дослідники стверджують, що індекс людського розвитку не
завжди відображає рівень задоволення населення своїм життям . Тобто
відчуття щастя у людини не має чіткої прямої залежності від багатства та
освіченості. Тому наразі численні міжнародні організації визначають
рейтинги країн за ―індексами щастя‖, для побудови яких використовують
різні підходи.
В Україні офіційна межа бідності встановлюється на основі відносного
критерію зарахування різних верств населення до категорії бідних, який
розраховується за фіксованою часткою середньодушових витрат – 75% від
медіанного рівня сукупних витрат у розрахунку на умовного дорослого. В
основу розрахунку витрат на умовну особу покладено еквівалентну шкалу,
за якою першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а
всім іншим – 0,7. Медіанний рівень доходів (витрат) – це рівень доходів
(витрат), який знаходиться всередині упорядкованого за зростанням
середньодушових показників доходів (витрат ) населення[4, с. 56].
За даними 2010 р. межа бідності, розрахована відповідно до
зазначеного вище критерію, становила 944 грн. на місяць. За межею
бідності опинилися 24,1% населення країни, при цьому майже половина з
них (46,6%) потрапили до категорії злиденних. За інформацією Федерація
профспілок України межа бідності в Україні у 2011 р. становила 1025 грн.
щомісячного доходу. За їхніми даними рівень бідності в 2011 р. становив
26,4%. Фактично кожен четвертий українець не мав можливості заробити
собі на прожиття.
У світовій практиці, крім основних підходів до визначення межі
бідності, виокремлюють ще кілька критеріїв віднесення населення до
бідних. Це структурно-витратний, ресурсний, системний та суб‘єктивний
критерії
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Структурно-витратний критерій передбачає, що частка витрат на
найбільш життєво важливі товари та послуги не повинні перевищувати
певний відсоток сукупного доходу сім‘ї, тобто відображає співвідношення
бюджету і його споживання. Так, за західними стандартами, бідними
вважаються ті особи, котрі витрачають більше 60% сімейного бюджету на
харчування. У 2010 р. відсоток таких людей в Україні становив 41,2%, а в
2011 р. – 41,5%.
Використання
суб‘єктивних
критеріїв
передбачає
надання
респондентам права самостійного встановлення межі бідності. За
результатами аналізу відповідей респондентів одержують інформацію про
суспільно прийнятний рівень мінімальних доходів, які забезпечують
небідну життєдіяльність, та про величину частки осіб, які зараховують себе
до категорії бідних. Це спостереження цінне тим, що дає змогу визначити
рівень соціальної напруженості в суспільстві, спричиненої проблемою
бідності. У 2011 р. бідними називали себе 60% українців, тоді як у 2010 р. –
57,8%[5, с. 87].
Системний підхід – це підхід, за яким оцінка основних характеристик і
рис бідності визначається як за доходами на душу населення, так і за
показниками функціонування соціальної сфери.
Особливістю прояву проблеми бідності в Україні є той факт, що не
лише перебування у складі соціально уразливих груп населення (сім‘ї із
дітьми, пенсіонери, інваліди), але й навіть зайнятість не гарантує від
попадання в групу бідних.
Ще однією необхідною умовою для подолання бідності в Україні є
реформування системи соціального захисту, направлене на посилення її
адресності й регулювання величини гарантованого мінімального прибутку.
Отже, можна зробити висновок, що головними напрямами державної
політики щодо скорочення масштабів бідності в Україні повинні стати:
– збільшення ВВП на душу населення;
– індексація заробітної плати в разі затримки виплат або підвищення
цін;
– адресність системи соціальної підтримки вразливих верств
населення;
– виважена регіональна політика щодо викорінення регіональної
бідності;
– реформування пенсійної системи;
– покращення умов для підприємницької діяльності.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ПРАВ НА ДОПОМОГУ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ
Однією з найважливіших проблем, яка заважає успішно розвиватись
економіці країни є безробіття. В Україні особам, які втратили роботу та
потрапили до числа категорії безробітних передбачається законодавством
надання підтримки у такому скрутному становищі.
Безробіття в Україні зумовлено ринковою трансформацією, завдяки
якій знизився рівень доходів населення. За межею бідності опинилося
більшість підприємств різного типу, тому це негативне явище почало
активно розвиватись у сучасному суспільстві та в економіці країни в цілому.
Люди втратили свої робочі місця внаслідок банкрутства більшості
переробних та обслуговуючих організацій у малих та великих містах,
особливо в період пандемії.
Безробіття негативно впливає на психологічний стан людей,
збільшується число різних соціальних хвороб. Це кризове явище виступає в
ролі стимулятора трудової активності працюючого населення, але
соціально-економічні втрати, які воно приносить настільки значні, що у всіх
державах світу запроваджуються усі можливі заходи щодо мінімізації
спричинених наслідків, хоча жодній країні ще не вдалось вирішити
проблеми, спричинені безробіттям. Провідними чинниками, що формують
проблему нестачі робочих місць є:
- зрушення в економіці країни, які змінюють структуру й кількість
попиту на робочу силу;
- зниження темпів економічного розвитку, через що порушується
збалансованість кількості працівників та робочих місць;
- науково-технічний прогрес, який створює значні диспропорції між
попитом та пропозицією робочої сили, звідки і випливає, що новітні
технології витискають працівників з робочих місць.
Міжнародна організація праці стверджує, що безробітними вважається
населення у віці від 15-70 років, як зареєстроване так і незареєстроване у
державній службі зайнятості, яке не працює або не займається прибутковою
діяльністю, шукає роботу або намагається організувати власну справу та
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готове приступити до роботи протягом двох тижнів. Відповідно до статті 43
Закону України «Про зайнятість населення», статусу безробітного може
набути [1]: 1) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на
пільгових умовах або за вислугою років), яка через відсутність роботи не
має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, та яка
готова і здатна приступити до роботи; 2) інвалід, що не досяг встановленого
статтею 26 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне
страхування» відведеного пенсійного віку, а також отримує спеціальну
пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до Законів
України « Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам»; 3) особа, яка молодша 16-річного
віку, що має досвід у трудовій діяльності і була звільнена у зв‘язку зі
змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або
перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням
штату працівників.
Статус безробітного надається особам даних категорій за їх особистою
заявою у випадку, коли підходяща робота відсутня з першого дня реєстрації
у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, який
реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової
міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання або місця
перебування. Порядок щодо реєстрації, перереєстрації та обліку ведення
громадян, які шукають роботу, та безробітних визначається попередньо
Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до статті 22 Закону України«Про загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття»[2] право на
допомогу по безробіттю можливо отримати з восьмого дня після реєстрації
застрахованої особи в установленому порядку в державній службі
зайнятості та залежно від страхового стажу мають застраховані особи,
визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких
протягом дванадцяти місяців, що передували реєстрації особи як
безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного
реєстру загальнообов‘язкового державного соціального страхування.
Держава гарантує особам, які зареєстровані на випадок безробіття,
допомогу у відповідному відсотковому розмірі від їх середньої заробітної
плати або іншого доходу залежно від страхового стажу: до двох років –
50%; від двох до шести – 55%; від шести до десяти – 60%; понад десять –
70%. Вона виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до
визначеного розміру: перших 90 календарних днів - 100%; протягом
наступних 90 – 80%; у подальшому – 70%.
В свою чергу, Державна служба здійснює постійний пошук підходящих
вакансій для безробітних відповідно до освітнього рівня, професії та
кваліфікації особи. Під час пропонування відповідної роботи враховуються
бажання та можливості фахівців, а також трудовий стаж за певною
спеціальністю, досвід та тривалість безробіття, і потреба на ринку праці.
163

Для осіб, які шукають роботу вперше, пропонують таку, що потребує
первинної професійної підготовки. Для інвалідів, що зареєстровані як
безробітні, відповідно до статті 18 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» [3]Державна служба зайнятості здійснює
пошук підходящої роботи відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у
осіб кваліфікації та знань, з урахуванням побажань, а також може за
рахунок Фонду соціального захисту інвалідів надавати дотацію
роботодавцям на створення спеціальних робочих місць для інвалідів,
зареєстрованих у державній службі зайнятості та проводити професійну
підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку.
В Україні державна влада піклується про осіб, які втратили роботу, і
намагається створити усі необхідні умови для покращення їхнього життя в
скрутному становищі та зробити усе для його подолання.
Список використаних джерел:
1. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067VI.
Дата
оновлення:
04.03.2021.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text(дата
звернення: 14.04.2021).
2. Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування на
випадокбезробіття: Закон України від від 02.03.2000 р. № 1533-III. Дата
оновлення:
20.12.2020.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/153314#Text(дата звернення: 14.04.2021).
3. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон
України
від
21.03.1991
р.
№
875-XII.
Дата
оновлення:
20.12.2020.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text
(дата
звернення: 14.04.2021).
Євгеній Керейник, 2 курс, група СЗ-21д
Науковий керівник: Лілія Мартинова,
д.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СУЧАСНЕ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ АТО
На сьогоднішній день в Україні проблема забезпечення учасників
бойових дій і загалом всієї армії є найбільш актуальною. Разом з витратами
на потреби армії, також важливим є потреба надання військовослужбовцям
необхідного соціального захисту за ризики й умови життя.
Основними законопроектами, спрямованими на розв‘язання проблем
соціального захисту учасників бойових дій є:
– Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального
захисту учасників антитерористичної операції» № 150/2015 від 18.03.2015 р.
(далі – Указ №150/ 2015);
– Розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) «Про
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затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної
реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»
№ 359-р від 31.03.2015 р.;
– Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» № 413 від
20.08.2014 р. Відповідно до цієї постанови та Указу № 150/2015, у серпні
2014 р. було створено Єдиний державний реєстр учасників бойових дій [3].
На розгляді Верховної Ради України перебуває ряд законів,
спрямованих на їх вирішення, але їх розглядають дуже повільно. Основні
питання, які потребують законодавчого врегулювання:
– Грошове забезпечення та правовий захист сімей загиблого
учасника АТО;
– Соціальне страхування здоров‘я та життя військових;
– Реформування системи пільг;
– Реформування психологічної та медичної реабілітації учасників
АТО;
– Реформування соціального захисту військових, які були
демобілізовані або завершили контракт.
З 2014 року Україна перебуває у стані війни, це зумовлює необхідність
більшої уваги до системи соціального забезпечення. В умовах цих подій,
реформи соціального забезпечення учасників бойових дій стали найбільш
значними за період незалежності України. За даними Міністерства у
справах ветеранів, на сьогодні в Україні статус учасника бойових дій мають
близько 405 тисяч людей. Впровадження ефективної системи соціального
захисту військових вимагає більш належного нормативно-правового
забезпечення та соціальних гарантій. У період проведення в Україні
антитерористичної операції держава здобуває новий досвід державного
керування. Тому проблема реформування системи соціального захисту
військових на сьогодні є підвищеною темою для обговорення.
Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», учасниками бойових дій є люди, які захищали
незалежність держави, виконували бойові завдання у складі Збройних сил
України та інших формуваннях [1].
Цей закон спрямований на соціальну підтримку учасників бойових дій
таким чином: забезпечення підтримки здоров‘я, надання пільг та соціальних
гарантій та встановлення статусу учасника бойових дій. У цьому законі
окреслюють базові права та гарантії, але не вказані механізми реалізації цих
прав. Система пільг, яка налічує понад двадцяти видів, насамперед має
компенсаційне, а не мотивувальне спрямування, не звертає уваги на сучасні
особливості, та не забезпечує гідного рівня життя військовослужбовців.
Державна політика України у галузі соціального захисту військових полягає
у забезпеченні гарантій, прав і матеріального відшкодування. Розвиток
системи задоволення соціальних потреб учасників бойових дій також
враховує забезпечення їх соціальної адаптації та реабілітації, надання
освітніх послуг, пільг та пенсійного забезпечення [2].
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Таким чином, розглядаючи соціальне забезпечення учасників АТО,
можна сказати, що на сьогодні в Україні сформовано нормативноврегульовану систему соціального захисту. Подальшого реформування та
впровадження нормативно-правового регулювання потребують питання
щодо медичного, грошового, соціального та інформаційного забезпечення
учасників бойових дій. Окрім цих питань, для вдалого реформування
нормативно-правового забезпечення системи соціального захисту
військових, раціональним варіантом є вивчення досвіду інших розвинених
країн із зазначеної проблематики. Запропоновані питання реформування
соціального захисту учасників бойових дій дають змогу розв‘язати
актуальні проблеми системи соціального забезпечення.
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Система надання соціальних послуг в Україні є важливим
інструментом забезпечення соціальної безпеки держави в умовах
реформування інститутів державного управління та децентралізації.
Суттєвим елементом цієї системи на місцевому рівні має стати практична
стандартизація конкретних послуг[3].
Потреба у розробленні й практичному втіленні соціальних стандартів і
гарантій спричинена тим, що саме вони є визначальними для державної
соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в матеріальних та
духовних благах, а також для формування фінансових ресурсів, що
спрямовуються на їх реалізацію[2].
Дослідженню державних соціальних стандартів та гарантій присвячені
праці багатьох українських та зарубіжних вчених, серед яких:В. Друзюк,
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М. Волгін, С. Корецька, Я. Язьків, О. Цициліано, М. Ганслі, С. Цюцюра,
Д.Феоктистова та інші. Проведені наукові дослідження показують, що
визначення сутності державних соціальних стандартів, гарантій та
нормативів і розробка пропозицій спрямовані на удосконалення понятійнокатегоріального апарату та створення якісної системи цих стандартів та
гарантій.
Державні соціальні стандарти –це встановлені законами, іншими
нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх
комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних
гарантій [1].
Соціальні стандарти це не тільки маркери, що визначають
приналежність окремого індивіда до того чи іншого суспільного прошарку.
Простежуючи динаміку формування, розвитку і становлення соціальних
стандартів можна здійснювати моніторинг соціальних процесів, а також
визначати ступінь стійкості суспільних відносин. Перш ніж стати змістом
свідомості індивідів, соціальні стандарти проходять довгий шлях від
встановленого закону до традицій і звичаїв, закріплюються в суспільній
свідомості й поступово стають моральною нормою людини.
З огляду на специфіку соціальної сфери, слід підкреслити, що багато
проблем, пов'язаних зі стандартизацією діяльності, повинні вирішуватися
інакше, ніж в областях стандартизації техніки й промислового виробництва.
Можна в загальних рисах окреслити змістовні аспекти теорії стандартизації
соціальної сфери: по-перше, стандартизація неможлива без метрології –
науки, що займається проблемами визначення об'єктів і параметрів
вимірювання в різних областях діяльності. По-друге, метрологічні
дослідження і розробка у сфері соціального обслуговування створюють
основу для унормування діяльності з надання соціальних послуг. По-третє,
нормативи й їх економічно обґрунтовані оцінки повинні представляти
собою основу національних стандартів. По-четверте, стандарти є критерієм,
що дозволяє сертифікувати послуги, що, в свою чергу, є однією з умов
ліцензування установ, що надають державні соціальні послуги.
Мінімальні соціальні стандарти призначені для забезпечення гарантій
громадянам за рівнем безкоштовного споживання соціальних благ і послуг,
а також визначення обов'язкового мінімуму бюджетних витрат органів
державної влади та місцевого самоврядування на зазначені цілі у сферах:
соціальних послуг, житлово-комунального обслуговування, транспортного
обслуговування та зв‘язку, охорони здоров‘я, обслуговування закладами
культури, фізичного виховання та спорту, у сфері побутового
обслуговування, торгівлі та громадського харчування.
Введення соціальних стандартів спрямоване на вирішення наступних
завдань:
– забезпечення необхідних обсягів фінансових потоків для
пріоритетних напрямків соціальної політики;
– вирівнювання можливостей громадян по споживанню матеріальних
благ і послуг в містах і районах, формування єдиного рівня соціальних
послуг на території областей;
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– оцінка якості життя населення і тенденцій його зміни по територіях;
– узгоджене формування бюджетів всіх рівнів за умови забезпечення
мінімальних соціальних стандартів і вдосконалення міжбюджетних
відносин;
– розрахунок мінімальної бюджетної забезпеченості територій (в тому
числі на одного жителя) й оцінка фактичного виконання бюджетів;
– підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Однак, існують також і недоліки у системі стандартизації соціальних
послуг [3] :
–надання соціальних послуг в сучасних умовах не є повноцінною
системою, у зв‘язку з чим неможливою є ефективна стандартизація;
–відсутність коштів на забезпечення надання соціальних послуг
унеможливлює, з одного боку, повноцінний розрахунок вартості послуги, а
з іншого – надання її у відповідності до стандарту;
– «дефіцит» послуг знижує вимоги до їх якості, зокрема щодо
дотримання стандартів;
– запропоновані стандартами послуги «по максимуму» часто є
фінансово недосяжним для надавачів.
Таким чином, можна зробити висновок, що стандартизація, все ширше
охоплює різні сторони людського життя, включаючи і соціальну сферу, вона
може розглядатися в даному випадку як природний «запобіжник», що
створює умови для закріплення нових реалій життя в свідомості і поведінці
людей, без чого в кінцевому підсумку неможливий розвиток людської
культури й її трансляція наступним поколінням.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗРАХУНКУ ПРОЖИТКОВОГО
МІНІМУМУ В УКРАЇНІ
Одним із пріоритетних напрямів у державі має бути забезпечення
гідного рівня життя населення на підставі надання гарантій, визначених
Конституцією України. В умовах стрімкого зростання рівня бідності серед
населення країни, визначення реального розміру прожиткового мінімуму
для різних груп населення є вкрай необхідним. Прожитковий мінімум —
вартісна оцінка споживчого кошика, а також обов‘язкові платежі та збори;
споживчий кошик — мінімальний набір продуктів харчування,
непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров‘я
людини та забезпечення її життєдіяльності.
Відповідно до 46 статті Конституції України громадяни мають право на
соціальний захист, пенсії та інші види соціальних виплат та допомоги, які
забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму,
встановленого законом. Тобто прожитковий мінімум є основою соціальної
політики держави, показником, від якого залежить величина всіх інших
соціальних виплат та допомог. Величина прожиткового мінімуму є
підставою для прийняття управлінських рішень, оскільки чим гіршим стає
рівень життя, тим важливіші соціальна роль держави та її відповідальність
за соціальні наслідки економічної політики. В 1999 році прийнято Закон
України «Про прожитковий мінімум», яким закладено правову основу для
встановлення, затвердження та застосування цього показника. В законі
визначено, що величина прожиткового мінімуму залежить від вартості
мінімальних наборів продуктів харчування, послуг та непродовольчих
товарів [1].
В цілому до методів, які використовуються в світовій практиці для
визначення прожиткового мінімуму, можна віднести наступні:
1. Статистичний (прожитковий мінімум встановлюється на рівні доходів, які
мають у своєму розпорядженні 10-20 % найменш заможних громадян
країни). 2. Нормативний (визначається за фактичною вартістю споживчих
товарів і послуг). 3. Комбінований або нормативно-статистичний (обсяг та
склад продуктів харчування визначаються нормативно, а інше – по його
частці в загальних витратах). 4. Суб‘єктивний (на основі періодичних
соціологічних опитувань населення про величину необхідного мінімального
доходу). 5. Медіанний (порогом бідності вважається величина половини
медіанного доходу). 6. Метод умовних розрахунків (величина прожиткового
мінімуму визначається на основі оцінки рівня вартості спеціального набору
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виходячи з умовного співвідношення між величиною прожиткового
мінімуму та вартістю продовольчого набору як 1:3). 7. Ресурсний (залежить
від тенденції можливостей економіки щодо забезпечення прожиткового
мінімуму та створення сучасного розвинутого суспільства світового рівня).
В статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» зазначено, що
прожитковий мінімум визначається нормативним методом [2]. Проте
встановлений на сьогодні рівень прожиткового мінімуму є вкрай
мінімальним і всі рекомендації по його зміні від Комітету Верховної Ради
України з питань соціальної політики та праці, Профспілок України та
громадських організацій не беруться Кабміном України до уваги, особливо
щодо вилучення величини «рівня забезпечення прожиткового мінімуму»
при формуванні проекту Закону України про державний бюджет на
відповідний рік. Розглянемо деякі методологічні і методичні проблеми
розрахунку прожиткового мінімуму, які необхідно вирішити найближчим
часом.
Законом „Про прожитковий мінімум‖ регіонам дано право
затверджувати розміри прожиткового мінімуму. Сьогодні в Україні
затверджується єдиний показник прожиткового мінімуму, який відповідає
різниці рівня життя, рівня доходів і рівня споживання по регіонах.
Результати бюджетних досліджень Державного комітету статистики
вказують на значні їх розходження. Наприклад, у Києві рівень прибутків і
споживання на 68-69% вищий від середньоукраїнського, а в областях, як
Волинська і Сумська, — на 30% нижчий [3]. Тобто діапазон рівня
споживання і рівня прибутків по регіонах коливається майже у 2 рази.
При використанні єдиного показника прожиткового мінімуму для
визначення права на соціальну допомоги і її розмірів одні області, умовкажучи, будуть вигравати, тому що їх реальний рівень життя об‘єктивно
нижчий, а інші будуть програвати.
Деякі наукові працівники висловлюють думку, що вагомим недоліком
методики розрахунку прожиткового мінімуму є те, що в ньому не
враховуються особливості вартості життя в селі і місті, і було б непогано
затверджувати прожитковий мінімум окремо для міського і сільського
населення [3].
Не можна не враховувати існуючих тенденцій у нашому житті, зокрема
тенденції до оплати деяких видів „безкоштовних‖ послуг (медичне
обслуговування, освіта та ін.). Нині при визначенні розмірів прожиткового
мінімуму ці фактори не враховуються, тому що нібито безкоштовність цих
послуг гарантується Конституцією України. Ці елементи також мають стати
складовими прожиткового мінімуму.
Діюча методика розрахунку прожиткового мінімуму передбачає тільки
врахування витрат на оплату житла, яке вже є, і оплату комунальних послуг.
А якщо у людини немає житла, то не враховується необхідність
накопичення коштів для придбання житла чи його оренди.
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Проектом Житлового кодексу передбачено, що все населення повинно
платити за житлово-комунальні послуги та ще й за оренду житла. При
розрахунку прожиткового мінімуму ці моменти мають враховуватися.
Наступна проблема — це розрахунок прожиткового мінімуму сім‘ї. У
нас сьогодні об‘єктом соціального захисту все більше виступає сім‘я.
Законодавством право на допомогу визначається виходячи з рівня доходів
сім‘ї, а розмір допомог — з врахуванням прожиткового мінімуму в
розрахунку на сім‘ю. Але методики розрахунку прожиткового мінімуму для
сім‘ї немає до цього часу. Методологічно буде правильно просто скласти
прожиткові мінімуми членів сім‘ї в загальну суму і прийняти це за
прожитковий мінімум сім‘ї.
Наступне питання, яке теж потребує уваги, — це захист реальних
доходів населення в умовах реформування системи соціального
страхування. Мова йде про політику поступового переносу тягаря страхових
внесків у системі соціального страхування на самого застрахованого
(за рахунок його особистої заробітної плати чи його прибутку). В цілому
така політика є правильною, тому що сьогодні у нас 94% навантаження
фінансування системи обов‘язкового соціального страхування лягає на
роботодавця
Прожитковий мінімум повинен відігравати роль нормативного та
аналітичного інструмента оцінки, прогнозування і регулювання показників
рівня життя населення. Враховуючи ситуацію з визначенням розміру
прожиткового мінімуму, необхідно повністю змінювати методологію
визначення прожиткового мінімуму, впровадження механізму прозорості
його розрахунків. Прожитковий мінімум не повинен бути базою для різних
виплат у нашій державі, окрім тих, які призначені для соціально вразливих
категорій населення, він повинен бути реальним та зорієнтованим на
мінімально допустимі розміри споживання. Доцільним при визначенні
розміру прожиткового мінімуму також є його співвідношення із середньою
заробітною платою в країні.
Список використаних джерел:
1. Тарасенко В.С. Правова позиція. 2019. № 4 (25). С. 19-24.
URL: http://legalposition.umsf.in.ua/archive/2019/4/3.pdf
2. Про прожитковий мінімум: Закон України від 15.07.1999 р. № 966XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 38. Ст. 348. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14#Text (дата звернення: 30.03.2021).
3. Голеусова Г. Прожитковий мінімум як об'єктивна основа визначення
рівня соціальних гарантій. Вісник ФПУ. Київ, 2008. № 1. С. 17-18.
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МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ
Проблема бідності стала однією з найбільш глобальних в соціальній
сфері України. Таке положення було обумовлено об'єктивними
обставинами, пов‘язаними насамперед з проведеними в нашій країні
економічними реформами.
У
сучасному
суспільстві
проблема
соціального
захисту
малозабезпечених сімей набуває особливої актуальності. Так як сім‘ї у яких
багато неповнолітніх дітей − є велика ймовірність, що їх може спіткати різні
соціальні ризики такі як, малозабезпеченість, нещасний випадок,
інвалідність, безробіття тощо. Тому соціальна допомога посідає важливе
місце у житті людей і в системі соціального забезпечення України в цілому
Малозабезпечена сім‘я − це сім‘я, яка з поважних або незалежних від
неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від
прожиткового мінімуму для сім‘ї. Право сім‘ї на цю допомогу залежить не
лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних
членів сім‘ї та інших факторів. Ця допомога призначається відповідно до
закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям »[1].
Для того, аби організувати якісно надання державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім‘ям у державі та відповідних виконавчих
органах влади повинна бути розроблена комплексна програма соціального
захисту та добробуту населення.
З аналізу теоретичної правової літератури стало відомо, що на рівень
забезпечення малозабезпечених сімей сьогодні найбільш гостро впливають
високий рівень безробіття, низька середня заробітна плата, постійне різке
підвищення цін на продукти масового використання та вжитку, високі ціни
на одяг, особливо дитячий. Саме це впливає негативно на якість та навіть
тривалість життя у таких сім‘ях. Відповідно до зазначених факторів діти,
котрі проживають у таких сім‘ях мають проблеми із соціалізацією в
майбутньому.
Як правило державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям
надається з метою: а)підтримки рівня життя малозабезпечених сімей, а
також
малозабезпечених
самотньо
проживаючих
громадян,
середньомісячний дохід яких нижче величини прожиткового мінімуму,
встановленого у відповідному суб‘єкті; б)адресного використання
бюджетних коштів; посилення адресності соціальної підтримки нужденних
громадян; в) створення необхідних умов для забезпечення загальної
доступності та суспільно прийнятної якості соціальних послуг; г) зниження
рівня соціальної нерівності; д) підвищення доходів населення.
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Державні та місцеві бюджети проводять фінансування соціальних
послуг за особистий рахунок. Це може бути: цільові та спеціальні фонди;
кошти суб‘єктів, що надають різні соціальні послуги; плати за соціальні
послуги, інших джерел (благодійної підтримки і пожертвувань за власним
бажанням), не заборонених законодавством. На величину державної
допомоги має суттєвий вплив середньомісячний прибуток сім‘ї за останніх
6 місяців.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про Державний бюджет України на
2013 рік» у 2013 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму на
призначення допомоги для основних соціальних і демографічних груп
населення становить: для працездатних осіб − 21% , для дітей − 75%, для
осіб, які втратили працездатність, та інвалідів − 100% відповідного
прожиткового мінімуму [2].
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім‘ям включає
різного роду консультації, безкоштовні путівки в санаторії і табори для
дітей (або компенсації 80% вартості), специфічне лікування, право на
пільгове отримання будь-яких послуг (наприклад, місця в дитячому садку
або бюджетного місця у вузі), безкоштовне харчування в школі.
У процедурі призначення права на державну допомогу до складу
родини включаються:
− подружжя;
−особи віком до 18 років, а саме рідні, усиновлені та підопічні діти цих
осіб а також діти, які навчаються за денною формою навчання у
професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації
до досягнення двадцяти трьохрічного віку;
− повнолітні діти, які не були одруженими, але проживають разом зі
своїми батьками і були визнані інвалідами з дитинства I та II груп, або
інвалідами I групи [3];
Тож, питання соціального врегулювання надання державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім‘ям є важливим, оскільки воно в більшій
мірі визначає якість та рівень життя населення в державі.
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Економічна криза зумовлена пандемією COVID-19 спричинила різке
скорочення попиту на ринку праці та посилила проблеми, які відносяться до
типового для України поділу праці.
Навесні 2020 року, була потреба в розумінні того, що відбувається на
ринку праці. Фахівці надавали різні оцінки, але по факту всі знаходилися в
невіданні до кінця вересня 2020 року, коли була оприлюднена статистика
зайнятості та безробіття за другий квартал року.
Офіційна статистика показує, що на період з квітня по червень
2020 року спостерігається різке скорочення економічно активного
населення. В умовах пандемії економічно неактивними були, до прикладу,
підприємці, діяльність яких була обмежена, які очікують послаблення
карантинних обмежень, щоб відновити свою діяльність. Також, це ті люди,
які припинили пошуки роботи через такі чинники, як немає з ким залишити
дітей в зв‘язку із закриттям освітніх закладів або відсутність транспорту,
щоб дістатись до місця роботи, тощо. До числа економічно неактивного
населення можна віднести заробітчан, які повернувшись на Україну,
втратили робоче місце закордоном, та очікували нового місця. Загалом
кількість зайнятих скоротилася на 1,2 млн. осіб[1].
Спираючись на дослідження деяких компаній можна впевнено сказати,
що зростання безробіття і зменшення заробітних плат стали не єдиними
показниками ринку праці під час пандемії. Також COVID-19 зумовив
оптимізацію та високу конкуренцію. Міжнародний кадровий портал grs.ua
виділив декілька ключових тенденцій, які криза спричинена карантином
виділила.
1. Максимальна оптимізація витрат. За словами керівника напряму
ExecutiveSearch компанії grc.ua, головне питання, яке зараз ставить собі
бізнес – наскільки потрібні ті чи інші люди і функції: «Все, що раніше
сприймалося як належне зараз аналізується. Якщо є можливість вирішувати
питання в режимі ZOOM, навіщо утримувати офіси? Увага приділена на те,
щоб якомога більше функцій передати на аутсорс, не роздувати штат» [2].
2. Різке збільшення конкуренції на ринку праці. Юлія Дрожжина,
керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу gr.ua,
розповідає, що за останні місяці на одну вакансію стало припадати в
2-3 рази більше заявок, ніж це було в кінці 2019 року або на початку
2020. Але така висока активність з боку шукачів роботи не завжди пов'язана
тільки з дефіцитом вакансій. Згідно з опитуванням, проведеним серед
користувачів порталу grc.ua, скорочено було 6% – 7% респондентів. Серед
них: HR-менеджери, маркетологи, IT-фахівці, адміністративний персонал,
працівники сфери HoReCa, фахівці з продажу тощо [2].
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3. Швидка зміна пріоритетів і нерівномірність. Коли в одних сферах
кількість вакансій зменшувалася більше, ніж в 2 рази, в інших вона
виростала втричі. І в межах однієї сфери під час весни та літа можна було
спостерігати то злети, то падіння кількості пропозицій про роботу.
Наприклад, на початку карантину, в другій половині березня, активно
шукали IT-фахівців – тоді кількість вакансій збільшилася на 125%. Це
досить очікувана ситуація, пов'язана з переходом компаній на дистанційну
роботу [2].
Згідно з даними Державної служби статистики України, в таких сферах
економічної діяльності, як роздрібна та оптова торгівля, тимчасове
розміщування й організація харчування, ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів, фінансова та страхова діяльність, розваги та відпочинок,
операції з нерухомим майном, мистецтво, спорт, працювало
28,1 % усього зайнятого населення в економіці України. І саме економічна
діяльність цих сфер вітчизняного господарства зазнала найбільших втрат
через запровадження карантину в нашій державі [3].
Звичайно, економічну діяльність не всіх суб‘єктів господарювання в
зазначених галузях було повністю припинено в період жорсткого режиму
карантину в Україні. Наприклад, у сфері торгівлі працювали магазини з
продовольчими товарами або товарами першої необхідності. Банківські
установи – тимчасово припинили роботу лише частини їхніх відділень.
Навіть у сфері охорони здоров‘я деякі медичні заклади під час карантину
частково обмежили свою діяльність. Наприклад, у відпустку за власний
рахунок було відправлено частину працівників поліклінічних відділень та
наукових медичних установ [3].
Частково згорнули свою діяльність і підприємства інших галузей
включаючи промисловість та будівництво. У результаті значно збільшилася
чисельність персоналу підприємств цих галузей, який хоч не було звільнено,
але фактично не працювали. Така невизначеність, щодо подальших дій,
зумовила застигання в пошуку роботи даної категорії населення. Тим
більше що негативного впливу від запровадження карантину через
пандемію , яка була спричинена поширенням хвороби COVID-19 певним
чином зазнала практично вся українська економіка [2].
Як зазначається в підготовленому НБУ звіті через різке зниження
сукупного попиту потреба в робочій силі у травні – червні 2020 р.
залишалася нижчою, ніж до карантину. В той час пропозиція робочої сили
повністю відновилася на тлі відновлення роботи транспорту й послаблені
карантину. Зазначені зміни потреби в робочій силі знайшли своє
відображення в динаміці оплати праці[3].
Причому наведені дані НБУ свідчать, що, незважаючи на загальне
поліпшення ситуації із зарплатами працюючих в українській економіці в
цілому, у ряді галузей ситуація із зарплатами була складною. В першу чергу
це стосується готельно-ресторанного бізнесу, де заробітна плата найманих
працівників у березні теперішнього року була меншою, ніж в аналогічному
періоді минулого року, приблизно на 18 %. Також відбулося скорочення
зарплат в транспортних компаній, торгівлі, будівництві та в промисловості.
До прикладу на будівництві через запровадження обмежень спричинених
карантином на роботу транспорту виникли проблеми з привезенням
працівників на об‘єкти будівництва [4].
175

На даний час важко спрогнозувати період закінчення карантину та
припинення поширення хвороби, адже,згідно зі статистикою захворювань
та зонування в Україні, якарозміщена на сайті Міністерства охорони
здоров‘я (МОЗ), щодня з‘являються нові випадки захворювання, кількість
яких дійсно вражає. Станом на 7 квітня 2021 року за останню добу загальна
кількість підтверджених 15415 випадків по Україні [5]. Незважаючи на те,
що в Україні ухвалено низку законів, які мають на меті створити умови для
запобігання поширенню на території України COVID-19, пандемія набирає
обертів, тому що велику роль також відіграє людський фактор, наслідки
якого впливають на сфери нашого життя, а особливо на економіку країни.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ
ДОГЛЯДУ ЗА ІНВАЛІДАМИ
Однією з організаційно-правових форм у системі соціального захисту
України є державна соціальна допомога, яка становить систему заходів
щодо надання за рахунок державного та комунального (місцевого) бюджетів
та інших програм матеріальної допомоги, здійснення соціального
обслуговування та утримання, встановлення пільг.
Державна соціальна допомога як форма соціального захисту становить
систему державної підтримки населення, що надається за рахунок
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державного бюджету у певних, визначених законами, випадках. Підставою
дня її надання є складні життєві обставини, що об'єктивно порушують
нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати
самостійно. До таких належать інвалідність, часткова втрата рухової
активності у зв'язку зі старістю або станом здоров'я, самотність, сирітство,
безпритульність, відсутність житла або роботи, малозабезпеченість тощо.
Державна соціальна допомога за законодавством України надається у
грошовій та натуральній формах, а також у формі соціального
обслуговування і призначена як для всього населення України загалом, так і
для окремих категорій: малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, інвалідів,
дітей-інвалідів, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
інвалідів тощо.
Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам" гарантує інвалідам з дитинства та дітямінвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів державного
бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення
державної соціальної допомоги на рівні прожиткового мінімуму.
Враховуючи обмежену здатність до праці та можливість до
працевлаштування інвалідів з дитинства І групи і необхідність додаткових
витрат, пов‘язаних із здійсненням догляду за ними, Законом закріплено
призначення цим інвалідам надбавки по догляду в розмірі 50 відсотків
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
В Законі передбачено також призначення надбавки по догляду за
дітьми інвалідами віком до 16 років. Через малолітство та стан здоров‘я
розвиток цих дітей потребує додаткових витрат для того, щоб вступити в
доросле життя не повними утриманцями, а з набутими навичками
самостійного обслуговування та здатністю до суспільно корисної
діяльності. З метою матеріальної підтримки родин, які не мають достатніх
фінансових можливостей, передбачена додаткова виплата у вигляді по
догляду за дитиною-інвалідом[4].
Так, у ст. 2 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні». зазначається, що це особа зі стійким розладом функцій організму,
зумовленим захворюванням, наслідком травм, або з уродженими дефектами,
що призводить до обмеження її життєдіяльності й потребує необхідності
соціальної допомоги й захисту[3].
Інвалід – це особа, можливість пересування якої обмежена через
фізичні вади, розумову відсталість, вік чи захворювання і яка потребує
особливої уваги з боку відповідних служб. Під стійким розладом функцій
організму розуміються функціональні порушення здоров‘я значно
вираженої важкості, зумовлені захворюванням, травмою або вродженим
дефектом, які призводять до сталого обмеження життєдіяльності людини,
неспроможності до самообслуговування і викликають потребу в постійному
сторонньому нагляді, догляді чи допомозі.
Можна зазначити, що з часу виникнення й до сьогодення в розумінні
категорій «інвалід» та «інвалідність» відбулися істотні зміни, які суттєво
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збільшили чисельність людей, визнаних інвалідами, і стали відчутним
поштовхом для розвитку системи заходів, спрямованих на забезпечення
нормальних умов існування цієї верстви населення. Особа з усталеними
порушеннями функцій організму більше не вважається непрацездатною,
неспроможною самостійно себе забезпечити. У державній політиці й у
ставленні оточуючих існує прагнення наблизити життя інвалідів до
звичайного. Однак у переважній більшості національних законодавчих актів
відображена так звана медична модель інвалідності, коли на перший план
виходять саме фізичні або психічні вади людини чи втрата здоров‘я. Цілком
зрозуміло, що порівняно зі здоровими індивідами інваліди не є
повноцінними щодо здоров‘я, але це аж ніяк не повинно впливати на
важливість реалізації ними конституційних прав і свобод. Досягнути
балансу в цьому питанні допомагають установлені законодавством гарантії,
пільги й заходи соціально-правого захисту. У той же час міжнародна
спільнота намагається наблизити сприйняття досліджуваної категорії з
точки зору соціальної моделі, коли вона сприймається як особа рівних прав і
можливостей з урахуванням її потреб у сторонньому нагляді й у допомозі.
Отже, соціальний погляд суспільства в цілому на розглядувану нами
проблему не заперечує потреби інвалідів у соціальній допомозі. Його
позиція полягає в намаганні стерти будь-які моральні бар‘єри, що
заважають сприймати цих людей як рівноправних членів суспільства.[2]
В законодавстві України також чітко регламентуються поняття як
«дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства». На виконання Конвенції ООН
про права дитини в Україні прийнято Національну програму «Діти
України», закони України «Про охорону дитинства» і «Про державну
соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства».
Дитина-інвалід — дитина зі стійким розладом функцій організму,
спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового
чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її нормальної
життєдіяльності та необхідність додаткової соціальної допомоги і захисту.
У законі зазначається, що проведення державної політики спрямовано на
реалізацію цільових програм з охорони дитинства і передбачає надання
дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання,
підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з
актуальних проблем дитинства.[2]
У Законі України ―Про державну соціальну допомогу дітям – інвалідам
та інвалідам з дитинства‖ встановлюються права і гарантії дітей і батьків на
отримання пенсій і соціальних допомог. Залежно від характеру
захворювання визначаються соціально-медичні класифікації дітей-інвалідів.
Соціальний аспект класифікації дітей-інвалідів знаходиться у правовій
парадигмі, має юридичне підґрунтя і розглядається з погляду визначення
категорій дітей із функціональними змінами і патологічними станами, які
дають право на встановлення інвалідності на різні терміни (на 2 роки, на
5 років, до 16-річного віку) залежно від діагнозу.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
У нинішніх умовах розвитку та становлення нашої держави актуально
постають питання соціального захисту громадян. Сьогодні в нашій державі
соціальний захист - це система організаційно-правових, суспільноекономічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення
та захист від різноманітних соціальних ризиків, таких як хвороба, втрата
годувальника,
втрата
працездатності,
старість,
безробіття,
малозабезпеченість, нещасний випадок на виробництві та інші.
Серед основних принципів соціального захисту виділяють: принцип
соціального страхування, принцип соціального забезпечення, принцип
допомоги та принцип соціальної солідарності.
В Україні право на соціальний захист передбачене ст. 46 Конституції
України [1], а саме: «Громадяни мають право на соціальний захист, що
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової
втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених
законом. Це право гарантується загальнообов‘язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних,
приватних закладів для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види
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соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають
забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму,
встановленого законом». Тобто звідси випливає, що основним завданням
соціального захисту в Україні є пом‘якшення наслідків впливу негативних
соціальних ризиків на людину та запобігання їх виникненню.
Згідно зі стандартами Ради Європи і Європейського Союзу
найпоширенішою формою соціального захисту громадян в Україні є форма
соціального страхування – тобто надання матеріального забезпечення та
соціальних послуг застрахованим особам у разі настання страхового
випадку за рахунок фондів, які створюються та функціонують шляхом
сплати страхових
платежів
роботодавцями
та
особами, на
користь яких здійснюється страхування [2, с. 569].
Існує п‘ять основних видів соціального страхування: пенсійне; у
зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами зумовленими
похованням; медичне (у разі хвороби); від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати
працездатності; на випадок безробіття та інші види страхування,
передбачені законами України.
На жаль, сьогодні більшість населення не може реалізувати свої
соціально-економічні інтереси, покращити соціальний статус, отримати
якісну освіту та кваліфіковану медичну допомогу через низький рівень
доходів, зростаючий рівень інфляції та стрімкого підвищення цін на товари і
тарифів на житлово-комунальні послуги [3, с. 220].
У сучасній Україні існують проблеми, які негативно впливають на
якісне соціальне забезпечення населення. Серед них корупція, неефективне
господарювання, розкрадання бюджетних коштів. Також з негативних явищ
є підвищення рівня інфляції. За 2020 рік він становив 105,0%, для
порівняння в 2019 – 104,1%, але цей показник трохи кращий, наприклад, за
2015 рік, коли рівень інфляції становив 143,3% [4]. Також значно зросли
тарифи на житлово-комунальні послуги і більшість населення, не маючи
права на субсидії, змушене оплачувати їх за завищеними тарифами, за
рахунок яких уряд потім виплачує субсидії.
Нині найсерйознішою соціально-економічною проблемою є зростання
рівня безробіття. Станом на 16 квітня 2020 року в органах Державної
служби зайнятості кількість зареєстрованих осіб зросла на 27%, що
становить 400,9 тис. офіційних безробітних. З початку карантину, а саме
з 12 березня 2020 року зареєструвалося 89,2 тис. безробітних [5]. Щодо
статистики в 2021 році, то ситуація ще більше погіршилася, оскільки станом
на 25 січня 2021 року кількість безробітних становила 485,3 тис. осіб, що на
33% більше, ніж у цей період 2020 року [6]. Рівень неофіційного безробіття
оцінюється до 3 млн. осіб.
Проте деякі позитивні зміни все ж таки відбуваються, наприклад, у
сфері пенсійного страхування. Станом на 1 січня 2021 року в Україні
налічувалось 11,1 млн. пенсіонерів, з яких 2,7 млн. осіб – продовжують
працювати. Був збільшений середній розмір пенсійної виплати до
180

3 507,51 грн., а 1 березня 2021 року були проведені перерахунки пенсій для
9,76 млн. пенсіонерів, з яких для 7,91 млн. було підвищено пенсійні виплати
[7]. Такі перерахунки були передбачені в ст. 42 Закону України «Про
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування».
Також позитивним є підвищення заробітної плати. З 1 січня 2021 року
розмір мінімальної зарплати становить 6 000 грн., а з 1 грудня – 6 500 грн.,
відповідно до ч.1 ст. 3-1 Закону України «Про оплату праці». Це є важливим
показником, тому що система соціального страхування тісно пов‘язана не
лише із податковою системою, політичною ситуацією в державі, станом
ринку праці, а й з рівнем заробітної плати [2, с. 569].
Отже, соціальний захист громадян України здійснюється досить складно,
що пояснюється відсутністю належної нормативно-правової бази та
нестачею ресурсів на реалізацію заходів соціальної політики.
Загалом, для забезпечення належного соціального захисту необхідно:
здійснити якісну соціальну реформу; забезпечити справедливий розподіл
доходів; надавати правової, фінансової, матеріальної допомоги найбільш
вразливим верствам населення та створювати соціальні гарантії для
економічно активного населення; забезпечувати прозору систему
соціальних виплат [3, с. 222].
Звичайно система соціального захисту в нашій державі не забезпечує
достатній рівень життя багатьом категоріям непрацездатних та
малозабезпечених осіб і має низьку якість, на яку нарікає багато громадян.
Відтак, зусилля держави повинні бути направлені на забезпечення громадян
гідними умовами життя, зменшення соціальної нерівності, підтримці
соціальної справедливості, захисту малозабезпечених і незахищених верств
населення, підвищенні офіційної зайнятості населення, упорядкування
соціальних стандартів і повсякденних потреб населення, вдосконалення
нормативно–правового регулювання соціальних виплат із врахуванням
досвіду розвинутих країн.
Реформа соціального захисту в нашій державі орієнтується на досвід
низки західних країн щодо урізання видатків на соціальне забезпечення та
уникнення держави від вирівнювання соціальних виплат. Можновладці
повинні взяти на себе відповідальність за комплексне регулювання
соціального забезпечення в державі, а не обмежуватись виплатами для
деяких категорій громадян. При черговій оптимізації у цій сфері не потрібно
забувати, що Конституція України (стаття 22) гарантує, що конституційні
права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті
нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається
звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
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ПРОФСПІЛКИ НА РИНКУ ПРАЦІ
На сучасному етапі розвитку Україна, як і більшість держав світу,
занепокоєні проблемою безробіття. Відсутність роботи впливає на всі сфери
життєдіяльності людини і внаслідок цього вона втрачає певний статус у
суспільстві.
В ринковій економіці між працівниками та роботодавцями виникають
соціально - трудові відносини, в результаті яких кожен із суб‘єктів
переслідує свою ціль. Для власників капіталу забезпечення максимального
прибутку, а для працівників – максимальна оплата праці. Тому між
працівниками і роботодавцями виникають розбіжності. Перші прагнуть
мати високу заробітну плату, тобто максимально продати свою робочу силу,
другі – отримати максимальний прибуток, за не дуже високої заробітної
плати [1]. Тому основну роль у формуванні соціально-трудових відносин
відіграють профспілки, основною метою яких є захист та взаємоузгодження
своїх економічних інтересів.
Згідно Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності» професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова
громадська організація, що об‘єднує громадян, пов‘язаних спільними
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) [2].
Профспілки є головним суб‘єктом соціального партнерства й основним
виразником
соціально-трудових
інтересів
найманих
працівників.
Профспілковий рух породжено ринком. Перші профспілки виникли у
1792 р. в бавовняно-переробній промисловості Англії і через деякий час
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стали масовим самоврядним об‘єднанням працівників для захисту і
представництва їх соціально-трудових інтересів[3]. В Україні ж профспілки
виникли в 1905 – 1907 роках. Перелом у функціонуванні профспілок
відбувся з переходом України до ринкової економіки.
Профспілки є наймасовішою громадською організацією, яка об‘єднує
значну кількість працюючих. Ця організація займає важливе місце серед
інших громадських організацій тому, що вона об‘єднує людей праці, а
праця, як відомо є основною умовою для існування суспільства[4].
Профспілковий рух охоплює усі регіони України, всі галузі економіки, всі
форми власності та господарювання.
У сучасних умовах функціями профспілок є захисна і представницька.
Причому, основною функцією профспілок слід вважати захисну, а
представницька функція є допоміжною у захисті прав найманих
працівників, вона створює належні передумови для реалізації захисної
функції. Визнання захисної функції профспілок є головною, всі інші
напрями їх діяльності повинні мати підпорядкований характер і не
суперечити їй. Під захисною функцією профспілок, слід розуміти
комплексну діяльність профспілок на будь–якому організаційному рівні,
спрямовану на попередження порушення трудових та соціально–
економічних прав трудящих, їх захист та відновлення[4].
Федерація профспілок України виступає за практичну реалізацію норм
міжнародного права, зокрема конвенцій Міжнародної організації праці,
шляхом соціальної згуртованості, збалансування інтересів та ефективного
соціального діалогу держави, роботодавців і найманих працівників на
принципах і засадах гідної праці [5].
Останніми роками у світі відстежується тенденція зниження питомої
ваги працівників, які є членами профспілок. Це є одним з наслідків
глобальної економічної кризи, відповідного зростання безробіття і
поширення нестандартної зайнятості. В Україні діяльність профспілок
також здійснюється в умовах скорочення чисельності членів профспілкових
організацій, що входять до Федерації профспілок України (ФПУ).
Основними чинниками зменшення профспілкового членства в Україні є
збільшення тіньового сектора, реорганізація та ліквідація підприємств,
поширення атипових форм зайнятості, зростання кількості незалежних
профспілок, що не входять до складу ФПУ, скорочення чисельності
зайнятих у окремих галузях [6].
На сучасних етапах спостерігається невикористання діяльності
профспілок, це говорить не про їх неефективну діяльність, а навпаки що
ринкові структури до кінця не сформувалися і вони не готові до того, щоб
до них ввійшли профспілки. Якщо роботодавець із працівником не знайшли
альтернативи в укладанні договору, або одна із сторін порушила
домовленість, тоді втручається уряд. Участь уряду в соціальному
партнерстві приводить до виникнення трипартизму (уряд, профспілки,
підприємці)[1].
Отже, профспілки є однією з найбільших громадських організацій, які
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об‘єднують найбільшу кількість громадян України, першочергове завдання
яких полягає у поліпшенні фінансових і нефінансових умов зайнятості її
членів. Розвинуті профспілки мають і значний вплив на регулювання
зайнятості. Профспілковий рух охоплює всі населенні пункти країни, різні
галузі виробництва та сфери життя суспільства. Кількість профспілок в
Україні з кожним роком знижується, але кількість членів профспілок
навпаки має тенденцію до збільшення. Головною проблемою яка виникає на
сьогоднішній день перед профспілками є пошук нових форм робити, які б
відповідали політичним, економічним та соціальним вимогам сучасності.
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СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день в Україні соціальний захист - це один з
найважливіших напрямків розвитку держави. Будучи соціальною державою,
Україна насамперед покликана забезпечити високий та якісний рівень життя
вразливим категоріям населення, адже саме через рівень державного
соціального захисту визначається розвиток суспільства в цілому. Серед цих
категорій важливе місце посідають особи з інвалідністю.
Інваліди
складають значну частину населення не лише в Україні, а й в усьому світі.
За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров‘я, понад 1 мільярд
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людей мають якусь форму інвалідності, а це майже 15% населення світу.
Станом на 01 січня 2020 року, в Україні нараховується 2,7 млн. осіб з
обмеженими можливостями. Особливо вразливими із числа інвалідів є діти,
інвалідність яких настала з народження, або до досягнення ними повноліття.
Починаючи з радянських часів в українському суспільстві склалось
таке враження, що про інвалідів, зокрема про дітей з обмеженими
можливостями піклується держава, але держава була не в змозі забезпечити
належний рівень соціального захисту. Насправді політика щодо дітей з
інвалідністю була пасивною, яка включала в себе лише матеріальну
допомогу, пенсії та можливість працювати лише на спеціалізованих
підприємствах організацій інвалідів[1].
Діти з обмеженими можливостями були позбавлені доступу до
багатьох соціальних благ нарівні зі здоровими людьми. Соціальна інтеграція
дітей з інвалідністю на початковому етапі відбувалась дуже повільно і
неорганізовано, нерідко супроводжувалась дискримінацією та зневагою з
боку здорових людей, що впродовж історії людства стримували соціальний
розвиток цієї категорії членів суспільства та ізолювали їх від нього. Тому
основним пріоритетом державної соціальної політики є наближення життя
осіб з інвалідністю до звичайного.
Перехід до ринкових відносин та побудова соціальної держави в
Україні визначили нові підходи до соціального захисту інвалідів, які
полягають у створенні цілісної системи на сучасних принципах.
Приєднання до міжнародних норм права, ратифікація Україною конвенцій
Міжнародної Організації Праці (МОП) переорієнтовує політику щодо
інвалідів до суспільно визнаних стандартів, яких дотримуються
високорозвинуті цивілізовані країни, здійснює гармонізацію вітчизняного
законодавства до міжнародних стандартів, створює спеціалізовані
реабілітаційні установи та безбар‘єрне середовище тощо. Ринкова економіка
розширює підходи до надання соціальних послуг та утримання центрів
обслуговування інвалідів. Наше суспільство поступово усвідомлює, що саме
йому потрібно пристосовуватись до потреб інвалідів, а не навпаки[2].
На сучасному етапі розвитку Україна спрямовує соціальну політику на
оновлення системи соціальної допомоги та створення комплексу правових,
економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших
заходів, основною метою яких є покращення або відтворення
життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя
дітей з обмеженими можливостями[3].
Протягом останніх десятиріч у світі відбулися суттєві зміни стосовно
ставлення до інвалідів. Підставою цих змін є визнання рівності прав
інвалідів на повноцінне життя в суспільстві та створення державами
реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів. Якщо
раніше їх основу становили здебільшого мотиви милосердя до інвалідів, то
нині – стан дотримання їх прав. Обов‘язком держави і суспільства, яка йде
шляхом становлення громадянського суспільства є забезпечення належного
соціального захисту і підтримки, соціальної інтеграції, створення рівних
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можливостей для самореалізації, повноцінного життя, здобуття освіти і
працевлаштування, залучення інвалідів до духовного, культурного,
спортивного життя, а конкретно мова йде про дітей інвалідів, громадян
держави, які в першу чергу потребують захисту, в силу того, що фактично
нездатні ще самостійно дбати про себе в силу того, що не досягнули ще
стану своєї правової дієздатності[2].
Діти-інваліди в Україні найчастіше не можуть вести повноцінний образ
життя через існуючі соціальні й фізичні бар‘єри. В умовах політичної та
економічної нестабільності, що відбувається у теперішній час в Україні,
діти з обмеженими можливостями стають однією з найуразливіших верств
населення, тому проблеми їх захисту набувають все більшої актуальності та
є пріоритетним напрямом сучасної державної соціальної політики, а сталий
характер цих проблем потребує нових підходів до їх розв‘язання.
Сучасна державна політика соціального захисту дітей з обмеженими
можливостями включає в себе низку заходів, зокрема створення умов для
інтеграції інвалідів до активного суспільного життя; підвищення державних
гарантій у досягненні вищих соціальних стандартів у матеріальному
забезпеченні інвалідів; створення безперешкодного середовища для
інвалідів; забезпечення активної взаємодії державних органів та
громадських організацій інвалідів у розв‘язанні проблем інвалідів тощо[3].
Законодавство України створює та забезпечує основи соціальної
політики у сфері соціального захисту дітей-інвалідів та їхніх батьків. На
сьогоднішній день, в Україні діють два основних законодавчих акти, які
ґрунтуються на нормах Конституції, в сфері захисту дітей інвалідів, а також
інвалідів з дитинства, а саме: Закон України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»[4] та Закон України
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»[5].
На сучасному етапі Україна намагається створити ефективну систему
соціального захисту усіх категорій населення, інвалідів у тому числі. У
процесі її розроблення слід враховувати досвід зарубіжних країн, де така
система функціонує досить успішно вже тривалий час. З цієї точки зору
інтерес може представляти система соціального захисту, яку впроваджено у
країнах Європейського Союзу (ЄС), де було започатковано рух за права
інвалідів, особливо враховуючи зацікавленість України щодо членства у
ЄС[6].
Таким чином, питання створення оптимальних умов життєдіяльності,
відновлення втраченого контакту з навколишнім світом, психологопедагогічної реабілітації, соціально-трудової адаптації й інтеграції осіб з
обмеженими фізичними можливостями (зокрема, дітей-інвалідів та інвалідів
з дитинства) в суспільство належать сьогодні до числа першорядних
державних завдань. Одним із вагомих внесків у досягнення зазначеної цілі є
нормативне закріплення надання державної соціальної допомоги наведеним
категоріям осіб, її фінансування та своєчасна виплата. Зазначена допомога
покликана насамперед задовольнити ключові основоположні потреби
дитини-інваліда та інваліда з дитинства у матеріальних ресурсах,
необхідних для харчування, розвитку, забезпечення нормального
функціонування організму, а тому держава повинна в подальшому прагнути
до підвищення її розмірів та стандартів.
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СІМ'Я З ДІТЬМИ, ЯК СУБ'ЄКТ ПРАВА
НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сім'я, як первинний осередок людського суспільства, завжди викликала
пильну увагу представників різних наук, що вивчають закономірності
суспільного розвитку.
Різні аспекти сім'ї є об'єктами дослідження економіки, демографії,
статистики, соціології, права та ін. Важливе місце в цьому уряді посідає
юридична наука, яка за допомогою правового регулювання впливає на
функціонування сім'ї та її життєдіяльність. Загальновизнано, що сім'я – це
складне й багатогранне явище, тому жоден напрямок дослідження не може
вичерпно, повно й точно відтворити і розкрити її сутність. Реально існуюча
необхідність її комплексного вивчення дозволила окремим ученим на
сучасному етапі порушувати питання про розвиток теорії сім'ї в межах
однієї науки, хоча ці дослідження поки що не консолідувалися ні
методично, ні методологічно [4].
У правовій літературі зустрічаємо різні трактування сім'ї: як суспільна
категорія, як біологічний осередок, як господарська одиниця чи статистична
одиниця тощо. У філософії й соціології сім'ю характеризують з огляду на її
місце в суспільній системі, її соціальні функції, основні соціально-значимі
процеси, що виникали в ній. При визначенні сім'ї найчастіше користуються
такими категоріями, як «елемент соціальної структури», «соціальний
інститут» [2,3]. Інший підхід до формулювання поняття «сім'я» має
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статистика. Так, під час Всеукраїнського перепису населення 2001 р. сім'я
розумілася як «сукупність осіб, які проживають спільно і пов'язані
спорідненістю й загальним бюджетом».
У правовій доктрині, об'єктом вивчення якої є сім'я, остання
розглядається як сукупність правовідносин, юридичні зв'язки її членів.
Юридичний характер сімейним відносинам надає регулювання їх нормами
права тією мірою й у тих межах, у яких держава може за допомогою
обов'язкових правил впливати на поведінку членів сім'ї [1]. Досліджуючи
аспекти сім'ї, різні науки пропонують своє визначення. При всій
множинності, ще й дотепер спірним залишається питання про необхідність
вироблення універсального поняття «сім'я», що особливо актуально у
зв'язку з тим, що вона названа одним з об'єктів державної соціальної
політики. Відповідно до ст. 48 Конституції України сім‘ї гарантована
підтримка держави.
З огляду на те, що в сучасній науці права соціального забезпечення не
існує єдиного поняття «сім'я», слід відмітити, що в контексті нашого
дослідження її варто розглядати як правову категорію, тобто з погляду
правовідносин, що існують як усередині, так і поза нею. Повертаючись до
питання про багатоаспектність і складність відносин у сім‘ї, вбачається за
необхідне відзначити, що тільки частина останніх підлягає правовому
регулюванню, інша ж залишається за межами впливу права. Та частина
сімейних відносин, що підлягає правовому регулюванню й відчуває на собі
вплив з боку держави, втілюється в різні правові форми. У регулюванні
відносин, пов'язаних із функціонуванням сім'ї, прямо чи опосередковано
застосовуються
норми
практично
всіх
галузей
права
–
конституційного,сімейного, цивільного, трудового, права соціального
забезпечення та ін.
У понятті «сім'ї з дітьми» потрібно, на наш погляд, відрізняти три
основні характерні ознаки:
наявність дітей;
відповідний правовий зв'язок дитини із суб'єктами, які здійснюють
турботу про неї;
спільне проживання дитини з суб'єктами, які турбуються про неї.
Сім‘єю слід вважати коло осіб, які спільно проживають та здійснюють
турботу один про одного, пов'язані взаємними правами й обов'язками.
Принцип забезпечення кожному громадянинові соціально прийнятного
рівня життя нерідко залишається лише декларацією. Половинчасті,
безсистемні заходи, прийняті законодавчими та виконавчими органами,
носять вимушений характер і не містять у собі конструктивного рішення по
приведенню основних соціальних нормативів (мінімальної заробітної плати,
мінімальної пенсії, інших фіксованих виплат) у відповідність до реального
прожиткового мінімуму. Вихід із такого становища вбачається в
якнайшвидшому законодавчому закріпленні науково-обґрунтованої системи
соціальних нормативів, що дозволить при проведенні заходів соціального
захисту населення забезпечити кожному індивіду й сім‘ї гідний життєвий
рівень.
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При високих темпах інфляції (те, що має місце в Україні в даний час)
одним зі способів пом'якшення різкого падіння реальних доходів населення
є їх індексація, що дозволить забезпечити гнучкість і дієвість системи
соціального захисту.
Обґрунтована доцільність затвердження програм (загальнодержавної і
регіональних) по наданню допомоги малозабезпеченим сім‘ям в усіх
областях та регіонах нашої країни. Їх основними завданнями повинні бути:
запровадження психолого-педагогічної та організаційно-методичної
системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для
повноцінного виховання дітей у сім'ї;
всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад
сімейного життя;
підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей,
оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, які мають дітей;
поліпшення якості соціальних послуг сім'ям, що перебувають у
складних
життєвих
обставинах;
поліпшення
організаційного,
інформаційного і науково-методичного забезпечення реалізації державної
політики у сфері підтримки сімей;
зменшення кількості злочинів, пов'язаних із насильством у сім'ї,
проведення інформаційних кампаній, тематичних акцій з питань
профілактики правопорушень, правового виховання дітей; забезпечення
проведення оперативно-профілактичних операцій, рейдів, державногромадських акцій, спрямованих на попередження негативних проявів серед
неповнолітніх тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
Внаслідок анексії Росією АР Крим та втрати Україною контролю над
частиною території Донецької та Луганської областей в Україні з‘явилися
великі потоки людей, які були змушені залишити місця свого постійного
проживання і переселитись до інших регіонів України. У вітчизняній
науковій літературі, засобах
масової інформації їх визначають як
«внутрішні мігранти», «вимушені переселенці», в офіційних документах –
як «внутрішньо переміщені особи» (далі - ВПО) [1].
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Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» (далі – Закон), «внутрішньо переміщеною
особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка
перебуває на території України на законних підставах та має право на
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє
місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру» [2].
Зараз в Україні налічується найбільша кількість внутрішньо
переміщених осіб у Європі з часів завершення Другої світової війни. Станом
на 5 березня 2021 року відповідно до інформації кластера з питань захисту
УВКБ ООН, налічується близько 1,46 мільйона ВПО [3], отже досить
актуальним є соціальний захист цих громадян.
Питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб
досліджували такі науковці, як:
І.М. Балакарєва, О.В. Балуєва,
К.В. Борисенко, В.Г. Виноградова, Я.О. Грабова, Т.В. Дракохруст,
І.С. Басова, Г.С. Журавльова, О.С. Кайтанський, Я.М. Кашуба, М.П. Кобець,
К.О. Крахмальова та інші.
Особливу роль у соціальному захисті та безпеці ВПО відграє Закон. Він
регулює питання обліку внутрішніх переселенців, порядок реєстрації їх
місця проживання, реалізацію ними права на зайнятість, грошову допомогу
у зв‘язку з безробіттям, оформлення пенсійного забезпечення та можливості
отримання соціальних послуг, також містить норми, котрі дозволяють
відновлювати паспорти та інші офіційні документи. Окрім того, Закон
визначає особливі права та обов‘язки ВПО, вказує на джерела фінансового
та матеріально-технічного забезпечення цих прав; передбачає допомогу
ВПО у їхньому добровільному поверненні до місць їх попереднього
проживання та доступ до соціального житла чи іпотечного кредитування на
пільгових умовах для осіб, котрі бажають оселитися на інших місцях [4].
Внутрішньо переміщена особа є окремим суб‘єктом в праві соціального
забезпечення, що проявляється у закріплені за нею окремого правового
статусу та визначенні нормативно-правовими актами прав, обов‘язків,
заходів соціально-забезпечувального характеру, створенні умов для захисту
своїх прав в судовому порядку. Такими правами є право на отримання
матеріального забезпечення, страхових виплат; на сприяння у переміщенні
її рухомого майна; на забезпечення лікарськими засобами у випадках та
порядку, визначених законодавством; надання необхідної медичної
допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров‘я;
влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
забезпечення реалізації права на зайнятість, пенсійне забезпечення,
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, соціальні послуги,
освіту (ст.ст. 7, 9 Закону) й інші [5].
Окупація РФ окремих районів Луганської та Донецької областей та
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анексія півострова Крим є соціальним ризиком для осіб. Дійсно, в умовах
такого переміщення, вимушені переселенці потребують від держави
юридичних, економічних, фінансових та організаційних заходів, які
захистять їх від негативних наслідків настання цього соціального ризику.
Вони (заходи) знаходять своє відображення у нормативно-правових актах,
що проявляється у створенні умов для набуття правового статусу
внутрішньо переміщеної особи, визначення видів їх соціального захисту та
передбачення як спеціальних механізмів, спрямованих на реалізацію
внутрішньо переміщеними особами своїх прав, так і гарантування
здійснення ними прав та виконання обов‘язків в загальному порядку.
Наприклад, для ВПО передбачено спеціальні механізми з отримання
дублікатів трудових книжок, свідоцтва про народження або смерті для осіб,
народжених (померлих) на тимчасово окупованих територіях; припинення
трудових правовідносин з роботодавцем підприємства, установи,
організації, що розташоване на тимчасово окупованій території Донецької
або Луганської областей, АР Крим; створено умови, що дозволяють
внутрішньо переміщеним особам реалізувати право на пенсійне
забезпечення, на соціальний захист на випадок безробіття, грошову
допомогу тощо.
Вищезазначене у комплексі становить соціальний захист внутрішньо
переміщених осіб. Ознаками соціального захисту ВПО є: наявність
організаційно-правових заходів держави; відображення їх як у спеціальних,
так і загального характеру нормативно-правових актах; передбачення
спеціальних механізмів здійснення внутрішньо переміщеними особами
окремих прав; забезпечення реалізації внутрішньо переміщеними особами
своїх прав і обов‘язків. Видами соціального захисту внутрішньо
переміщених осіб в Україні є пенсійне забезпечення, житлове забезпечення,
реалізація права на працю, соціальний захист на випадок безробіття,
грошова допомога, соціальні та медичні послуги [6].
Отже, соціальний захист внутрішньо переміщеної особи в Україні має
певні особливості та являє собою систему організаційних, правових,
економічних, фінансових заходів, спрямованих на убезпечення зазначеної
особи від негативних наслідків настання соціального ризику (військові дії,
окупація чи анексія територій, надзвичайні ситуації природного чи
техногенного характеру).
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ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
У наш час трансформаційних перетворень та змін, переходу від
недемократичного до демократичного громадянського суспільства,
побудови ринкової економіки, упровадження нових принципів та ідей
функціонування державного апарату спостерігаємо за різким зниженням
макроекономічних
показників,
поляризацією
доходів,
соціальної
диференціацією
та
соціальним
розшаруванням,
негативними
соціоекономічними тенденціями, що призводять до ескалації такого явища,
як бідність. Актуальність цієї тематики необхідно розуміти у глобальному
соціально-економічному та політичному контексті: на тлі перманентних
змін та перетворень бідність є загальнолюдським явищем, котре поширило
свою дію на усі континенти, своєю чергою, ставши однією з ключових
формацій та прерогативою подолання багатьох міжнародних інституцій
(найвагомішим документом, що фіксує подолання бідності, основним
пріоритетом ХХІ століття є ―Цілі розвитку тисячоліття‖ ООН), є основною
соціальною стратегією у наш час, яка вирішується у різних моделях та
концепціях, які мають на меті мінімізувати тенденції поширення бідності у
соціумі та запобігти цьому явищу у майбутньому.
У цілому проблема бідності в Україні має певні особливості, у
відповідності до яких бідними стали люди, які свого часу чесно працювали
дотримуючись законів, що є свідченням порушень принципових засад
формування вартості людського капіталу і системи оплати праці. Також це
явище всупереч поширеній думці з‘явилося не з перебудовою, реформами
та становленням української держави, йому передували серйозні
макроекономічні процеси попередніх десятиріч. Українці (49 місце) бідніші
за росіян і литовців. Такі дані містяться у «Звіті про світове багатство
2012 року» німецької страхової компанія Allianz, яка оцінила країни за
рівнем доходів їхніх громадян, передає Тиждень.ua з посиланням на
DiePresse. Найбіднішими виявилися громадяни Індонезії (467 євро),
Казахстану (539 євро) та Індії (643 євро). У Литві доходи громадян
минулого року становили 1,4 тис. євро, Росії — 1,55 тис. євро, Колумбії —
1,56 тис. євро, Туреччині — 1,66 тис. євро [1, с. 235].
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Успішне вирішення такої складної та багатогранної проблеми, як
бідність, потребує застосування комплексного підходу до фінансового
забезпечення. Важливе значення при цьому має детальне дослідження
об‘єкта фінансового забезпечення, оскільки це дасть змогу виокремити
найбільш суттєві проблеми і сформулювати систему конкретних завдань,
для виконання яких доцільно сконцентрувати фінансові ресурси. До того ж,
продуктивним буде застосування тієї чи іншої комбінації елементів
фінансового забезпечення, залежно від наявних характеристик явища
бідності в Україні.
Зважаючи на багатоаспектність явища бідності, звичайно, застосовують
низку індикаторів для визначення його параметрів. На основі використання
багатого арсеналу методик дослідження проблеми бідності, залежно від
обраного критерію, можна встановити індикатори абсолютної і відносної
бідності, а також бідності за умовами життя. При цьому можливе
застосування як об‘єктивного, так і суб‘єктивного оцінювання бідності.
Важливе значення при дослідженні величини бідності має врахування
доходів або можливостей людей. Лише на основі поєднання результатів
оцінювання бідності, одержаних на основі використання різних методик,
можна найповніше з‘ясувати властивості цієї проблеми [2, с. 83].
Дослідження масштабності проблеми бідності проводять на основі
аналізу як рівня бідності, так і її глибини. Рівень бідності характеризує
частку осіб у суспільстві, які належать до цієї категорії. Аналіз глибини
бідності дає змогу встановити відхилення обсягу ресурсів домашніх
господарств від встановленої межі бідності. Важливе значення для
дослідження фінансового забезпечення подолання бідності має оцінювання
абсолютної бідності. На основі цього підходу можна порівнювати проблеми
бідності, абстрагуючись здебільшого від специфіки функціонування
суспільства як у часовому, так і в просторовому вимірі, яка переважно дуже
складно піддається об‘єктивному кількісному визначенню.
Тому, для застосування механізмів подолання бідності необхідно
розуміти регіональну, національну, культурну та соціальну парадигму,
котра безпосередньо здійснює вплив на вибір тієї чи іншої стратегії
подолання бідності. Тому говорити про однозначність та універсальність
засобів подолання бідності буде нелогічно, оскільки треба враховувати
специфіку регіону та загальної картини бідності в Україні [3, с. 127].
Одними з найістотніших інструментів, які можна застосувати на
теренах нашої держави, адаптувавши їх до регіональних очікувань. Серед
них:
1. Підвищення зайнятості населення та розвиток ринку праці.
Необхідно розробити комплекс заходів щодо підтримки як бідних, так і
порівняно здорової частини населення. Необхідною умовою вбачається
забезпечення продуктивної зайнятості, збалансування попиту та пропозиції
на ринку праці, превентивні заходи щодо безробіття.
2. Збільшення доходів від трудової діяльності – пріоритетом має
залишатись збільшення рівня заробітної плати як основного джерела
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доходів та забезпечення зростання номінального рівня заробітної плати
відповідно до підвищення споживчих цін, підвищення платоспроможності
населення через невпинне зниження кількості та питомої ваги працівників,
які отримують заробітну плату, меншу за прожитковий мінімум, поступове
наближення соціальних стандартів та гарантій до прожиткового мінімуму.
3. Створення єдиної інформаційної системи – спрощення процедури
надання усіх видів соціальної допомоги, підвищення соціального контролю
та адресної допомоги, формування та використання цільових фондів
місцевих бюджетів, персональний облік громадян та база податкових
інспекцій. Ця сконсолідована система дасть змогу уніфікувати усю
вищенаведену інформацію та встановити реальний контроль над різними
роду соціальними трансакціями.
4. Введення консолідованої системи адресної допомоги та соціальних
послуг з перевіркою реального рівня життя – встановлення критеріїв межі
бідності, урахування регіональних відмінностей, розмір оподаткованого
доходу, впровадження нових соціальних стандартів, ефективне правове
поле для благодійництва та меценатства.
5. Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення,
іпотечне кредитування, створення спеціальних житлових фондів,
субсидування оплати житлово-комунальних послуг, встановлення
державних нормативів, гарантії на отримання кредитів та на будівництво чи
отримання жила.
6. Соціальна підтримка осіб з обмеженими фізичними можливостями –
максимальна їхня адаптація до сьогодення, професійна реабілітація та
ресоціалізація, створення умов до інтеграції у соціум та превенція щодо
ізоляції, вільний доступ до сфери освіти, медичного забезпечення,
професійної зайнятості, громадської активності, участі у формування
соціальної політики.
Таким чином, запропоноване вдосконалення існуючого законодавства
повинно поліпшити становище найбільш незахищених його верств. Але
загрозливі масштаби бідності та виникнення явища застійної бідності
вимагають від держави першочергових дій, направлених на поліпшення
становища зубожілих верств. У зв‘язку з цим виникає необхідність
прийняття спеціальної державної програми, мета якої полягає в покращання
становища бідних верств населення шляхом поступового підвищення їх
доходів до межі бідності, ліквідації негативних соціальних наслідків,
пом‘якшення соціально-психологічної напруги у суспільстві.
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За сучасних умов інтеграції України до ЄС одними з найбільш
пріоритетних завдань країни є формування стабільного та ефективного
ринку праці та запровадження найбільш оптимальної політики зайнятості
населення. Дослідження проблеми зайнятості населення сьогодні є досить
актуальним тому, що збільшення зайнятості та доходів населення,
підвищення продуктивності його праці створюють передумови для
економічного зростання економіки всієї країни. Саме зайнятість повинна
відігравати одну із ключових ролей у забезпеченні економічного зростання
будь-якої країни.
Згідно з Законом України «Про зайнятість населення», зайнятість незаборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із задоволенням їх
особистих та суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної
плати) у грошовій або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї, які
здійснюють господарську діяльність або працюють у суб'єктів
господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно [1].
Тобто можна сказати, що до зайнятого населення належать усі громадяни,
зайняті будь-яким видом суспільно корисної діяльності.
У економічних умовах сьогодення, зайнятість населення є важливим
макроекономічним показником, який характеризує не лише економічну
сферу розвитку суспільства, а й впливає на рівень життя громадян,
забезпечує добробут та забезпечення прав кожного. Загалом зайнятість - це
діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних
потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі [2, с. 3-4].
Також невід‘ємною частиною соціально-економічного розвитку
суспільства, однією з найважливіших складових у системі чинників
виробництва є ринок праці. Безпосередньо на ньому визначається вартість
робочої сили, а відтак величина заробітної плати, її форма та інші умови
найму працівників, їх зайнятість і структура, динаміка безробіття,
мобільність робочої сили, можливості підвищення кваліфікації працівників,
що характеризує виконання ними багатосторонніх функцій. Саме ринок
праці є особливою формою ринкових відносин, де здійснюється купівляпродаж специфічного товару - робочої сили, своєрідним індикатором, що
значною мірою визначає ефективність використання праці найманих
працівників. Відносини, що виникають у сфері праці, є фундаментальними в
економічній системі будь-якої держави, що зумовлено визначальною роллю
праці в житті як окремої людини, так і суспільства загалом.
Тому саме визначення таких понять як зайнятість та робоча сила, їх
основних механізмів та особливостей, дозволить розробити чітку та
послідовну стратегію економічного та соціального розвитку нашої країни.
Зайнятість населення є соціально-економічним явищем, a тому вона має
економічну та соціальну сутність.
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Економічна сутність зайнятості полягає в діяльності людей зі
створення валового внутрішнього продукту (національного доходу). Таким
чином, чим більше людей зайнято за будь-яких інших умов, тим більше в
суспільстві виробляється матеріальних і духовних цінностей, тим вище
рівень життя населення.Соціальна сутність зайнятості відображає
необхідність особи в самовираженні і самоствердженні через суспільно
корисну працю, a також ступінь задоволення в доходах своїх потреб за
певного рівня соціально-економічного розвитку суспільства [3].
Саме така двоєдина сутність зайнятості населення і дає підстави чітко
визначити, що зайнятість населення є найважливішим елементом соціальноекономічної політики держави. Звідси можна виділити основні функції
зайнятості населення:
– забезпечення життєдіяльності і розвитку суспільства, зокрема його
непрацездатних членів;
– забезпечення життєдіяльності і розвитку особистості;
– забезпечення якості робочої сили [4, с. 85].
Тобто головним завданням зайнятості є реалізація прав населення на
працю та розвиток, покращення умов працевлаштування та повне
гарантування прав людей на отримання доходу.
На ефективне функціонування національної економіки значно
впливають також процеси, які відбуваються на ринку праці. Будь-який
ринок може функціонувати тільки за умови поєднання робочої сили та
засобів виробництва.
Рівень безробіття є одним із найважливіших індикаторів реалізації
трудового потенціалу. Характерною проблемою сучасного соціальноекономічного стану країни є наявність безробіття, у тому числі
прихованого. Подолання проблем, пов‘язаних із поширенням безробіття,
потребує невідкладного реформування трудової сфери та здійснення
необхідних кроків для досягнення стратегічних цілей максимальної
реалізації трудового потенціалу шляхом створення сприятливих умов для
прикладання праці та активізації мотиваційних і стимулюючих заходів до
продуктивної зайнятості[5].
На даному етапі розвитку нашої держави, політику сприяння зайнятості
розуміють переважно як систему заходів для реєстрації безробітних і
надання послуг в одержанні інформації про робочі місця, професійну
підготовку й перепідготовку, працевлаштування, одержання допомоги
зареєстрованими безробітними і громадянами, які звернулись до служби
зайнятості. Сучасна політика держави на вітчизняному ринку праці
орієнтована переважно на досить вузький його сегмент, а саме на
регульований ринок, який обмежується незайнятими й безробітними,
зареєстрованими в службах зайнятості [6, с. 224-225].
У нинішніх умовах перед Україною постає завдання розроблення нової
політики зайнятості відповідно до сучасного стану нашої держави внаслідок
минулих подій. Без цього не можна забезпечити соціальну стабільність,
зберегти й розвинути людські ресурси.
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Таким чином, зайнятість населення належить до тієї сфери виробничих
відносин, розвиток і функціонування яких пов‘язані із взаємодією
роботодавців та працівників щодо використання робочої сили останніх. Ці
відносини базуються на принципах, дотримання яких в умовах перехідної
економіки країни забезпечує утвердження ринкових відносин у соціальнотрудовій сфері.
Ситуація, що склалася на ринку праці України, потребує проведення
ефективної обґрунтованої політики щодо зайнятості та відтворення робочої
сили як щодо окремих їх елементів, так і щодо систем загалом, які б
базувалися на комплексному використанні ринкових та державних
регуляторів. Тому одним з першочергових завдань нашої держави повинне
бути вдосконалення чинної системи обліку безробітних та їх
працевлаштування, проведення реформ в сфері зайнятості та покращення
функціонування ринку праці.
Успішна реалізація державної політики у сфері зайнятості потребує
розробки та прийняття довгострокової програми, спрямованої на побудову
нової соціально-орієнтованої моделі регулювання ринку праці, основаної на
зваженому поєднанні інструментів державного та ринкового регулювання.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ
КАТАСТРОФИ ДЛЯ ПОЛІССЯ
Чорнобильська аварія - одна з глобальних катастроф. Це пов‘язано з
масштабами та складністю наслідків. Території Росії, України та Білорусі
сильно забруднені радіоактивністю. Навіть у Центральній Європі
Скандинавія та Балкани мають показники забруднення. Такі масштабні
забруднення спричинили радіоекологію, медицину та великі соціальноекономічні наслідки.
Одним із соціальних наслідків аварії є стурбованість несподіваним
впливом радіації на здоров‘я. Після зупинки Чорнобильської АЕС жителі
Славутича стали більш стурбовані цією невизначеністю.Виконуючи
міжнародні зобов‘язання, 15 грудня 2000 року Україна остаточно
припинила роботу Чорнобильської АЕС.
Соціальні наслідки закриття Чорнобиля пом'якшились відповідними
законами. Згідно із законом, звільнені працівники отримували хорошу
грошову компенсацію. Однак головним досягненням стало створення в
м. Славутичі спеціальної економічної зони, яка передбачала ведення бізнесу
сприятливе
податкове
середовище.
Це
активізувало
розвиток
підприємництва та створення робочих місць. Хоча близько третини
експертів, зайнятих на електростанції, є безробітними, офіційний рівень
безробіття на АЕС міста становить лише 4,5%. Цього року уряд оголосив
про призупинення дії спеціальної економічної зони, але з огляду на згадане
вище питання державного фінансування Чорнобильського плану, ми
сподіваємось переглянути нашу справу. [1, с. 438].
Через аварію на Чорнобильській АЕС велика територія Полісся була
забруднена радіацією. Населення зазнало низку негативних наслідків:
радіаційне опромінення, психологічний стрес, евакуація.
З найбільш постраждалих районів евакуювали сотні тисяч людей.
Через недостатню кількість коштів ще 814 сімей залишились у зоні
безумовного примусового переселення. Бюджет цих чорнобильських планів
може забезпечити лише 17% їх реалізації.
За останні 10 років кількість осіб з інвалідністю серед ліквідаторів
подвоїлася. За різними оцінками, кількість смертей від радіації в Поліссі
становить від 100 до 100 000.[1, с. 439-440].
Закон про зменшення статусу жертв аварії в Чорнобилі затвердив
соціальні програми щодо зменшення наслідків аварії. Благополуччя жертв
Чорнобильської аварії охоплює багато аспектів життя: охорона здоров‘я,
умови життя, проїзд, звільнення від сплати податків, майнова компенсація
та компенсація збитків для здоров‘я, пов‘язаних з аварією на
Чорнобильській АЕС.
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Іншим надзвичайно складним соціально-економічним та політичним
питанням, яке стоїть перед Україною, є необхідність зупинки
Чорнобильської АЕС через багато об‘єктивних та суб‘єктивних обставин та
наслідків цього кроку. Розроблено метод вирішення складної проблеми
виведення з експлуатації атомних електростанцій, яка не лише бракує
досвіду серед українських експертів [2, с. 62-63].
З метою вирішення соціально-економічних питань, пов'язаних з
рішенням про остаточну дату припинення виробництва Чорнобиля у березні
2000 року. доручено Міністерству енергетики розробити план соціального
захисту для чорнобильців та мешканців Славутича. Він конкретно
передбачає, що пріоритетом забезпечення соціального забезпечення
працівників ЧАЕС та жителів Славутича є створення умов на основі їх
кваліфікації та гарантованої заробітної плати для створення можливостей їх
працевлаштування. З цією метою програма передбачає такі сфери, як
управління людськими ресурсами, навчання та перепідготовка працівників,
створення компенсаційної роботи та соціальне забезпечення. Кожне поле
має багато компонентів, наприклад, через Чорнобильський профспілковий
комітет та бізнес-інкубатори Агентства з розвитку підприємств воно надає
консультаційну та професійну підтримку працівникам для створення
бізнесу; створює близько 5000 нових робочих місць [1, с. 441].
Чорнобильська катастрофа завдала значної шкоди економічному та
соціальному полям колишнього Радянського Союзу та за кордоном. Аварія
порушила нормальне життя і виробництво в багатьох районах Радянського
Союзу, БРСР та РРФСР, призвела до зменшення споживання енергії,
серйозних пошкоджень сільськогосподарських та промислових об'єктів, а
також погіршила управління лісовими та водними ресурсами (обмежене
використання 5120 кілометрів сільськогосподарські угіддя площею
4920 кілометрів). У 1986 році було евакуйовано близько 116 000 людей, і
виникла проблема з будівництвом додаткового житла для евакуйованих. З
1986 по 1987 рік для переселенців було побудовано близько 15 000 квартир,
гуртожитків для понад 1000 осіб, 23 000 будівель та близько 800 соціальних
та культурних установ. Замість переселеного міста Прип'ять було
побудоване місто Славутич для персоналу Чорнобиля [2, с. 64-65].
У період з 1986 по 1989 рік прямі збитки та видатки з усіх джерел
коштів склали приблизно 12,6 млрд. доларів.
Прямі витрати України на пом'якшення наслідків Чорнобильської
катастрофи з усіх джерел фінансування з 1986 по 1991 рр. становили
приблизно 6 млрд. доларів. За останні чотирнадцять років, коли Україна
самостійно оплачувала витрати на ліквідацію наслідків , тобто з 1992 по
2005 рік, становила 7,35 млрд доларів США, а в окремі роки досягала 8-10%
державного бюджету. Однак важко встановити ступінь непрямих втрат,
спричинених невикористанням забруднених сільськогосподарських земель,
водних та лісових ресурсів та зменшенням виробництва електроенергії, а
отже, і виробництва товарів та послуг. За оцінками українських експертів,
до 2015 року загальні економічні втрати України сягнули 179 мільярдів
доларів США. Сполучені Штати.
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МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Насамперед хочеться зазначити, що ж таке, соціальний захист або
соціальне забезпечення. Існує багато визначень та тлумачень даного
поняття, але якщо підсумувати та дійти до однієї думки одержимо таке
тлумачення.
Соціальний захист - невід'ємна складова політики держави,
відповідальної за добробут, розвиток і безпеку своїх громадян. Це той
чинник, від ефективності якого залежить цивілізаційний розвиток будьякого суспільства.
Соціальний захист (соціальне забезпечення) — система суспільноекономічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення
від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника,
безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).З макроекономічної
точки зору соціальне забезпечення — це система управління соціальними
ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на
процес розширеного відтворення населення. 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. Далі
йдеться мова про принципи соціального страхування [2].
Конституція України безпосередньо передбачає лише декілька підстав,
що зумовлюють виникнення права на соціальний захист та соціальне
забезпечення за соціальною ознакою, а саме: повна або часткова втрата
працездатності, тимчасова втрата працездатності , втрата годувальника,
безробіття через незалежні від особи обставини, старість.
Україна безумовно визнає базові універсальні міжнародні акти щодо
соціальних прав людини. Натомість наша держава вибірково та
непослідовно підходить до надання згоди на обов‘язковість інших
міжнародних договорів, що передбачають більш високі соціальні стандарти
у порівнянні з фундаментальними актами міжнародного права. [1, с.98].
Згідно з цим принципом, фінансування механізмів соціального захисту
здійснюється за рахунок страхових внесків членів страхового об'єднання,
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які при настанні страхового випадку отримують страхові виплати.
Фінансування виплат з соціального страхування також може частково
здійснюватися за рахунок державних дотацій або кредитів. Принцип
соціального страхування відіграє значну роль, насамперед, в Німеччині,
Австрії, Франції, Італії та Нідерландах, де фінансування систем соціального
захисту здійснюється або на основі тристоронньої участі робітників,
роботодавців і держави (Німеччина, Австрія), або переважно за рахунок
роботодавців і держави (Італія, Франція). Застосування принципу
соціального страхування ґрунтується на правилах еквівалентності та
перерозподілу.
Відповідно до правила еквівалентності, обсяг страхових виплат
залежить від розміру страхових внесків. Тобто, вносячи певну частку
заробітної плати (страховий внесок) в фонд соціального страхування,
застрахована особа, в разі втрати доходу, має право на отримання
фінансового відшкодування, обсяг якого співвідноситься з розміром
попередньої заробітної плати і сплачених внесків.
Поряд з правилом еквівалентності, принцип соціального страхування
містить також правило перерозподілу, згідно з яким прибутки страхового
фонду перерозподіляються на користь менш фінансово забезпечених членів
спільноти через систему солідарної поруки. Ця особливість відрізняє
соціальне страхування від добровільного страхування. Якщо у випадку
добровільного
страхування
розмір
страхових
внесків
кожного
застрахованого розраховуються індивідуально, відповідно до ймовірності
страхового ризику, то в соціальному страхуванні ймовірність настання
страхового випадку не впливає на розрахунок розміру страхових внесків.
Наприклад, страхові внески не залежать від віку або сімейного стану, крім
того, в деяких випадках непрацюючі члени сім'ї, що взагалі не сплачують
страхові внески, можуть мати право на отримання страхових виплат.
Існують декілька класифікацій моделей державного соціального
захисту. Перша класифікація моделей соціального захисту розроблена Ф.
Вільямсом. Її особливість полягає в тому, що в основу класифікації
покладено вплив ідеології та політичних принципів на соціальну політику.
Він виділяє такі три моделі: антиколективізм (роль держави мінімальна,
усім членам суспільства надаються шанси самореалізуватися на ринку);
соціальний реформізм (роль держави поміркована, поєднана з наданням
допомоги приватними та добровільними організаціями); держава
«загального добробуту» (роль держави велика, універсальна, базована на
потребах). Наступна класифікація моделей соціального захисту
представлена Р. Тітмусом, яку він запропонував у 1974 році. Критерієм,
який покладено в основу класифікації, став принцип розподілу державної
соціальної допомоги. Р. Тітмус виділив три моделі державних систем
соціального захисту: залишкову модель (базується на прийнятті соціальної
відповідальності держави за життя її людей); інституційно-перерозподільчу
201

модель (базується на прийнятті державної соціальної відповідальності за
життя людей в країні); модель індустріальних досягнень (деякі напрями
соціальної політики розглядаються як такі, що підтримують економічний
розвиток в країні).
Але останнім часом використовують спрощений підхід до виділення
моделей, згідно з яким в сучасному світі спостерігається розвиток лише
двох основних моделей соціального захисту, а самеліберальної (залишкової)
та соціально-демократичної. Мета соціальної політики в рамках ліберальної
моделі – забезпечення рівності можливостей, рівних шансів для
самореалізації. Роль держави в наданні соціального захисту полягає у
створенні відповідних умов, обсяг соціального захисту скорочується, а
держава бере на себе тільки ті функції, які не здатна виконати самотужки
особа чи сім‘я. Головна мета соціальної політики в рамках соціально
демократичної моделі – досягнення соціальної справедливості, подолання
нерівності, що виникає під час розподілу економічних та соціальних
ресурсів. Завдання держави – гарантувати та забезпечувати визначений
рівень доходів та соціальних послуг незалежно від трудового внеску.
Соціальний захист в цій моделі гарантується як право, а потреби населення
є підставою для визначення межі соціальних витрат [3, C.33-47].
Якщо взяти до уваги поділ моделей соціального захисту на ліберальну
та соціально-демократичну, то можна сказати, що Україна будує останню
модель, але формування такої моделі потребує удосконалення всієї
соціальної політики. Сьогодні назріла нагальна потреба впровадження в
життя якісної системи соціального захисту населення з позиції нормальної
життєдіяльності людини. Соціальні стандарти та соціальний захист
населення – це ідеологія життя, яка вже давно слугує базовим принципом в
Європейських країнах.
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СOЦIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРOМАДЯН:
ПРOБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
На всiх етапах iстoричнoгo рoзвитку суспiльства сoцiальний захист був
iндикатoрoм грoмадянськoї пoзицiї держави. Йoгo ефективна oрганiзацiя є
гарантoм стабiльнoстi суспiльства. Сьoгoднi гoлoвним принципoм, який слiд
упрoваджувати в життя, має стати намагання зрoбити все для тoгo, щoб
кoжний, хтo пoтребує дoпoмoги, вiдчув увагу та пiдтримку з бoку держави.
Пoширенoю є думка прo рoзвитoк сoцiальнoгo захисту в умoвах ресурснoгo
дефiциту, при цьoму зазначається, щo дана сфера важким тягарем лягає на
державний бюджет. Iснуюча система сoцiальнoгo забезпечення населення
недoстатньo ефективна i призвoдить дo дефiциту вiдпoвiдних статей
бюджету, кoли фiнансoвi мoжливoстi не вiдпoвiдають сoцiальним
зoбoв‘язанням. Мoжна кoнстатувати, щo на сьoгoднi не забезпечується
пoвнoю мiрoю викoнання Кoнституцiї України, в якiй Україна визначається
як сoцiальна держава, адже вiдбувається суттєве зниження життєвoгo рiвня
oснoвнoї маси населення.
Найбiльш вiдoмими вченими-екoнoмiстами, якi дoслiджували
прoблеми сoцiальнoгo забезпечення населення в Українi, є Ю. Бoндаренкo,
Н. Бoлoтiна, Н. Бoрецька, В. Вoрoпаєв, С. Гoнчарoва, Т. Кoсoва, O.
Нoвикoва, В.Петрушка, С. Рoманенкo, I. Сахань, С. Синчук та iн. Але
ситуацiя в Українi пoстiйнo змiнюється, щo вимагає прoведення пoдальших
дoслiджень в данiй сферi, з врахуванням oсoбливoстей пoтoчнoгo перioду
часу.
Метoю данoгo дoслiдження є oснoвних аспектiв сoцiальнoгo
забезпечення населення в Українi.
Система сoцiальнoгo захисту, вiдпoвiднo дo Кoнституцiї України, має
наступну
структуру та включає: сoцiальне забезпечення, сoцiальне
страхування, сoцiальна дoпoмoга.
Сoцiальне забезпечення виступає в декiлькoх oрганiзацiйнo-правoвих
фoрмах i видах, щo пoв'язанo зi специфiкoю забезпечення oкремих категoрiй
грoмадян. Усi вoни визначенi Кoнституцiєю України, пoтoчним
закoнoдавствoм i характеризують сoцiальне забезпечення з зoвнiшньoї
стoрoни ‒ з бoку йoгo oрганiзацiї [2, с. 167].
В Українi, iснують наступнi фoрми сoцiальнoгo забезпечення:
– oбoв'язкoве державне пенсiйне страхування абo пенсiйне
забезпечення;
– oбoв'язкoве
державне
сoцiальне
страхування
працiвникiв
пiдприємств, устанoв i oрганiзацiй незалежнo вiд фoрм власнoстi;
– сoцiальне забезпечення за рахунoк прямих асигнувань з Державнoгo
бюджету України;
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– забезпечення за рахунoк кoштiв сoцiальних фoндiв пiдприємств,
твoрчих oб'єднань, благoдiйних oрганiзацiй i приватних дoбрoвiльних
внескiв грoмадян;
– утримання непрацездатних грoмадян у державних, кoмунальних та
iнших устанoвах сoцiальнoгo призначення;
– адресна
сoцiальна
дoпoмoга
малoзабезпеченим
сiм'ям,
непрацездатним грoмадянам за рахунoк кoштiв державнoгo i мiсцевoгo
бюджетiв;
– недержавне пенсiйне забезпечення грoмадян згiднo з дoгoвoрами
працiвникiв з рoбoтoдавцями, недержавними фoндами, приватними
пенсiйними системами [1, с. 15].
Для кoжнoї з перелiчених фoрм сoцiальнoгo забезпечення, як правилo, є
специфiчним: певний кoнтингент забезпечуваних, джерела фiнансування, з
яких прoвадиться забезпечення, види забезпечення (oбслугoвування),
oргани, щo здiйснюють йoгo.
Вартo зауважити, система захoдiв сoцiальнoгo забезпечення та наявнi
прoграми сoцiальнoгo спрямування не є ефективними засoбами зниження
рiвня чи пoдoлання бiднoстi в Українi. Це такoж oзначає, щo oбсяг
сoцiальних трансфертiв, якi мають на метi зниження рiвня бiднoстi, мoжна
значнo зменшити, якщo вoни будуть адресними i спрямoвуватимуться
безпoсередньo малoзабезпеченим категoрiям населення. За таких умoв
виникає пoтреба прoвести глибoкий аналiз системи наявних захoдiв
сoцiальнoгo захисту та видiв сoцiальнoгo забезпечення, щoб запрoвадити
механiзми, якi дають змoгу надавати сoцiальну дoпoмoгу та iншi захoди
сoцiальнoї пiдтримки тим категoрiям населення, якi дiйснo її пoтребують.
Серед oснoвних прoблем у сферi сoцiальнoгo забезпечення населення
України, якi вимагають негайнoгo вирiшення, мoжна видiлити такi:
– надзвичайнo висoкий рiвень участi держави у сферi сoцiальнoгo
захисту, надзвичайнo слабка участь в її функцioнуваннi населення;
– надзвичайнo стрiмке зрoстання вартoстi пoслуг, якi надають заклади
oхoрoни здoрoв‘я, oсвiти, культури, щo не вiдпoвiдає їхнiй якoстi;
– неефективнiсть бюджетнoгo управлiння наявними фiнансoвими
ресурсами як гoлoвними рoзпoрядниками, так i oкремими сoцiальними
устанoвами;
– недoстатнiсть кoштiв для фiнансування захoдiв у сферi сoцiальнoгo
захисту населення [3, с. 334].
Для вирiшення рoзглянутих прoблем прoпoнуємo такий кoмплекс
захoдiв:
– запрoвадження системи ранньoгo виявлення oсiб та сiмей, якi
перебувають у складних життєвих oбставинах;
– мoдернiзацiю системи сoцiальнoгo oбслугo-вування;
– надання пiльги в oбсязi, дoстатньoму для забезпечення нoрмальнoї
життєдiяльнoстi oсoби (сiм‘ї);
– сприяння рoзвитку мoлoдiжних iнiцiатив у трудoвiй сферi,
перепiдгoтoвки та пiдвищення квалiфiкацiї мoлoдi, її прoфoрiєнтацiї,
запoбiгання негативним прoявам у мoлoдiжнoму середoвищi;
204

– ствoрення правoвих, екoнoмiчних та сoцiальних умoв для
функцioнування i змiцнення сiм‘ї, пoлiпшення демoграфiчнoї ситуацiї,
забезпечення рiвних прав та мoжливoстей чoлoвiкiв та жiнoк в українськoму
суспiльствi.
Таким чинoм, забезпечення сoцiальнoї захисту населення – прoцес
реалiзацiї функцioнальних складникiв сoцiальнoї безпеки для запoбiгання
загрoзам i мoжливим негараздам та дoсягнення максимальнoгo рiвня сoцiальнoї безпеки населення нинi й у майбутньoму.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
Ветерани війни та учасники бойових дій – це важливі особи для нашої
Батьківщини. Вони зіграли одну з основних ролів, для створення та захисту
Української держави.
До складу ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди
війни та учасники війни.
З кожним роком ветеранів стає все менше, і держава робить все
необхідне для забезпечення захисту та комфортного життя ветеранів. Отож,
розглянемо види забезпечення ветеран:
1. Насамперед, пенсійне забезпечення.
Розмір пенсії учасникам та ветеранам війни визначається відповідно до
Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування»
і залежить від стажу та заробітку. В залежності від статусу до розміру пенсії
ветеранам виплачуються підвищення та надбавки: пенсія за особливі
заслуги перед Україною (за наявністю заслуги); статусне підвищення;
державна соціальна допомога на догляд; грошова допомога на прожиття.
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Мінімальний розмір пенсії становить:
- Інваліди І групи - 4266,45 грн.;
- Інваліди ІІ групи - 3817,35 грн.;
- Інваліди ІІІ групи - 3368,25 грн.;
- Учасники бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років - 4266,45 грн. ;
- Учасники бойових дій - 2470,05 грн.
2. Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»
ветеранам війни і жертвам нацистським переслідувань передбачено
виплачувати щорічно до 5 травня разову грошову допомогу у
співвідношенні до мінімальної пенсії за віком. Особи, які не отримали
разової грошової допомоги, мають право звернутися за нею до районного
органу соціального захисту населення за місцем реєстрації та отримати її до
30 вересня відповідного року.
Її розміри становлять:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні в‘язні
концентраційних таборів: I групи – 4120 грн. ; II групи – 3640 грн. ; III групи
– 3160 грн.;
- Особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4120 грн.;
- Члени сімей загиблих і дружини ( чоловіки ) померлих осіб з
інвалідністю внаслідок війни – 900 грн.;
- Учасники війни та колишні в‘язні концентраційних таборів – 570 грн.
3.
Пільгове забезпечення.
Головна державна підтримка учасників бойових дій. Залежно до якої
групи належать ветерани, визначається рівень пільг. Такими пільгами є:
знижка плати на користування житлом, паливо, комунальні послуги. Розмір
знижки учасникам війни становить 50%, учасників бойових дій – 75%,
інвалідів війни – 100%; безплатний проїзд всіма видами міського та
міжміського пасажирського транспорту; безплатне одержання ліків за
рецептами лікарів; першочергове безплатне зубопротезування.
Більш детальніше про категорії пільгової допомоги.
Охорона здоров‘я:
- безплатне одержання ліків;
- забезпечення безплатним санаторно-курортним лікуванням;
- щорічне медичне обстеження;
- першочергове
обслуговування
в
аптеках
та
лікувальнопрофілактичних закладах;
- безплатне зубопротезування [1].
На жаль, на сьогодні жодна з цих пільг повною мірою не
забезпечується. Тому, що ветерани не мають достатньої інформації про
послуги, які надаються державою у сфері охорони здоров‘я. Але основна
проблема ветеранів з реалізацію гарантій у сфері медичного забезпечення
полягає в браку коштів. Пільги, що передбаченні Законом України «Про
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статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», не фінансуються з
державного бюджету, а забезпечуються з місцевих бюджетів. Проте, не в
усіх місцевих бюджетах є достатньо коштів для забезпечення потреб
ветеранів і належних медичних послуг.
Пільги на проїзд:
Найчастіше, пільгою на безкоштовне використання громадським
транспортом користуються ветерани. Але, оскільки значна частина
перевезень здійснюється приватними транспортами, з пільгою на проїзд
виникають проблеми. Система з наданням цієї пільги не налагоджена,
завдяки чому конфлікти між водіями маршруток та ветеранами
розповсюджені по усіх регіонах України.
Працевлаштування, освіта та зайнятість:
Для працевлаштованих ветеранів, пільга складається наступним чином:
- додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком на
14 календарних днів на рік;
- право на використання чергової щорічної відпустки;
- переважне право на збереження роботи під час скорочення
чисельності працівників.
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» передбачає державну цільову підтримку для здобуття професійнотехнічної в державних навчальних закладах. Державна підтримка надається
у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів; соціальної стипендії; безкоштовного
забезпечення підручниками.
Крім того, особам які йдуть на військову службу, зберігаються їхнє
місце роботи, посада, та заробіток на підприємстві [2]. Але не завжди
ветерани можуть зберегти своє місце роботи.
Це лише половина з тих пільг, які держава надає ветеранам. Також ми
можемо сюди віднести знижки на користування комунальних послуг,
житла, та вартості палива, у тому числі рідкого.
Отже, ми можемо зробити висновки, що задля забезпечення допомоги
та захисту ветеранів війни, держава здійснює всі необхідні для цього
заходи. Але на превеликий жаль, значна частина пільг є не налагодженими,
та велика кількість ветеранів не проінформовані про послуги які надаються
їм державою, що призводить до проблем.
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визначаєтьсярівнем розвитку національної економіки. Існує також і
зворотній зв'язок. Адже від коштів, які спрямовуються на фінансування
соціального забезпечення, залежить рівень життя населення, добробут
соціально-вразливих верств і в кінцевому рахунку можливості з розвитку
економіки. Розвиток людськогопотенціалу забезпечує економічне зростання
і, відповідно, покращення фінансування соціального забезпечення. Цим
визначається актуальність обраної теми дослідження.
Пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, що є основним
джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від
прожиткового мінімуму, встановленого законом. Фінансування соціального
забезпечення населення в Україні залишається незадовільним, коштів
державного та місцевих бюджетів не вистачає на фінансування соціальних
виплат, що позначається на зубожінні українського народу і свідчить про
необхідність у теоретичному і прикладному аспектах визначити та оцінити
роль джерел фінансування соціального забезпечення.
Проблемою з цього приводу залишається корупція серед працівників
органів соціального забезпечення, які використовують наявне фінансування
не за призначенням. Важливе місце в теоретичному і прикладному аспектах
займають питання розуміння і тлумачення джерел, їх наповнення та
використання.
В основі зазначеного визначення ―джерело фінансування‖ лежить
поділ фондів на бюджетні та позабюджетні. Позабюджетний фонд являє
собою фінансові ресурси, які мають цільове призначення і не включаються
до бюджету, бюджетний фонд, своєю чергою, – фінансові ресурси, які
мають цільове призначення і включаються до державного чи місцевого
бюджету. На думку Л. Воронової, бюджетне фінансування – це
безповоротний, безвідплатний відпуск коштів з Державного та місцевих
бюджетів на виконання загальнодержавних функцій, функцій місцевого
самоврядування та забезпечення функціонування бюджетних підприємств,
установ та організацій[2, с. 355].
Куценко Т.Ф. під терміном ―бюджетне фінансування‖ розуміє
безповоротний та безоплатний відпуск коштів з державного та місцевих
бюджетів на виконання загальнодержавних функцій і функцій
муніципальних органів та забезпечення діяльності бюджетних установ та
організацій [3, с. 157].
Що ж до визначення змісту позабюджетне фінансування, то варто
зазначити, що відповідно до словника української мови прийменник ―поза‖
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уживається при вказуванні на іменування, наявність кого-, чого-небудь або
перебування когось за межами того, що названо іменником. Бюджетний,
своєю чергою, такий, що стосується бюджету . Відповідно позабюджетний –
це такий, що перебуває за межами бюджету, не належить до останнього.
Отже, позабюджетне фінансування - це безповоротний та безвідплатний
відпуск грошових ресурсів із джерел, які перебувають за межами
державного або місцевих бюджетів. З огляду на викладене, усі джерела
фінансування соціального забезпечення також поділяють на бюджетні та
позабюджетні.
До бюджетних джерел фінансування соціального забезпечення
належать державний бюджет та місцеві бюджети. Бюджетні джерела
відграють ключову роль у фінансуванні соціального забезпечення та
становлять ―левову частку‖ від питомої ваги джерел фінансування
соціального забезпечення. Що ж до позабюджетних джерел фінансування
соціального забезпечення, то до таких належать цільові позабюджетні
фонди, кошти суб‘єктів господарювання, некомерційні організації.
До цільових позабюджетних фондів соціального спрямування
належать Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування України,
утворений шляхом об‘єднання Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також
Фонду соціального захисту інвалідів. Цільові позабюджетні фонди
формуються за рахунок обов‘язкових платежів фізичних та юридичних осіб,
встановлених законодавством, добровільних внесків фізичних та
юридичних осіб, коштів Державного бюджету та інших доходів і
спрямовані на реалізацію конституційних прав громадян на пенсійне
забезпечення, соціальне страхування, охорону здоров‘я. Цільові
позабюджетні фонди певною мірою доповнюють державний бюджет, однак
специфіка їх полягає у тому, що ці фонди мають строго цільове призначення
і на інші цілі не використовуються.
Суб‘єктами господарювання
формується соціальна інфраструктура, розробляються програми соціального
забезпечення своїх працівників і фінансуються заходи з їх реалізації, що дає
змогу забезпечити матеріальні й духовні потреби працівників.
За рахунок коштів суб‘єктів господарювання здійснюється
фінансування перших п‘яти днів тимчасової непрацездатності працівників;
витрат, пов‘язаних з облаштуванням робочих місць інвалідів; утримання
відомчих соціальних закладів (поліклініки, дитячі садки).
Окрім того, фінансування соціального забезпечення здійснюється за
рахунок некомерційних організацій, до яких належать благодійні фонди,
громадські об‘єднання, недержавні пенсійні фонди тощо. Такі організації
являють собою форму фінансових відносин, яка характеризується
добровільністю надходження коштів для створення фондів та використання
таких коштів на діяльність, насамперед щодо фінансування соціально
вразливих верств населення (інваліди, сироти, громадяни пенсійного віку
тощо). Форми здійснення діяльності некомерційними організаціями можуть
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бути різні: від надання благодійної допомоги у виді одноразової чи
систематичної фінансової, матеріальної й іншої підтримки до прийняття на
себе некомерційними організаціями витрат з безкоштовного, повного чи
часткового утримання об‘єктів добродійності. В Україні некомерційні
організації тільки починають розвиватися та ще не набули такої
популярності, як у країнах Європейського Союзу та США, їхня частка у
фінансуванні соціального забезпечення на сьогодні незначна. Однак
держава всіляко заохочує цю діяльність шляхом надання пільг на сплату
податків, митних та інших зборів і платежів, повне чи часткове звільнення
від сплати за користування державним чи муніципальним майном,
субсидіювання діяльності некомерційних організацій тощо.
Аналіз державного та місцевих бюджетів як джерел фінансування
соціального забезпечення в Україні свідчить про таке. Видатки зведеного
бюджету на соціальне забезпечення в 2015 році становили 150,08 млрд
гривень, що становить п‘яту частину всіх видатків Зведеного бюджету
України [4]. Вказане свідчить про те, що видатки на соціальне забезпечення
є пріоритетним напрямком видатків зведеного бюджету.
Підсумовуючи наведене вище, я пропоную визначити джерела
фінансування соціального забезпечення, як бюджетні та позабюджетні
фонди грошових коштів, з яких виділяються на безповоротній та
безоплатній основі, грошові ресурси, які спрямовані на матеріальне
забезпечення, соціальне обслуговування осіб у разі настання, визначених
законом або договором ризиків.
Головними джерелами фінансування соціального забезпечення
населення є кошти державного і місцевих бюджетів, яких, на жаль, не
вистачає на фінансування соціального забезпечення. Фінансування
соціального забезпечення населення залежить від стану економіки в країні і
має здійснюватися шляхом комплексного використання усіх джерел
фінансування та оптимізації їхньої структури. Важливими з цього приводу є
питання про зменшення участі держави у соціальному забезпеченні
громадян, в оптимізації законодавства з питань соціального забезпечення, у
зменшенні кількості соціальних допомог для окремих категорій їх
отримувачів та введенні адресної допомоги. Запропоновані заходи зменшать
навантаження на бюджет і сприятимуть нормальному забезпеченню
фінансування соціальних виплат з відповідних джерел.
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