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УДК 330.3(477) 

Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 
торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 
відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2019. Вип.62. 312 С. 

У Віснику розглядаються стратегічні аспекти розвитку вітчизняних 
підприємств в умовах євроінтеграції та глобалізації; сучасні моделі, стратегії, 
технології менеджменту. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам 
розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних 
євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-
економічного розвитку країни; моделюванню та проектуванню процесів 
управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в 
умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми розвитку ринку 
послуг індустрії гостинності; якості та безпеки сучасного товарознавства; правові, 
історичні та соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. 
Досліджується роль молоді в соціально-економічному розвитку України та 
передумови професійної самореалізації в умовах ринкової економіки: мовний, 
соціальний та міжкультурний аспекти, проблеми та перспективи фізичної 
підготовки студентської молоді. 

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 
цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Н.Л., д.філос.н., проф. 
         Відповідальний секретар – Мартинова Л.Б., д.е.н., доц. 

Члени редакційної колегії: 

Власенко І.Г., д.мед.н., проф., Бондар А.А., к.н.фіз.вих. і спорту, ст. викладач, 
Гарбар В.А., к.е.н., доц., Громова О.Є., к.е.н., доц., Киричук А.С., к.пед.н., доц., 
Копчикова І.В., к.е.н., ст. викладач, Коцеруба Н.В., к.е.н., доц.,  
Лозовський О.М., к.е.н., доц., Мазуркевич І.О.,  к.е.н., доц., Маршук Л.М., к.е.н., 
асистент, Мерінова С.В., к.е.н., доц., Нікітішин А.О., к.е.н., доц.,  
Осіпова Л.В., к.е.н., доц., Сальникова С.В., к.н.фіз.вих. і спорту, доц.,  
Семенюк І.Ю., к.е.н., ст. викладач, Смагло О.В., к.е.н., доц.,  
Терещенко Л.Я., к.філол.н., доц., Тернова А.С., к.т.н., доц.,  
Лук’янець А.В., ст. викладач, Середницька Л.П., ст. викладач. 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ. 

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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ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 
Андрусишин Анастасія  

Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  

ПІДПРИЄМСТВА У ВІННИЦІ 
 

Розвиток підприємств малого та середнього бізнесу повинен бути одним 
із основних напрямів політики як регіону, так і країни загалом. Проте 
сьогодні Україна переживає важкі часи становлення економіки, що негативно 
впливає на функціонування малих та середніх підприємств. Відсутність 
дієвої державної та регіональної підтримки, податковий тиск, низька 
ефективність функціонування суб’єктів малого та середнього бізнесу 
привели до масового їх знищення. Хоча, здавалося б, саме мале та середнє 
підприємництво є тим  соціально-економічним фундаментом, без якого не 
може стало розвиватися будь-яка європейська держава.   

Підвищення конкурентоспроможності економіки Вінницької області та 
створення сприятливих умов для динамічного розвитку малого та середнього 
підприємництва стало одним із пріоритетів діяльності регіону.  

Значна частина проживаючого у Вінницькій області населення зайнята у 
сфері малого та середнього бізнесу, що є запорукою стабільності економіки 
регіону. Так, питома вага малих і середніх підприємств у загальній кількості 
підприємств області становить 99,9%, якими забезпечується 68,4% обсягу 
реалізованої продукції (робіт, послуг) області.  

Варто зазначити, що малі та середні підприємства у своїй діяльності 
орієнтуються головним чином на регіональний ринок та вирішення місцевих 
проблем. Тому саме підприємництво повинно стати основою формування 
регіональної структури місцевого господарства з урахуванням особливостей 
соціально-економічного розвитку кожного конкретного регіону .  

Сьогодні у Вінницькій області діє близько 71,5 тис. одиниць суб’єктів 
малого та середнього підприємництва (462 середніх підприємства, 8968 
малих підприємств, 60 009 фізичних осіб-підприємців та 2021 фермерське 
господарство) [3]. 

За даними моніторингу протягом 2016 року започаткували діяльність 
8308 новостворених суб’єктів господарювання Вінницької області, що на 
19,0% більше порівняно з 2015 роком, з яких 1411 – юридичні особи та 6897 
– фізичні особи-підприємці . Водночас припинили господарську діяльність 
12 190 суб’єктів господарювання (300 юридичних осіб та 11 890 фізичних 
осіб-підприємців), що на 2,7% більше, ніж у 2015 році.  
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Найбільше новостворених суб’єктів господарювання – юридичних осіб у 
м. Вінниці – 840, або 59,5% від загальної кількості новостворених юридичних 
осіб, у Калинівському районі – 63, або 4,4%, у Вінницькому районі – 56, або 
3,9%, у Немирівському районі – 39, або 2,8%. 

Щодо новостворених фізичних осіб-підприємців, то найбільша частка їх 
зосереджена у Вінницькому районі (5,6% від загальної кількості 
новостворених фізичних осіб-підприємців), Гайсинському районі – 3,9%, 
Калинівському районі – 3,2%, Тульчинському.  

Малим підприємствам відводиться важлива роль передусім у вирішенні 
проблемних питань зайнятості населення, створення нових робочих місць із 
задіянням творчого людського потенціалу, що сприятиме швидкому 
насиченню споживчого ринку необхідними товарами і послугами, розвитку 
конкуренції як потужного стимулу економічного зростання. Так, кількість 
зайнятих працівників на малих підприємствах в 2015 році становила 51 210 
осіб, або 35,1% від загальної кількості зайнятих працівників на 
підприємствах області, тоді як по Україні цей відсоток становить 26. Варто 
зауважити, що порівняно з 2014 роком ця кількість зменшилась на 1820 осіб 
(або на 3,4%), з яких 40% зайняті на мікропідприємствах, де кількість 
зайнятих працівників зменшилась на 4,7%, а їхня частка становить 13,7% від 
кількості зайнятих працівників на підприємствах області.   

Для ефективного функціонування малого та середнього підприємництва 
в області необхідно сформувати дієву систему фінансово-кредитної 
підтримки цих суб’єктів господарювання. Вирішення цього завдання 
можливе шляхом виділення коштів обласного та місцевих бюджетів на 
розвиток малих та середніх підприємств регіону, збільшення кількості 
установ фінансової підтримки та забезпечення відповідного рівня їхньої 
ефективності, залучення іноземних фінансових інститутів, що функціонують 
у сфері малого та середнього бізнесу, тощо.  

Водночас варто зазначити, що створення ефективної системи підтримки 
малого підприємництва повинно включати тісну взаємодію банківських 
установ та небанківського фінансового сектору, кредитних спілок, страхових 
фондів, венчурних компаній, що створює підґрунтя для здійснення гнучкої 
кредитної політики, ефективного фінансування малого та середнього 
підприємництва.  

Ще однією, не менш важливою перспективою розвитку малого та 
середнього бізнесу є обґрунтована та ефективна державна політика 
оподаткування суб’єктів підприємництва. Відомо, що податки – один із 
найважливіших важелів державного регулювання економіки. Через 
податкову політику держава може стимулювати або обмежувати обсяги 
національного виробництва, ступінь ділової активності, включаючи і такий 
сегмент економіки, як мале та середнє підприємництво [5, c.14]. З метою 
ефективного розвитку та функціонування малих та середніх підприємств 
необхідно забезпечити максимально диференційований підхід до 
оподаткування суб’єктів господарювання.  
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Розглядаючи перспективи розвитку малого та середнього бізнесу, варто 
акцентувати увагу на покращенні інформаційно-консультаційного 
обслуговування, в межах якого повинна надаватися допомога з проблем 
формування та функціонування малих та середніх підприємств.  

Варто також зазначити, що з метою стимулювання ефективного 
розвитку малого та середнього підприємництва у Вінницькій області 
необхідно максимально сприяти активізації безробітних до започаткування 
власного бізнесу. Така підтримка може проявлятись і в наданні певного 
початкового стартового капіталу, проведенні різного роду безкоштовних 
семінарів, консультацій зі створення та започаткування власної 
підприємницької діяльності.   

Отже, реалізація запропонованих напрямів сприятиме процесам виходу  
малого і середнього підприємництва Вінницької області та України загалом 
на європейський рівень розвитку, поліпшенню бізнес-клімату, зміцненню 
позицій малого та середнього бізнесу в загальній структурі вітчизняної 
економіки, підвищенню його ефективності, у тому числі збільшенню його 
складника в обсягах вітчизняного промислового та сільськогосподарського 
виробництва, наповненню доходу державного та місцевих бюджетів.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІОНЕРІВ 

 В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Одним з основних напрямків соціальної політики держави є соціальний 
захист населення. Громадяни похилого віку мають право на матеріальне 
забезпечення, що гарантується виплатою пенсій, соціальних допомог та 
наданням соціальних послуг. Але попри спрямування великих ресурсів на 
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виплату пенсій та її незначне підвищення, матеріальне становище більшості 
пенсіонерів в Україні залишається незадовільним, до того ж значна частка 
перебуває на межі бідності, через що посилюються негативні суспільні 
настрої серед громадян пенсійного віку, тому проблема соціального захисту 
пенсіонерів в даний час є досить актуальною та потребує удосконалення.  

Формування ефективної системи соціального захисту населення 
висвітлені у працях таких економістів як: А. Ю. Огінська [1], О. Б. Яфінович 
[3], М. М. Кудінова, В. В. Варук [5] та інші. Проте проблеми фінансування 
соціальної сфери існують, і їх розв’язання є одним і зважливих завдань у 
підвищенні соціального розвитку держави. 

Соціальний захист населення – це сукупність державних заходів і 
видатків бюджету, пов’язаних з наданням фінансової допомоги окремим 
верствам населення, які через незалежні від них причини не мають достатніх 
для самозабезпечення доходів. Виконання будь-яких соціальних програм 
потребує відповідних фінансових ресурсів, яких за сучасного стану 
національної економіки не вистачає. Проблема полягає навіть не у кількості 
цих ресурсів, а в умінні правильно розпоряджатися ними. Це є головним 
завданням фінансового забезпечення програм і заходів соціальної політики в 
Україні.  

На сьогодні в Україні найбільш вразливим суспільним прошарком, який 
потребує соціального захисту, є пенсіонери. Загалом бюджетні видатки на 
соціальний захист пенсіонерів є додатковим джерелом надання допомоги та 
послуг людям похилого віку, оскільки нинішня система 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування спроможна 
тільки на мінімальному рівні забезпечити пенсійні виплати. З іншого боку, 
недержавні пенсійні фонди у зв’язку з їх нерозвиненістю й відсутністю 
довіри в суспільстві мають обмежений вплив у системі соціального захисту 
пенсіонерів, тому головним та найбільшим джерелом фінансування 
соціального захисту пенсіонерів є Державний та місцеві бюджети [1, c. 13]. 

Найбільша частка видатків (50%) Зведеного бюджету України на 
соціальний захист та забезпечення населення йде на фінансування саме 
соціального захисту пенсіонерів. Основними причинами цього є наявність 
великої кількості пільг (усі пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд 
у громадському міському й приміському транспорті), збільшення чисельності 
осіб старше працездатного віку та низький рівень пенсій.  

Важливою умовою ефективного фінансового забезпечення соціального 
захисту в Україні є її децентралізація. Місцеві громади, без сумніву, мають 
розглядатися як основний інститут надання державних соціальних послуг, 
оскільки знаходяться у безпосередньому взаємозв’язку з їх отримувачами та 
більш оперативно можуть реагувати на соціальні ризики, що виникають та 
перевіряти дійсність потреби у соціальному захисті. На сьогодні в результаті 
бюджетної децентралізації в Україні багато соціальних програм передано на 
забезпечення місцевими бюджетами, майже повністю з місцевих бюджетів 
фінансуються такі статті видатків як: соціальний захист сім’ї, дітей та молоді 
(99,77%), допомога у вирішенні житлового питання (98,85%), соціальний 
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захист на випадок непрацездатності (94,25%), соціальний захист ветеранів 
війни та праці (82,97%) [2]. 

Протягом 2013 – 2018 рр. кардинальні зміни в питомій вазі видатків як з 
державного, так із місцевих бюджетів відсутні. Протягом 6 років частка 
фінансування з місцевих бюджетів у 2018 р (4,8%). зросла лише на 0,42 % 
порівняно з 2013 р (4,38%). Лише у 2015 та 2017 рр. цей показник перевищив 
значення 5%. Отже, даний аналіз свідчить про досить малу децентралізацію 
видатків саме на соціальний захист пенсіонерів. Тому, це явище у рамках 
децентралізації, потребує усунення, оскільки місцева влада найбільше 
проінформована про потреби пенсіонерів. Натомість надання допомоги і 
послуг людям похилого віку здійснюється на мінімальному рівні, що 
призводить до неефективного використання бюджетних коштів та нерівності 
в системі їх соціального захисту [3, c. 196]. 

Українські пенсії все ще залишаються досить малими, тому більшість 
пенсіонерів не можуть жити повноцінним життям на заслуженому 
відпочинку, в порівнянні з пенсіонерами європейських країн, які можуть 
дозволити собі подорожувати, ходити в театри та займатися улюбленими 
справами. Станом на 1 січня 2019 р. мінімальна пенсія в Україні становить 
1497 грн., а середня – 2645 грн., що приблизно дорівнює 95 дол. США. До 
прикладу, в Польщі середня пенсія становить 460 дол. США, в Іспанії – 900 
дол. США, в Франції – 1200 дол. США, в Німеччині – 1400дол. США [4]. 
Отже, таке розбіжність ще раз підтверджує значну відмінність у якості життя 
пенсіонерів в Україні та європейських країнах. 

В Україні соціальні видатки не забезпечують реальних потреб із надання 
допомоги і послуг людям похилого віку. Їх щорічне збільшення є звичним 
явищем сьогодення, оскільки темпи інфляційних процесів значно 
перевищують малі обсяги фінансування соціального захисту пенсіонерів         
[5, c. 469]. 

Важливим напрямком реформування соціального захисту пенсіонерів в 
Україні має стати територіальне наближення надання соціальних послуг до 
місця проживання їх отримувачів, децентралізація системи надання 
соціальних послуг, посилення відповідальності органів місцевого 
самоврядування за якість надання соціальних послуг та ефективне 
використання коштів на соціальний захист населення. В умовах обмеженості 
бюджетних коштів основою системи соціального захисту пенсіонерів на 
місцевому рівні мають бути субвенції для здійснення програм соціального 
захисту. Держава повинна бути зацікавлена, щоб фінансування заходів 
соціального характеру відбувалося у належному обсязі та якості в усіх 
регіонах, виступаючи контролером витрачання цих субвенцій. 

Слід також провести монетизацію пільг, тобто максимально перевести у 
грошову форму усі соціальні допомоги та пільги. Також уряд держави має 
все більше залучати до фінансування соціального захисту приватні кошти 
через різноманітні недержавні пенсійні фонди, робота яких базується на 
накопичувальному принципі. Це дозволить зменшити навантаження на 
бюджет країни та покращити рівень матеріального забезпечення пенсіонерів. 
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Отже, результативність фінансування соціального захисту пенсіонерів 
залежить від діяльності державних та місцевих органів влади та ефективного 
використання бюджетів різних рівнів в умовах децентралізації. В нашій 
державі фінансування соціального захисту пенсіонерів майже повністю 
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, яких не достатньо для 
забезпечення гідної старості, тому слід здійснити перегляд розподілу 
соціальних програм між державними та місцевими бюджетами з врахуванням 
конкретних соціальних цілей та спрямованості соціальної політики місцевих 
громад. В порівнянні з іншими країнами, українські пенсіонери живуть 
досить бідно, оскільки за сучасного стану законодавства існує 
невідповідність розмірів пенсій і виплат вимогам міжнародних і 
загальноєвропейських стандартів. Здійснення ефективного фінансування 
соціального захисту вимагає створення відповідного механізму її реалізації з 
урахуванням набутого світового досвіду, здатного забезпечити добробут 
кожного пенсіонера України. Впровадження усіх вище наведених напрямків 
реформування дасть змогу покращити фінансового забезпечення соціального 
захисту пенсіонерів та наблизити його до міжнародних стандартів. 
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ПРИЧИНИ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УКРАЇНІ 

 ТА МЕТОДИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 
 

Державний бюджет є провідною ланкою фінансової системи України, 
важелем в соціально-економічному житті країни та інструментом фінансової 
політики. Держава розглядає бюджет як централізований фонд грошових 
коштів за допомогою якого вона виконує свої функцій, проте інколи їй не 
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вистачає для цього коштів, що і є причиною виникнення дефіциту 
державного бюджету. Дефіцитом бюджету у традиційному розумінні є 
перевищення видатків бюджету над його доходами [1]. 

Зростання бюджетного дефіциту спричиняє в країні посилення 
інфляційних процесів, кризу у сфері державних фінансів, грошової системи, 
зростання диференціації в доходах і, як наслідок, погіршення соціально-
економічного стану в суспільстві. Тому актуальним є дослідження причин 
бюджетного дефіциту, його соціально-економічні наслідків, а також 
визначення методів ефективного його подолання. 

Основними причинами дефіциту бюджету в Україні є: 
- розбалансованість та кризові явища у функціонуванні економіки; 
- наявність значного тіньового бізнесу в економіці; 
- зниження приросту ВВП; 
- надмірні державні витрати за окремими статтями бюджету ; 
- зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з  

видатками; 
- низька податкова дисципліна; 
- відсутність чіткої фінансової стратегії; 
- наявність інфляційних процесів в країні 
- надзвичайні події (війна, аварії, природні катастрофи) [2]. 
Незважаючи на те, що дефіцит бюджету це здебільшого негативне 

явище для країни, проте його наслідки можуть мати як негативний характер, 
наприклад, він може стимулювати підвищення інфляції (дефіцит бюджету 
здебільшого покривається емісією грошей, або державними позиками); 
викликати ефект фіскального витіснення, тобто витіснення державними 
позиками приватних позичальників з кредитного ринку; викликати зростання 
державного боргу, так і позитивні ефекти, а саме, -  розміщуючи на ринку 
боргових цінних паперів нові державні позики або достроково викуповуючи 
папери старих позик, держава може активно використовувати один з 
головних інструментів грошово-кредитної політики - операції на відкритому 
ринку. Держава через дефіцит бюджету може збільшувати державні 
інвестиції і соціальні виплати, фінансуючи частину своїх видатків за рахунок 
дефіциту бюджету, держава може знижувати податки. 

Все ж таки загалом, дефіцит бюджету - це негативне явище для 
національної економіки, і тому потрібно використовувати методи його 
ефективного подолання, серед яких пріоритетними для України, на наш 
погляд, є: 

- удосконалення податкової системи, шляхом забезпечення 
оптимального рівня податкових вилучень для формування бюджетів усіх 
рівнів і створення сприятливих умов для підприємницької діяльності;  

- залучення до інвестиційної сфери заощаджень населення; 
- забезпечення вагомої фінансової підтримки малого та середнього 

бізнесу шляхом розробки і виконання цільових програм розвитку малого й 
середнього підприємництва; 
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- посилення відповідальності суб’єктів господарювання та їх керівників, 
зокрема особистої майнової і кримінальної відповідальності, за 
недотримання вимог законодавства, несвоєчасність і повноту розрахунків з 
бюджетом та державними позабюджетними фондами; 

- скорочення видаткової частини бюджету, шляхом зменшення витрат на 
фінансування управлінських структур; 

- перехід від бюджетного фінансування до системи надання субсидій, 
субвенцій, інвестиційних позик суб’єктам господарювання; 

- удосконалення нормативно-правового забезпечення бюджетного 
процесу [3]. 

Отже, бюджетний дефіцит, – це складне причинно-наслідкове явище, 
яке показує наявні суперечності в інтересах різних соціальних верств 
населення. Як наслідок, відношення до дефіциту не може бути цілком 
однозначним. Звичайно, кожна країна прагне до збалансування бюджету, 
проте в умовах економічної кризи, коли державі необхідно стимулювати 
економічний розвиток, бюджетний дефіцит може бути виправданим.  

Вибір прийнятної концепції балансування бюджету, забезпечення 
стабільного економічного зростання та пом’якшення впливу окреслених 
негативних факторів допоможе у вирішенні проблеми бюджетного дефіциту 
в Україні. Для вирішення проблеми дефіцитності бюджету необхідно: 
вдосконалити управління державним майном, здійснювати ефективну, 
прозору та стабільну податкову політику, здійснювати інвестування 
державних коштів у галузі народного господарства, запровадити нові 
технології у виробництві для зменшення витрат. 
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ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ  

ТОВАРООБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ  
 

Впродовж приблизно двадцяти років відбувається процес інтеграції 
економіки України в систему світового господарства. Цей процес 
відбувається як в рамках вступу до міжнародних організацій (Світова 
організація торгівлі), регіональних спільнот (ЄС), так і шляхом 
запровадження світових стандартів статистики, обліку, звітності, ведення 
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міжнародних торговельних операцій тощо. Закономірним результатом 
інтеграційних процесів стало збільшення відкритості національної 
економіки, що мало неоднозначні наслідки для динаміки її зростання.  

Отже відкрита економіка являє собою економічну концепцію, яка 
досліджує вплив зовнішньоекономічних зв'язків на внутрішню 
макроекономічну систему країни. Виникла на Заході в повоєнний період, 
розвивається в умовах стрімкої інтернаціоналізації господарського життя та 
утворення інтеграційних об'єднань.  

На думку економістів (Г. Кіндлбергер, Є. Клеєр, С. Александер,  
Р. Харрод, Ф. Перру та ін.), головною відмінністю «відкритої економічної 
системи» від закритої є неможливість державного регулювання 
національного господарства без урахування зовнішньоекономічних чинників, 
насамперед таких, як міждержавний обмін товарами, капіталами та 
національними валютами [5]. 

Відкрита економіка – це система організації господарського життя, яка 
забезпечує максимально ефективно залучення національної економіки через 
відповідні організаційно-правові та фінансово-кредитні механізми у світові 
структури і взаємодію зі світовим співтовариством через вільний обмін 
товарами, капіталами, людьми, знаннями, технологіями на основі високого 
рівня міжнародного поділу праці та усуспільнення виробництва, глобалізації 
продуктивних сил для національного та світового економічного прогресу. В 
умовах глобалізації існує загальна тенденція до збільшення відкритості 
національних економік. Орієнтація на зовнішні ринки є потужним стимулом 
розвитку національної економіки в умовах сприятливої зовнішньої 
кон’юнктури. Однак, коли зовнішній попит зменшується спад національної 
економіки може бути непропорційно великим. Відкритість економіки 
України залишається нині на високому рівні, що спричиняє її тісну 
залежність від зміни зовнішньої кон’юнктури [2]. 

Світова економіка дедалі більшою мірою визначає особливості розвитку 
України. Основні напрями впливу – збільшення обсягів експорту та імпорту 
відносно ВВП та загострення ситуації із зовнішньою заборгованістю країни. 
Важливим критерієм та принциповим змістом відкритості економіки є 
наявність ліберального режиму міжнародної економічної діяльності для 
ринкових суб'єктів. У свою чергу, ліберальність режиму міжнародної 
економічної взаємодії передбачає конкурентоспроможність національної 
економіки, її підприємницьких ланок. Є так званий аспект глобальної 
конкуренції, який пов'язаний з прагненням створення додаткових 
порівняльних переваг. Ідеться про конкуренцію режимів торгівлі, 
сприятливих умов господарювання та регулятивних систем. Держави, 
лібералізуючи взаємні відносини та внутрішні господарські процеси, можуть 
отримувати тимчасові конкурентні переваги. Ці переваги можуть 
проявлятися в зниженні технічних, трансакційних витрат, а відтак і в 
зменшенні кінцевої ціни продукції, підвищуючи її конкурентоспроможність. 
Таким чином, для окремих країн поліпшуються абсолютні та співвідносні 
показники розвитку [3]. 
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Для характеристики ступеня відкритості конкретної економіки, слід 
враховувати й те, що акцент у міжнародних економічних зв'язках певної 
країни може припадати як на торгівлю товарами (особливо показовий 
приклад становлять країни – експортери енерго-сировинних ресурсів – 
Кувейт, Бахрейн), послугами (для деяких країн міжнародні послуги, зокрема 
міжнародний туризм, є не тільки провідною статтею міжнародної 
економічної діяльності, а й важливим, інколи головним джерелом 
формування бюджету – Кіпр, Монако), так і на фінансово-кредитні операції 
(Швейцарія) [2]. 

Характеризуючи відкриту економіку з огляду на торгівлю товарами, а 
саме проведення товарообмінних операцій, можна виокремити основні 
чинники впливу на економіку в країні. 

Головна причина застосування бартерних угод в сфері 
зовнішньоекономічної діяльності – це валютні проблеми, зокрема нестача 
конвертованої валюти, її нестійкість тощо. Сьогодні, коли в країні не 
стабільна економіка починає розширюватися сфера застосування 
товарообмінних операцій. Товарообмінні (бартерні) операції є важливим 
елементом економічних відносин, особливо в кризові періоди, коли 
спостерігається швидке знецінення грошової одиниці. Оскільки особливості 
бартерних операцій є досить актуальною темою, то їх специфічність 
досліджували різні вчені, але відсутня узгодженість їх позицій та думок. 
Наприклад Грабова Н. М. дає таке визначення бартерних операцій: 
«Товарообмінними (бартерними) називаються операції , при яких суб’єктами 
підприємницької діяльності здійснюється обмін певної кількості товарів на 
еквівалентну за вартістю кількість іншого товару без проведення грошових 
розрахунків». Бутинець Ф. Ф. пропонує таке визначення «Бартерні операції 
являють собою збалансований обмін ТМЦ, робіт, послуг, неупорядкованих 
рухом коштів у готівковій чи безготівковій. На думку Герасимовича А. М. 
Бартерна угода – це безвалютний, але оцінений і збалансований обмін 
товарами, який оформляється єдиним договором [1]. 

Бартер (міна) – прямий безгрошовий обмін товарами та послугами. 
Особливості таких операцій є те, що постачальники часто виступають і 
покупцем. Підставою для проведення бартерної операції є укладений 
бартерний контракт, на підставі якого підписуються 
товаросупроводжувальний документ. Особливої уваги при проведені 
бартерних операцій потребує відображення розрахунків за податками та 
платежами. Слід визнати , що бартерна торгівля підриває стійкість грошової 
одиниці, зменшує обсяг податків до бюджету, а за своїм змістом є 
суперечливою, оскільки, з одного боку, розширює торговий обмін, а з іншого 
– обмежує його товарообмінною угодою. Недоліком застосування бартерних 
операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності є те, що при їх 
застосуванні в Україну перестають надходити валютні кошти [1]. 

Отже, можна зробити висновок, для відкритого типу економіки в країні 
необхідно займати те місце гравця на світовому ринку, яке було сформоване 
міжнародним поділом праці. Розвивати інфраструктуру, орієнстуватись та 
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експорт товару та залучення нових інвестиційних проектів. Також 
проаналізувавши позитивний та негативний вплив бартеру на національну 
економіку, як чинники «розігріву» економічних потужностей, можна дати 
чітку відповідь. Бартерні операції є важливим елементом економічних 
відносин і є непоганою альтернативою для підтримання економічної 
сталості, але такий вид економічної діяльності має суттєвий недолік, який 
свідчить про зупинку надходження валютних коштів до країни. Тому ми не 
можемо виділити товарообмін, як одну з основ підняття рівня відкритості 
економіки. 
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ОФШОРНІ ЗОНИ ЯК ВИД  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Найбільш суттєвою рисою сучасного розвитку світової економіки є 
глобалізація, яка проявляється у зростанні економічної залежності між 
окремими країнами. Зовнішньою ознакою цього явища стали постійні значні 
обсяги зустрічних потоків товарів, послуг, капіталів, наукових розробок. Для 
успішного функціонування в умовах ринкової економіки підприємствам 
необхідно шукати способи підвищення своїх прибутків. Водночас компанії 
не мають на меті збільшувати величину податків. При пошуку вирішення 
цього питання постає можливість використання «податкових гаваней» - зон із 
низькими ставками податків на прибуток.  

Слід зазначити, що сьогодні вивченням комплексу проблем, пов’язаних 
зі створенням та діяльністю офшорних зон, займаються вчені багатьох країн. 
Зокрема, слід особливо відмітити науковий вклад: Горбунова О., Грязнова Л., 
Данько Т., Дмитріаді Д., Зимелева О., Кузнецової Н., Мещерякової О.,         
Окрут З., Островського В., Пеппера Дж., Піляєва Б., Стеченка Д.,        
Тепермана В., Хейнсоо Е., Чінчікєєва В., Шеховцова А. та інших [4].  
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Метою тез є висвітлення позитивних сторін створення офшорних зон як 
перспективи зовнішньоекономічної діяльності. 

Перша згадка поняття «офшор» було вжито в кінці 50-х років             
XX століття. Взагалі термін офшор походить від англійського «off shore», що 
означає «поза берегом», «за межами країни» [3]. Офшорна зона – один із 
видів вільних економічних зон. Їх відносять до сервісних вільно-економічних 
зон, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого валютно-
фінансового та фіскального режимів, високого рівня банківської та 
комерційної секретності, лояльність державного регулювання. Зокрема, 
офшор - фінансовий центр, який з юридичного погляду є повноцінним, 
зовнішньо незалежним суб’єктом господарювання, виступає в якості 
партнера, засновника, клієнта основного бізнесу і заохочує іноземний капітал 
шляхом надання податкових та інших пільг іноземним компаніям, 
зареєстрованим в країні розміщення центра [4].  

Існує багато термінів для позначення країн з вигідним податковим 
кліматом. Так, наприклад, країни СНД також називають ще їх юрисдикціями, 
адже на думку В.М. Репецького, юрисдикція - це суверенне право кожної 
держави здійснювати свої виняткові владні повноваження у сфері як 
правотворчості, так і правозастосування у цивільних, кримінальних та 
адміністративних справах [1].  

Офшорну компанію можна зареєструвати в багатьох юрисдикціях. Ці 
юрисдикції умовно поділяються на три групи: 
1. Острівні офшори − невеликі острови і архипелаги Карибського моря, 
Тихого і Індійського океанів. Їх головна особливість: повна відсутність 
податків, відсутність обов’язковості ведення бухгалтерського обліку, висока 
ступінь конфіденційності та анонімності власників. Проте, часто такі 
компанії мають невисокі репутацію та престиж. 
2. Європейські території мають вищий статус, але і вартість утримання 
офшору може сягати десятків тисяч доларів в рік. Ці країни пропонують 
податкові пільги на деякі види діяльності. 
3. Деякі адміністративно-територіальні утворення, в яких діє особливий 
режим обкладення податками, як, наприклад, Лабуан у Малайзії чи деякі 
штати в США [2]. 

Для дослідження офшорних зон важливе значення має їх класифікація, 
визначення спільних і відмінних рис в кожному із типів офшорів та їх 
переваг і недоліків. Втім, географічне наближення офшорних зон до 
головних фінансових центрів власне і зумовило їх перетворення в потужні 
розподільні центри фінансових потоків на світовому рівні. Водночас завдяки 
розвитку сучасних засобів зв’язку та інформаційних технологій вони не 
обов’язково мають бути прив’язаними до світових центрів ділової активності 
і можуть бути віддаленими від них. Відразу слід зауважити, що технології 
використання фінансових механізмів офшорів належать до «ноу-хау» 
компаній і банків, які ретельно оберігаються і багато в чому, якщо так можна 
сказати, є «інтелектуальною власністю» розробників [1].  
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Офшорна компанія є одним з найпоширеніших корпоративних 
інструментів, що забезпечують оптимальне проведення закордонних 
операцій. Офшорна фірма, незважаючи на її статус нерезидента, завжди «під 
рукою». Право підпису від імені іноземної фірми і можливість оперативного 
управління її рахунками представляє зручний інструмент для підприємця. За 
допомогою впровадження офшорних структур можна досягти: 
- можливості самостійного оптимального фінансування власних 
інвестиційних проектів, створення і нарощування оборотних коштів, у тому 
числі за рахунок зниження невиробничих витрат (включаючи податкові); 
- вільного транснаціонального переміщення капіталів; 
- анонімності володіння і управління майном, фінансами і бізнесом взагалі; 
- застосування до бізнесу принципу «зручного прапора» і здобуття 
оптимальних умов, обумовлених законодавством, при комерційних    
операціях [4]. 

Розмістивши через офшорну фірму кошти в зарубіжних банках, можна 
убезпечити себе від економічних і політичних потрясінь та інших пов’язаних 
з цим ризиків. Тож, якщо конкретизувати, то на сьогоднішній день більшість 
українських компаній використовують офшори для вирішення двох 
найголовніших завдань, які взаємопов’язані: мінімізацією для збільшення 
прибутків та участю у власності українських підприємств через офшори для 
приховування дійсних власників, легкого вилучення та вивезу капіталу. Крім 
вибору офшорної юрисдикції підприємству необхідно також визначитись із 
офшорним банком, за допомогою якого обслуговуватиметься офшорна 
фірма. У деяких офшорних зонах рахунки можуть відкриватись дистанційно, 
в інших же подібна процедура потребує особистої присутності засновника 
компанії. Досвід ведення офшорної діяльності українськими підприємцями 
свідчить, що найбільш популярними є такі юрисдикції: Британські Віргінські 
Острови, Беліз, Гібралтар, Маршалові Острови, Об’єднані Арабські Емірати, 
о. Мен, Панама та Сейшельські Острови. У вітчизняного бізнесу 
користуються попитом не тільки класичні офшорні зони, а також і часткові 
офшори, тобто ті країни або території, які мають пільгові ставки 
оподаткування та вимагають подання фінансової звітності. Так склалось, що 
на сьогоднішній день в Україні поняття офшору асоціюється з незаконним 
засобом отримання доходів. Вітчизняне законодавство стало радикальнішим 
після того, як відчуло тиск з боку міжнародних організацій, що займаються 
боротьбою відмиванням «брудних» грошей. Сама ж Україна ще не 
визначилась з юридичним оформленням офшорних зон, умов та необхідності 
їх застосування. Як наслідок, така правова невизначеність та відсутність 
законодавчої регламентації офшорного бізнесу не дозволяють говорити про 
створення в Україні механізму ефективного функціонування офшорної 
діяльності. Такий стан значно гальмує економічний розвиток в країні та 
призводить до залучення офшорного бізнесу до тіньового середовища [2]. 

Таким чином можна зробити висновок, що в оцінці офшорного бізнесу 
спостерігається певна неоднозначність: з одного боку офшори призводять до 
відтоку капіталу з держави, резиденти якої на місті використовують у своїй 
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діяльності офшорні інструменти, а з іншого сприяють збільшенню прибутку 
самих підприємців за рахунок зменшення оподаткування. Але, поки що в 
Україні не створено комфортних умов для ведення бізнесу, українські 
підприємці і далі використовують офшорні схеми. Лише створення 
сприятливого валютно-фінансового та фіскального режиму, а також 
забезпечення лояльності державного регулювання дозволить залучити в 
Україну додаткові інвестиції та зупинити відтік вітчизняного капіталу. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗОН В УКРАЇНІ 

 
Економічний розвиток країн, як правило, характеризується значною 

територіальною неоднорідністю та відмінністю у інтенсивності 
господарської діяльності. Виникнення депресивних територій чи регіонів 
ставить проблему ширшого залучення інвестицій з метою подолання 
відставання у розвитку деяких територій. Для вирішення цієї проблеми 
світова практика нагромадила досвід створення так званих спеціальних 
економічних зон (СЕЗ) на окремих локальних територіях [1]. 

 Вивченню процесу створення і функціонування вільних економічних 
зон, а також окремих аспектів їх діяльності присвячені дослідження ряду 
українських вчених: Дергачова В. О., Долішнього М. І., Войнаренко М. П., 
Ткач С. М., Передрія О. С, Пили В. І., Рум`яйцева А. П., Соїної О. М., 
Філіпенка А. С.,  Войцеховська Ю. В., Мавріна А. О. та інших.  Проте 
залишається ще ряд питань, які потребують подальших досліджень [4]. 

Спеціальна (вільна) економічна зона (ВЕЗ) – це специфічне регіональне 
утворення, що формується на основі детального вивчення умов країни 
впровадження і має забезпечити більш повну реалізацію її 
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конкурентоспроможності, залучення іноземних інвестицій та прискорення 
входження до міжнародного поділу праці [3]. 

У світовій практиці з часу виникнення спеціальних(вільних)економічних 
зон не було сформовано чіткої форми, стратегії, механізму та цілей їх 
формування та функціонування. Але з розвитком таких особливих 
господарських утворень виникла необхідність сформулювати чіткі та 
теоретично-усвідомлені закономірності діяльності даних утворень.  Разом зі 
створенням економічних зон, перелік понять, які б характеризували дане 
явище значно розширювався, на сьогодні існує близько шістдесяти 
визначень, що характеризують механізм їх утворення і діяльності [3]. Всі 
трактування поняття спеціальних економічних зон зводяться до того, що це 
частина національного простору (район,територія, область, частина 
господарського комплексу країни) де використовується особлива система 
пільг та стимулів для підприємств чим саме заохочується діяльність спільних 
підприємств з іноземними інвестиціями [3]. Для інвесторів важливий 
прибуток, для держави – надходження в бюджет країни, для місцевих громад 
– нові робочі місця та надходження в місцевий бюджет. Без врахування цих 
інтересів існування спеціальних економічних зон  є проблематичним [1]. 

Основні завдання, що постають перед державою, яка створює вільну 
економічну зону зазвичай є такими: 

- вирішення проблеми зайнятості населення шляхом формування нових 
робочих місць; 

- активізація зовнішньоекономічних зв’язків тобто покращення 
зовнішньої торгівлі; 

- створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу 
в регіоні; 

- розробка системи пільг в регіоні для інвесторів та підприємств; 
- міжнародна кооперація праці; 
- обмін науково-технічними розробками; 
- освоєння прямих іноземних інвестицій [3]. 
Також серед типів спеціальних економічних зон виділяють 

зовнішньоторговельні, індустріальні, технологічні, туристично-рекреаційні 
та офшорні. Щороку з України до офшорних зон та зон з низьким рівнем 
оподаткування юрисдикцій в середньому виводиться від 8 млрд до 11,6 млрд 
доларів. При цьому обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України 
становить лише 3,3 млрд доларів на рік [2]. Задля підвищення економічної 
привабливості спеціальних економічних зон було введено податкові пільги. 
Розміри пільг коливаються від 50% до 100% податку на прибуток 
корпорацій, ПДВ, земельного податку, амортизаційних виплат тощо. Станом 
на 2017 рік 75% країн світу мають успішний досвід створення спеціальних 
економічних зон.  За кількістю спеціальних економічних зон першість 
належить Індії, Китаю та Росії [2]. 

Щодо спеціальних економічних зон України, які були створені у 8 
регіонах протягом 1995–2000 рр. їх нараховувалось 12.  Відповідно до 
світової практики, відчутний ефект у масштабах країни може настати тільки 



32 

через 10 років після їх заснування [3]. На сьогоднішній день ми маємо 
статистичні данні, які свідчать про постійне зменшення обсягу іноземних 
інвестицій в економіку України. Практика функціонування спеціальних 
економічних зон в Україні свідчила про їх низьку ефективність, 
невідповідність результатів їх діяльності визначеним цілям. Подібна ситуація 
є закономірною, зважаючи на те, що Україна так і не створила належних 
умов для власної інвестиційної привабливості. Так, у 2017 році за рейтингом 
легкості ведення бізнесу, Україна зайняла 76 місце зі 190 можливих, за 
конкурентоспроможністю – 81 зі 137, а за економічною свободою – взагалі 
150 зі 180. Більшість країн-сусідів за цими показниками випереджають 
Україну майже вдвічі [2]. 

Варто зазначити, що на території України відповідно до законодавства 
можуть створюватись такі типи спеціальних економічних зон: вільні митні 
зони і порти, експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, 
технополіси, комплексні виробничі зони, туристично-рекреаційні, страхові, 
банківські зони тощо. Найбільш популярними серед країн пострадянського 
простору є індустріальні (промислові) парки.  Для забезпечення 
конкурентоздатності українських індустріальних парків на світовому ринку 
необхідне відповідне розширення обсягу преференцій на їх територіях, проте 
їхнє подальше просування досі гальмується [2]. 

На фоні істотного зменшення показників функціонування спеціальних 
економічних зон в Україні кількість аналогічних організаційно-економічних 
форм стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності у багатьох країнах 
за останні роки суттєво збільшилася, а основні соціально-економічні 
показники їх застосування в рази перевищують досягнуті Україною [3]. 

Можемо зробити висновок, що створення спеціальних економічних зон 
поки що не відіграло важливої ролі в проблемі залучення іноземних 
інвестицій. Через це можна вважати, що реалізація можливостей спеціальних 
економічних зон не набула в Україні належного застосування. Однак, 
позитивний досвід інших країн свідчить про потенціал такого напрямку 
економічного розвитку в умовах становлення ринкової економіки та 
дефіциту внутрішніх інвестиційних ресурсів. З цією метою потрібно 
сформувати нову концепцію діяльності спеціальних економічних зон. Тому 
для початку необхідно сформувати оновлену нормативно-правову базу для 
діяльності спеціальних економічних зон та внести зміни до законів “Про 
загальні засади створення та функціонування спеціальних економічних зон”. 
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ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ  

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
В сучасних активах, стан розвитку ринкової економіки  в Україні 

потребує нових підходів до управління економікою на різних рівнях, зокрема 
на рівні підприємства. Ефективне управління оборотними активами впливає 
на безперервний процес реалізації та виготовлення продукції, 
платоспроможність, конкурентоспроможність, ліквідність та фінансову 
стійкість підприємства. Тому економіка в сучасних умовах господарювання 
потребує нових підходів до управління оборотними активами. Від 
ефективного управління, використання та формування оборотних активів 
підприємства залежить розвиток не лише підприємств, але й країни в цілому. 

Питанням управління оборотними активами та джерелами їх 
фінансування присвячуються праці як зарубіжних, так і вітчизняних учених-
економістів, серед яких можна відмітити наукові здобутки таких економістів: 
О. Алимов, В. Андрійчук, І. Балабанов, І. Бланк, Є. Брігхем, Г. В. Брушко,        
О. Галушко, Г. Кірейцев, В. П. Кодацький, Б. Коласс, Е. Куліш, М. Марченко, 
О. В. Михайлова, С. Покропивний, Є. Стоянова, З. В. Філатова та ін. 

Під оборотними активами розуміють комплексну економічну категорію, 
яка визначає ефективність використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. Для забезпечення торгово-технологічної та фінансової 
діяльності підприємства необхідно точно визначати об'єм і структуру 
оборотних активів. Раціональна організація оборотних активів є основою 
фінансової стійкості підприємства, тому успішне рішення економічних 
завдань підприємницької діяльності залежить від ефективності їх 
відтворення, яке здійснюється в процесі кругообігу [3, с. 327]. 

Системою управління оборотними засобами являється система 
цілеспрямовано організованих взаємодій між об’єктом, тобто елементами 
оборотних активів і джерелами їх фінансування та економічними 
відносинами в процесі їх формування та використання в межах даної 
економічної системи та у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем, та 
суб’єктом управління, тобто органами управління підприємства, які причетні 
до прийняття управлінських рішень щодо ефективного функціонування 
оборотних активів і капіталу, шляхом реалізації функцій управління із 
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застосуванням комплексу методів, засобів і фінансово-економічних 
інструментів дослідження і трансформації взаємопов’язаних процесів 
формування та використання оборотних активів і джерел їх фінансування за 
обсягом, складом, структурою з урахуванням дії на них чисельних факторів 
внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Слід зазначити, що управління оборотними активами, включає стратегію 
і тактику управління. Стратегією називають загальний напрямок і спосіб 
використання засобів для досягнення поставленої мети. Стратегія, 
встановлюючи певні правила й обмеження, дозволяє сконцентрувати зусилля 
на тих рішеннях, що не суперечать обраному напрямку управлінської 
діяльності. Під тактикою управління розуміють конкретні прийоми і методи 
досягнення поставленої мети у певній ситуації та у певний момент часу. 
Завдання тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і 
способів його втілення в ситуації, яка склалася [1, с. 31-33]. 

Важливе значення в управлінні оборотними активами відіграють їхні 
етапи та функції. Система управління оборотними активами підприємства 
розробляється за такими основними етапами [4]: 

1. Аналіз оборотних активів підприємства в попередньому періоді. 
2. Визначення принципових підходів щодо формування оборотних 

активів підприємства. 
3. Оптимізація обсягу оборотних активів. 
4. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частин 

оборотних активів. 
5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів. 
6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів. 
7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів у процесі їх 

використання. 
8. Формування принципів, що визначають фінансування  окремих 

видів оборотних активів. 
9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. 
Основні функції управління оборотних активів (рис. 1). 
 
 
 
 
 

Рисунок. 1 – Функції управління оборотними активами 
 
Суть контрольної функції полягає у створенні системи постійного 

контролю за обсягами оборотних активів і, в результаті, за станом ліквідності 
та платоспроможності підприємства. 

У процесі реалізації стабілізуючої функції повинен забезпечуватися 
достатній рівень ліквідності та платоспроможності підприємства, що є досить 
важливим для стабільного його функціонування та подальшого розвитку. 

Стабілізуююча Аналітична 

Функції управління оборотними активами 

Контрольна 
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Реалізація аналітичної функції забезпечує проведення постійного аналізу 
стану оборотних активів та усіх їхніх складових, порівняння обсягів 
оборотних активів з поточними зобов’язаннями, дослідження їхньої 
динаміки, здійснення аналізу факторів, які впливають на стан оборотних 
активів. 

Також, варто зазначити, що реалізація процесу управління оборотними 
активами пов’язана з принципами та функціями, здійснення яких забезпечить 
реалізацію поставленої мети і завдань. Таким чином, принципами управління 
оборотними активами є [2, с. 271-274]: 

–взаємопов’язаності – управління оборотними активами відбувається у 
межах загальної системи управління фінансами підприємств, оскільки будь-
яке управлінське рішення впливає на ефективність діяльності підприємств; 

–своєчасності – кожне управлінське рішення щодо використання та 
формування складової оборотних активів має прийматися на основі 
отримання оперативної достовірної інформації та своєчасно; 

–координації – спрямований на досягнення узгодженості управлінських 
рішень у сфері оборотних активів з рішеннями щодо поточних зобов’язань; 

–безперервності – управління оборотними активами розглядається як 
постійний процес, який забезпечує прийняття ряду управлінських рішень, що 
впливають на ліквідність, конкурентоспроможність та платоспроможність 
підприємства; 

–оптимальності – управлінське рішення направляється на знаходження 
оптимального розміру обсягів оборотних активів та усіх їхніх складових; 

–раціональності – усі складові оборотних активів повинні бути 
раціонально розміщені між стадіями відтворювального процесу 
підприємства. 

Отже, управління оборотними активами необхідне для оптимізації 
задоволення потреб у придбанні різних елементів оборотних активів, 
забезпечення відповідності їх обсягів обсягами фінансово – господарської 
діяльності, максимізації прибутку (рентабельності оборотних активів) і 
мінімізації витрат при допустимому рівні ризику. Раціональне й ефективне 
використання оборотних коштів сприяє збільшенню фінансової стійкості 
підприємства та його платоспроможності. 
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Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає нових підходів до 

управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. 
Особливого значення набувають проблеми створення таких механізмів 
управління фінансами підприємств, які б відповідали ринковим умовам 
господарювання та забезпечували достатній рівень платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості. Зважаючи на це, одним із найактуальніших 
завдань у напрямі забезпечення фінансової стійкості вітчизняних 
підприємств є суттєве вдосконалення механізму управління оборотними 
активами. 

Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними 
активами зробили такі вітчизняні вчені, як І. О. Бланк, О. С. Філімоненко,             
О. В. Кнейслер, А. М. Ковалева, М. Р. Ковбасюк, І. Д. Лученок,  
Г. В. Савицька, І. Ф. Стефанів та ін.  

Під управлінням оборотними активами розуміють дуже складний 
процес, що визначається такими завданнями, як: збільшення обігу оборотних 
активів; формування достатнього обсягу оборотного капіталу, що 
застосовується в операційному процесі; поліпшення ефективності структури 
оборотних активів; збільшення ліквідності, конкурентоспроможності та 
платоспроможності підприємства. Вчені по різному трактують поняття 
«оборотні активи», а деякі стверджують що «оборотні активі», «оборотні 
кошти», «оборотній капітал» - сеслова синоніми, наприклад Р. Брейлі,             
С. Майєрс стверджують, що оборотні активи – це такі активи, які компанія в 
найближчому майбутньому збирається перетворити в грошові кошти [1].  
Демченко Т. А. вбачає в оборотних активах - сукупність оборотних фондів і 
фондів обігу, які використовуються для фінансування поточної господарської 
діяльності і виражені в грошовій формі [3]. Пеняк Ю. С. вважає, що поняття 
«оборотні фонди» і «оборотний капітал» є ідентичними, крім того, пропонує 
використовувати саме останнє поняття. Також автор об’єднує такі категорії 
як «оборотні кошти», «оборотні засоби» і «оборотні активи». Ільєнкова С. Д. 
розкриває оборотні активи – фінансові ресурси, вкладені в об’єкти, 
використання яких здійснюється фірмою або в рамках одного 
відтворювального циклу, або в рамках відносно короткого періоду часу [2]. 

Розглянувши  наведені поняття, можна сформувати відмінності [1, 2, 3]. 
По-перше «оборотні активи» і «оборотні кошти» є самостійними, 

ототожнювати їх невірно, адже вони мають різні складові, різна тривалість 
періоду для функціонування, оборотні активи витрачаються у процесі 
виробництва, тоді як оборотні кошти авансовані у виробництво, тому вони 
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«не витрачаються і не споживаються», внаслідок чого оборотні кошти 
виступають проміжною ланкою між активом і пасивом балансу.  

По друге «оборотні активи» і «оборотний капітал» порівнювати не 
потрібно, оборотний капітал виступає джерелом формування складових 
оборотних активів, тобто він фіксується в пасиві балансу, тоді як оборотні 
активи відображають характер їх розміщення і є частиною активу балансу. 

Вітчизняні вчені по-різному виділяють склад оборотних активів, при 
цьому спираючись, в основному, на міжнародну практику, адже вони є дуже 
важливим елементом у забезпеченні функціонування підприємства, тобто у 
виробництві та реалізації. Склад оборотних активів підприємства наведено на 
табл. 1.  

 
Таблиця 1 – Склад оборотних активів підприємства [4 ст.] 

ОБОРОТНІ АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти в касі

в короткострокових фінансових вкладах
на спеціальних рахунках 
на розрахунковому рахунку 
в дорозі

Товарно-матеріальні активи та витрати Виробничі запаси
Запаси продукції та незавершеного 
виробництва
Запаси ТМЦ
Витрати на залишок запасів 

Дебіторська заборгованість  Пов’язана з закупівлею товарно-
матеріальних активів 
Пов’язана з розрахунками з бюджетом, 
позабюджетними фондами, працівниками
Пов’язана з реалізацією товарно-
матеріальних активів 

 
Узагальнення наведеного дає можливість стверджувати, що всебічне 

теоретичне дослідження категорії оборотних активів, правильне розуміння 
його сутності мають велике практичне значення. Оборотні активи – це ті 
активи, без яких неможливе ведення господарської діяльності підприємства. 
Тому забезпечення стійкого розвитку підприємств буде залежати від вибору 
ефективної стратегії використання й формування їх активів, в тому числі 
оборотних активів.  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА  
ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ 

 
Стабільний і надійний розвиток споживчого ринку є одним із важливих 

факторів зростання економіки країни. Будь-який інший ринок формує зв’язки 
між виробниками продукції і споживачами на основі попиту, пропозиції, ціни 
та механізмів ринкової конкуренції. На сьогодні надзвичайно важливим є 
дослідження формування ціни, оскільки цей процес є системою, що 
забезпечує узгодження інтересів усіх суб’єктів ринку (товаровиробник – 
переробник – торгівля – споживач).  

Дослідження різних аспектів регулювання цін і кон’юнктури ринку 
знайшло відображення в наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених: 
Ф. Еджуорта, Дж. Карлі, Э. Ласпейреса, В. Парето, И. Фішера, Ю. Д. Білик, 
В. І. Власов, Б. Гладик, П. И. Коренюк, Б. Й. Пасхавер, О. Ю. Романов,             
А. М. Шпичак, Л. А. Шкварчук, А. А. Чухно та інші. 

Державне регулювання цін представляє собою діяльність держави, яка 
спрямована на встановлення і збереження такого рівня цін, який забезпечував 
би рентабельну діяльність суб’єктів господарювання, паритет цін різних 
галузей народного господарства, реальність заробітної плати, стійкість 
валюти, виключення зловживань монополістів та інші економічні параметри 
в державі. Державне регулювання цін – це втручання держави у процес 
ринкового ціноутворення. У цьому випадку ціноутворення розглядає як 
процес визначення, обґрунтування, затвердження та перегляду цін. Тобто, 
говорячи про державне регулювання цін, вона має на увазі вплив державних 
органів влади на чинники, які обумовлюють ціни, від визначення правил їх 
розрахунку і обґрунтування до особливостей затвердження і перегляду [4]. 

Державне регулювання цін в Україні здійснюють Центральні органи 
виконавчої влади, обласні і місцеві державні адміністрації. Координація і 
контроль за дотриманням дисципліни встановлення цін покладені на 
Державну комісію з контролю за цінами, Державну податкову адміністрацію, 
відділи контролю за цінами при обласних державних адміністраціях та ін. Ці 
органи контролюють процеси ціноутворення у взаємодії з профспілками, 
Антимонопольним комітетом, управліннями у справах захисту прав 
споживачів, об’єднаннями споживачів [2, с.102]. 

Методологічні підходи щодо державного регулювання цінової політики 
в Україні засновані на використанні методів прямого і непрямого 
регулювання. Методи прямого регулювання цін – це адміністративне 
втручання держави в діяльність суб’єктів господарювання. до основних форм 
державного прямого регулювання належать:  

– тотальне заморожування цін;  
– заморожування цін на окремі товари;  
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– встановлення фіксованих цін;  
– встановлення меж росту цін;  
– встановлення граничної норми рентабельності;  
– встановлення граничних розмірів торговельних надбавок;  
– декларування цін. 
Методи непрямого регулювання цін – це втручання в ціноутворення 

через використання сукупності способів, які дозволяють впливати на товарні 
пропозиції на ринку, рівень доходів населення, попит, регулювати податки. 

Методи непрямого регулювання виявляються в дії не на самі ціни, а на 
чинники, що впливають на ціноутворення. До основних форм державного 
непрямого регулювання належать: податки; субсидії; дотації; встановлення 
мінімальних заробітних плат; регулювання облікової ставки відсотка, 
валютного курсу, експортно-імпортних мит і квот. Останні впливають на 
практику ціноутворення на міжнародних ринках [3]. 

Найбільш розповсюдженим методом державного цінового регулювання 
є метод встановлення граничної норми рентабельності. Він використовується 
при регулюванні цін на товари монополістів та державних підприємств. 
Регулювання природних монополій здійснюється в наступних сферах: 
транспортування нафти і нафтопродуктів по магістральних трубопроводах; 
транспортування газу по трубопроводах; послуги з передачі електричної і 
теплової енергії; залізничні перевезення; послуги транспортних терміналів, 
портів, аеропортів; послуги загальнодоступного електричного та поштового 
зв’язку тощо. 

Ціни є тонким, гнучким інструментом і в той же час досить могутнім 
важелем управління економікою, хоча їхні реальні можливості впливу на 
економіку взагалі і на рівень життя зокрема набагато менші, ніж надії, що 
покладаються на ціни та на ціновий механізм людьми. Ціноутворення – це 
процес встановлення цін на товари та послуги. При ринковому ціноутворенні 
реальний процес формування цін відбувається не на виробництві, не на 
підприємстві, а у сфері реалізації продукції, тобто на ринку під дією попиту і 
пропозиції, товарно-грошових відносин [1, с. 31]. 

На процес ціноутворення впливають сукупність зовнішніх і внутрішніх 
чинників. До зовнішніх чинників слід відносити: політичну стабільність; 
загальний стан економіки країни та регіону, (рівень розвитку виробництва та 
інфраструктури, платоспроможність підприємств і населення, 
оподаткування); кон’юнктуру світового ринку та міжнародну економічну 
інтеграцію; стан аграрного ринку (рівень конкуренції між 
сільськогосподарськими виробниками); рівень інфляції; обсяги та 
особливості існуючого і перспективного купівельного попиту; дефіцит на 
вільному ринку необхідних ресурсів (трудових, фінансових). До внутрішніх – 
обсяг ринку; особливості виробництва; специфіку виробленої продукції; 
маркетингову стратегію розвитку підприємства; життєвий цикл продукції 
(врахування специфіки життєвого циклу); рекламну діяльність; мобільність 
виробничого процесу; імідж виробника на споживчому ринку. 
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Отже, державна цінова політика є складовою частиною державної 
економічної й соціальної політики, тому держава, з одного боку, має 
запобігати надмірному зростанню цін, а з іншого – гарантувати суб’єктам 
господарювання рівень цін не нижче економічно обґрунтованого та 
забезпечувати їх відповідність витратам на виробництво, реалізацію та 
прибуток від продажу, сприяючи досягненню рівноваги між інтересами 
споживачів і виробників продукції. Розглянуто методи державного 
регулювання цінової політики. Сукупність методів державного регулювання 
цінової політики розподілено на методи прямого та непрямого регулювання. 

В умовах переходу до ринкової економіки в Україні одним з необхідних 
засобів державного регулювання є державне регулювання цін з метою 
підтримання стабільності виробництва, створення стимулів для 
товаровиробників, збільшення доходів за рахунок нарощення виробництва. 
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ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ 
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 

 
Грошово-кредитне регулювання є важливою сучасною складовою 

державного регулювання національної економіки. Досвід багатьох країн 
світу свідчить про те, що ефективне поєднання різних інструментів 
державного регулювання грошово-кредитної сфери дає змогу вирішити 
проблему тимчасової нестачі ліквідності фінансових посередників, запобігти 
її перетворенню на кризу платоспроможності, а також ефективно 
використовувати можливості для зростання та розвитку економіки як 
єдиного цілого. 

Ринкова економіка і державне регулювання економіки є діалектичною 
єдністю, особливістю змішаної економіки. Вдале поєднання державного 
регулювання та ринкової економіки є запорукою успішного існування 
держави. Для зростання економічного добробуту потрібно зрозуміти, що 
саморегулює ринок, а які процеси потрібно регулювати за допомогою 
важелів державного регулювання як зовнішнього механізму регуляції ринку? 
Де є основні проблеми з якими ринкові механізми самостійно не 
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справляються в умовах трансформації, потрібно розробити механізми 
втручання та регулювання з боку держави. 

Питаннями державного регулювання розвитку національного ринкового 
господарства займалося багато вітчизняних учених, зокрема В. Бодров,             
В. Воротін, Л. Головко, Л. Дідківська, А. Кругляк, Г. Ляшенко, Н. Нижник,       
І. Розпутенко, О. Чернега та інші, які теоретично обґрунтували необхідність 
активного державного впливу на розвиток національної економіки [2, c. 52]. 

Метою дослідження є уточнення і конкретизація суті грошово-
кредитного механізму державного регулювання макроекономічних процесів. 

Сучасний етап розвитку економіки України відбувається за умов 
фінансово-економічної кризи, що висуває нові вимоги до економічної 
політики держави, які полягають у необхідності зміщення акцентів із 
зовнішньої орієнтації економіки на активізацію та стимулювання розвитку 
внутрішнього ринку. Для цього грошово-кредитна політика Національного 
банку України (НБУ) як складова економічної політики країни покликана 
забезпечити відповідне монетарне підґрунтя для виходу країни з фінансової 
та економічної кризи, тобто цінову стабільність, і припинити зростання 
інфляції у довгостроковому періоді. 

Грошово-кредитна політика держави, по суті, являє собою комплекс 
заходів держави щодо регулювання грошового ринку з метою забезпечення 
економіки грошовою масою і підтримання стабільності грошової одиниці як 
необхідної передумови досягнення макроекономічних цілей. 

Державне регулювання економіки – це системне втручання державних 
органів влади за допомогою різних методів та інструментів задля 
забезпечення виконання усіх своїх функцій та розвитку основних 
економічних процесів з метою забезпечення позитивних соціально-
економічних результатів.  

Держава може та повинна втручатися в ринковий механізм лише в 
одному випадку, коли цей механізм ще не досяг необхідного потенціалу та 
певного рівня розвитку і тому не здатний якісно реалізовувати свою 
позитивну місію в економіці. Показовим прикладом для цього є перехідна 
економіка, яка знаходиться у стані зміни економічних відносин, коли 
адміністративно-командні механізми вже не діють, а ринкові ще знаходяться 
у стадії становлення. Знайти раціональне співвідношення між державним 
втручанням в економіку і її ринковим саморегулюванням – актуальна 
проблема органів державного управління [4]. 

У 2011-2013 рр. важливим завданням грошово-кредитної політики в 
Україні залишалася підтримка цінової стабільності з метою забезпечення 
сприятливих структурних зрушень в економіці. Значний вплив на 
забезпечення низьких темпів інфляції мало підтримання стабільного курсу 
гривні, залучення коштів на депозити, а також насичення продовольчого 
ринку (внаслідок зростання виробництва у сільському господарстві) на тлі 
зниження 2 світових цін на продовольство [1 ]. Але загострення накопичених 
впродовж 2012-2013 рр. макроекономічних дисбалансів та кризових процесів 
у суспільно-політичному житті призвело до стрімкого зростання інфляції в 
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2014 р. (до 24,9 %), спричиненого девальвацією гривні в умовах зниження 
валютних надходжень та наростання панічних настроїв серед населення 
через військовий конфлікт на Сході України.  

Девальваційний шок наприкінці 2014 р.-на початку 2015 р. (30,01 
грн/дол. США на офіційному та 40 грн/дол. США на тіньовому ринках) 
призвів до інтенсивного зростання внутрішніх цін і розвитку галопуючої 
інфляції (у квітні 2015 р. річний рівень інфляції сягнув 60,9  %). У вересні 
2017 р. інфляція прискорилася до 16,4 % (із 13,5% у травні 2017 р.), що 
зумовлено насамперед прискоренням зростання цін на сирі продовольчі 
товари, підвищенням виробничих витрат, а також певним пожвавленням 
споживчого попиту. Таким чином, інфляція в Україні має, переважно, 
монетарний характер, пов’язаний зі зростанням грошової маси на тлі 
скорочення виробництва та ВВП. 

Державне регулювання економіки повинне здійснюватися з 
дотриманням таких принципів:  

1) системний вплив на розвиток соціально-економічних процесів з 
урахуванням тісних взаємозв’язків ринку капіталів, фінансів, товарів, праці 
на базі формування необхідних економічних регуляторів і нормативів;  

2) ефективне управління підприємствами державного сектора 
економіки; 

3) сувора відповідальність органів державної влади за отримані 
результати від регулювання економіки [3, с.53-56]. 

Специфічними засобами державного впливу на економіку є економічне 
прогнозування, програмування, планування. Вони охоплюють заходи 
інформування, виховання, роз’яснення та популяризації цілей і завдань 
економічної політики держави, території, галузі.  

Правова база, що забезпечує застосування засобів, інструментів 
державного регулювання економіки, створення якої треба розглядати як 
пріоритетний напрям розвитку законодавства, що регулює відносини в 
економіці, є недосконалою. Принципи державного регулювання, як і 
управлінської діяльності, є результатом узагальнення притаманних їм 
істотних рис, характерних зв’язків і постійно відтворювальних ознак, які 
стають опорними в роботі уповноважених суб’єктів державного 
регулювання, особливо на початковій стадії процесу ринкової трансформації, 
коли ще відсутня критична кількість реформ, а макроекономічна ситуація 
загрожує вийти з-під контролю уряду, що в сукупності диктує прийняття 
відповідних рішень.  

Важливим напрямом діяльності органів влади держави й регіонів у 
сучасних умовах є вдосконалення системного підходу до організації 
управління й регулювання розвитку економіки, що пов’язано з наростаючим 
потоком інформації. Системний аналіз дозволяє більш раціонально 
використовувати різноманітну інформацію для управління розвитком 
економіки. Теоретичні дослідження, наукові концепції управління розвитком 
економіки сприяють розробці альтернативних варіантів вирішення проблем і 
сценаріїв розвитку національного господарства. 
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Отже,  грошово-кредитна політика є складовою системи державного 
регулювання, який дає змогу шляхом зміни параметрів грошової маси та 
умов кредитування забезпечувати ефективність функціонування економіки.  
Головною метою державного втручання в економічний розвиток – 
забезпечення безперервності процесу відтворення національного 
господарства як єдиного цілого, досягнення економічної ефективності на 
макрорівні. Її реалізація здійснюється через свідоме визначення суспільних 
потреб, можливостей і шляхів їх задоволення. З практичного погляду 
державне регулювання економіки – це сфера діяльності держави для 
цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин із 
метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦІ МІГРАНТІВ В УМОВАХ  

НЕТИПОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Загалом трансформація міжнародного ринку праці відбувається за 
різними напрямами, серед них: умови праці, способи найму і звільнення 
працівників;способи і розміри оплати праці, що включає системи додаткових 
виплат;надання відпусток, вільних від роботи днів;тривалість робочого часу; 
надання різних соціальних пільг і гарантій та ін. 

 До основних тенденцій трансформації сучасного міжнародного ринку 
праці можна віднести наступні процеси: 

– підвищуються вхідні бар'єри проникнення на міжнародний ринок 
робочоїсили; 

– посилюється конкуренція між продавцями робочої сили; 
– продовжує існувати дискримінація мігрантів; 
– поширюються нестандартні форми зайнятості, особливо при 

працевлаштуванні іммігрантів; 
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– активізується діяльність профспілок, що прагнуть відстояти 
інтересивітчизняної робочої сили. 

За межами України працює близько 3,5 млн. громадян: близько 70 % в 
країнах СНД і решта – в інших країнах. Найбільшими центрами офіційного 
працевлаштування громадян України у Західній Європі є Німеччина, 
Франція, Велика Британія, Греція, Італія, Португалія, Іспанія (близько 30 % 
легальних мігрантів); у Східній Європі – Польща, Чехія, Угорщина, 
Словаччина, Росія, Білорусь, тобто ближнє зарубіжжя. Разом з тим, все 
більше українців мігрує для роботи у США, Канаду, країни Близького Сходу 
тощо. При цьому більша частина емігрантів з України працюють за кордоном 
на нелегальних засадах і в умовах нестандартної зайнятості [2, с. 251]. 

До нетипових форм зайнятості нами віднесено такі: 
– повна зайнятість за умов гнучких форм організації робочого часу; 
– неповна зайнятість, тобто режими зайнятості неповний робочий час; 
– тимчасові працівники; 
– зайняті на засадах вторинної зайнятості; 
– зайнятість на основі договорів цивільно-правового характеру; 
– надомна праця; 
– праця за викликом; 
– дистанційна зайнятість; 
– позикова праця (лізинг персоналу, аутстафінг персоналу, аутсорсинг 

персоналу); 
– неформальна зайнятість; 
– нереєстрована зайнятість у неформальному секторі [3, с. 109]. 
Необхідно зазначити, що в науковій літературі пропонується чимало 

різних варіантів класифікації зайнятості, пов’язаної з її нестандартними 
формами [4]. На наш погляд, з поглибленням досліджень даної проблематики 
в майбутньому буде сформована загальноприйнята класифікація 
нестандартних форм зайнятості. 

Зараз робота на умовах неповного робочого часу набуває все більшого 
поширення на світовому ринку праці, особливо на тих сегментах ринку 
праці, що пропонуються іммігрантам. За даними статистичної звітності 
МОП, частка працівників, які працюють неповний робочий день складає: в 
Австралії – 27,9%, в Японії – 26,0%, у Канаді – 18,8%, у Великобританії – 
23,3%, у Німеччині – 19,6% [2, с.24].  

Незважаючи на те, що нестандартна зайнятість іммігрантів позбавляє їх 
елементарних прав та соціальних гарантій, вона залишається для більшості з 
них привабливою, оскільки навіть при таких недоліках це кращі умови та 
можливості ніж те, що вони мали в своїй країні.  

Відсутність політики боротьби з нестандартною (по суті нелегальною 
формою зайнятості для більшості іммігрантів) урядами розвинених країн 
пояснюється  тим, що нестандартна зайнятість дозволяє їм розв’язати кілька 
важливих проблем  трансформації ринку праці [4, с. 20]. 

Останнім часом розповсюджується такий різновид нестандартної 
зайнятості, як тимчасова зайнятість, тобто робота на визначений, 



45 

обумовлений час. Така робота отримала назву «контрактна робота» або 
«фріланс» (freelance, тобто працівник, який не перебуває в штаті). Перевагою 
такої форми зайнятості для іммігрантів є додатковий заробіток, а недоліками 
- непостійна робота, відсутність соціального пакету, обмеження у своїх 
правах. На умовах заздалегідь обумовленого строку роботи частіше 
приймають на роботу чоловіків, ніж жінок, хоча жінок більш влаштовує така 
форма зайнятості [5, с.296]. 

Ринок тимчасової зайнятості постійно зростає і, наприклад, у Польщі 
охоплює зараз 250 тис. працівників. Але незважаючи на таке стрімке 
збільшення тимчасової роботи, її частка залишається незначною і становить 
тільки 0,4%. В інших країнах тимчасова зайнятість складає: США - 1,2%, 
Великобританія - 5%, Франція - 2% [5, с.296]. 

Працівники-іммігранти, які працюють на умовах нестандартної, 
тимчасової зайнятості, мають, як правило, гірші умови роботи, нижчу 
заробітну плату порівняно з тими, що працюють на умовах постійного 
трудового договору.  

Особливе місце в системі трансформаційних процесів на ринку праці 
належить такій нестандартній формі зайнятості як нерегламентована. 
Об’єктивною передумовою виникнення нерегламентованої зайнятості є 
розвиток «тіньової економіки», глибока криза соціально-трудових відносин, 
низькі стимули до праці, недосконалість податкової системи. За оцінкою 
вітчизняних вчених, заробітна плата зайнятих нерегламентованою зайнятістю 
громадян у декілька разів менша за вартість робочої сили, яка працює за 
трудовим договором [1, с. 41]. 

Серед всіх недоліків праці в умовах нестандартної зайнятості вкажемо 
так: 

1) працівники-іммігранти позбавлені гарантії постійної зайнятості, 
оскільки в будь-який момент, незалежно від якості виконаної ними роботи, 
можуть бути переведені на інше підприємства або звільнені; 

2) тимчасовий характер праці позбавляє працівників-іммігрантів 
багатьох винагород, які пов’язані з тривалістю роботи на одному місці, 
наприклад, виплат за стаж, соціальне страхування та інше. Такі працівники 
не отримують лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, відпустки по 
догляду за дитиною. Проведення регулярних медичних оглядів та надання 
путівок санаторно-курортного лікування теж залишається неврегульованим; 

3) працівник, який фактично відпрацював певний строк на шкідливих і 
небезпечних роботах, втрачає право на пільгову пенсію, адже юридично він 
оформлений у штаті кадрового агентства, де немає шкідливих умов праці; 

4) працівники-іммігранти не можуть набувати членства у профспілках, 
не беруть участь в колективному регулюванні трудових відносин на 
підприємстві. Вони позбавлені права на колективний захист своїх трудових 
прав [5, с.294]. 

Значну роль на трансформацію сучасного світового ринку праці відіграє 
поширення нестандартних форм зайнятості населення. Ця проблематика у 
вітчизняній науковій літературі залишається мало дослідженою. На 
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підвищення попиту на нестандартні форми зайнятості впливають особливості 
виробництва в постіндустріальній епосі, глобалізація, розвиток міжнародної 
сфери послуг, розвиток ІТ-технологій тощо. Використання нестандартних 
форм зайнятості має свої позитивні і негативні риси. Це вимагає 
вдосконалення міжнародних нормативно-правових засад регулювання 
нестандартних форм зайнятості в умовах трансформації  міжнародного ринку 
праці. 
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СУЧАСНI ТЕНДЕНЦIЇ МIГРАЦIЙНИХ  
ПРОЦЕСIВ В УКРАЇНI 

 
Вiд мiграцiйних процесiв, зокрема: в‘їзної, виїзної та внутрiшньої 

мiграцiї, залежить економiчний розвиток в країнi чи регiонi. Мiграцiйнi 
процеси в Українi, а саме, в умовах агресiї країни-сусiда – Росiйської 
Федерацiї є практично некерованими. Дестабiлiзацiйна ситуацiя визначена 
появою такого явища як: вимушених внутрiшнiх переселенцiв, бiженцiв, осiб 
без громадянства, що в сою чергу активiзувало мiграцiйний процес. Поява 
вимушених переселенцiв, осiб без громадянства, бiженцiв призводить до 
послаблення економiки мiст-реципiєнтiв й досить часто до 
емоцiйнопсихологiчного дискомфорту як мiгрантiв так i приймаючого 
мiсцевого населення. Загострення таких ситуацiї досить часто призводить до 
локальних внутрiшнiх конфлiктiв. Врегулювання, координування стихiйного 
масового перемiщення населення, зокрема, iз зон антитерористичних дiй, 
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окупованих територiй та iнших регiонiв України сприятиме пiдтримцi, 
соцiальнiй адаптацiї та реiнтеграцiї громадян України. Монiторинг 
проблемних питань у бiженцiв сприятиме швидкому пошуку шляхiв їх 
вирiшення на локальному i/чи державному рiвнях й запобiгання 
повторюваностi у iнших регiонах країни. Аналiз мiграцiйного потоку дасть 
можливiсть врегулювати цi процеси, стабiлiзацiї й збiльшення кiлькостi 
населення, кiлькостi туристiв тощо. 

Значний внесок в осмислення проблеми трудової мiграцiї внесли науковi 
працi Т. Соколова, В. Гошовська, Л. Ростова, К. Чижевська, I. Ольшевська,             
М. Стасюк, I. Лапшина, М. Нiколайчук, I. Майданiк, Т. Драгунова. Iз 
зарубiжних вчених, доцiльно вiдзначити таких, як М. Денисенко,             
Ж. Зайончковська, В. Iонцев, В. Переведенцев, Е. Равенстейн. 

Метою дослiдження є визначення сучасних тенденцiй мiграцiйних 
процесiв в Українi. 

Мiжнародна мiграцiя населення, особливо її економiчно обумовленi 
види i форми, виступає важливим ресурсом розвитку як для приймаючих 
мiгрантiв країн, так i для країн походження. Розглядаючи вплив мiграцiйних 
потокiв на соцiально-економiчну рiвновагу країн, необхiдно видiлити два 
види мiграцiї – трудову i вимушену. Трудова мiграцiя є добровiльною i 
мотивована бажанням iндивiдуума отримати бiльш високооплачувану 
роботу, полiпшити умови життя та соцiальне становище. Вимушена мiграцiя 
викликана вiйськовими, полiтичними подiями, переслiдуваннями на етнiчнiй 
i релiгiйнiй основi, якi змушують населення мiняти мiсце проживання. 
Наявнiсть того чи iншого виду мiграцiї по-рiзному позначається на економiцi 
країн походження i призначення [1, с. 475]. 

Населення України постiйно зменшується внаслiдок демографiчних, 
емiграцiйних процесiв, а останнiм часом i через вiйськовий конфлiкт на 
Сходi країни. Так, зменшення населення внаслiдок демографiчних процесiв 
(зменшення народжуваностi, старiння) вважається цiлком природним, i таким 
що притаманне розвиненим країнам свiту, тодi як зменшення населення 
внаслiдок емiграцiї вказує на сукупнiсть несприятливих умов всерединi 
країнi, якi виштовхують населення в мiжнароднi мiграцiйнi процеси [3]. 

Активiзацiя мiграцiйного процесу сьогодення в Українi, в основному, 
продиктований дестабiлiзуючими чинниками, зокрема:  

1) вiдбулося помiтне скорочення чисельностi населення за рахунок 
природної смертностi, скорочення кiлькостi народжених, збiльшення 
кiлькостi хворих, зокрема важко, вимушеної зовнiшньої мiграцiї, а також 
вбитих у зонi АТО й пiд час революцiї Гiдностi.  

2) з огляду на продовження воєнно-полiтичного конфлiкту на сходi 
України i на Кримському пiвостровi, значно скоротилася кiлькiсть 
приїжджих осiб. Наприклад, з 2013 р. по 2018 р. тiльки у м. Києвi вiдбулося 
помiтне зменшення кiлькостi прибулих – на 38 961осiб. Збереглася 
аналогiчна тенденцiя i в Днiпропетровськiй й Донецькiй, Київськiй й 
Харкiвськiй областях.  
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3) вимушена внутрiшня мiграцiя змiнила географiю областей-
реципiєнтiв. Основними областями-реципiєнтами у мирний перiод (2013 р.) 
були Донецька, Днiпропетровська, Київська, Харкiвська областi та м. Київ, 
якi у загальнiй сумi приймали 217,433 тис. осiб. У порiвняннi з 2016 р.,  
2017 р. та 2018 р. загальна сума осiб помiтно зменшилась й вiдповiдно склала 
197,817 тис., 191,303 тис. та 61,525 тис. Донецька область втратила свої 
лiдируючi позицiї й замiсть неї у четвiрку ввiйшла Одеська область у 2016 р., 
у 2017 р., а у 2018 р. – Львiвська область.  

4) анексiя територiй України та вiйна на сходi з країною-агресором – 
Росiйською Федерацiєю – позначилась i на зовнiшнiй мiграцiї. Рiзко 
скоротилась кiлькiсть прибуткiв в Україну з iнших країн. Наприклад, у 
Харкiвську область кiлькiсть приїжджих скоротилася з 7372 до 2926 осiб. 
Аналогiчна ситуацiї простежується в Днiпропетровськiй, Луганськiй, 
Одеськiй областях. Щодо кiлькостi вибулих, то у загальному потоцi мiграцiї 
цей показник становить 1851,210 в тому числi у мiждержавнiй мiграцiї – 
61791 осiб. 

5) змiни у системi розселення мiгрантiв. При аналiзi кiлькостi та 
географiї внутрiшнiх мiгрантiв виявлено, що перемiщуються вони у 
розвиненi мирнi урбанiзованi мiста (мова йде не тiльки з мiста у мiсто, але 
масове з села у мiсто – бажанням змiнити статус сiльського на мiського 
жителя) та сусiднi адмiнiстративнi областi, що пов‘язано iз явищем 
«близькiсть до дому», спорiдненiстю культурного середовища, родом занять 
трудового населення [2]. 

Зважаючи на велику кiлькiсть українських мiгрантiв, якi вже працюють 
в країнах ЄС, оцiнка можливого збiльшення потоку мiграцiї пiсля вiзової 
лiбералiзацiї стає важливим питанням як для України, так i для ЄС. З одного 
боку, подальший “вiдтiк мiзкiв”, недоцiльне використання знань та 
виснаження робочої сили є небажаними потенцiйними тенденцiями для 
України. З iншого боку, вища кiлькiсть українцiв в країнах ЄС збiльшить 
тиск на їхнi ринки працi, який вже i так є високий.  

На нашу думку, основними ризиками подальшої мiграцiї з України є 
«вiдтiк мiзкiв» i так звана «втрата мiзкiв», коли талановитi i квалiфiкованi 
працiвники зайнятi на неквалiфiкованiй роботi, що не вiдповiдає рiвню їхньої 
освiти або здiбностям. Крiм того, це призводить до виснаження робочої сили, 
особливо з огляду на старiння i скорочення кiлькостi населення України. З 
iншого боку, мiграцiя послаблює соцiальну та економiчну напруженiсть, 
оскiльки вона сприяє зниженню рiвня бiдностi та безробiття. Водночас вона 
пiдтримує платiжний баланс i економiчне зростання завдяки грошовим 
переказам, якi насамперед, витрачаються на споживання. Проте, позитивний 
вплив мiграцiї на розвиток бiзнесу залишається доволi низьким через 
несприятливий бiзнес-клiмат. 

Таким чином, на пiдставi досвiду розвинутих країн для покращення 
державної мiграцiйної полiтики України необхiдне спрямування влади на: 
зменшення втрат населення країни через емiграцiю шляхом забезпечення 
громадянам гiдних умов на батькiвщинi; недопустимiсть створення для 
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iммiгрантiв безпiдставних пiльг чи переваг, якi б ставили їх у привiлейоване 
становище порiвняно з громадянами України, але недопущення будь-яких 
проявiв дискримiнацiї мiгрантiв; регулювання стихiйних процесiв мiграцiї 
населення шляхом створення державних соцiально-економiчних та 
нацiонально-культурних програм; протидiя незаконнiй мiграцiї i торгiвлi 
людьми; захист iнтересiв українських емiгрантiв, розвиток тiсних зв’язкiв iз 
iноземними дiаспорами; повернення працiвникiв-мiгрантiв та етнiчних 
українцiв шляхом створення привабливих умов для використання їх 
валютних заощаджень у пiдприємницькiй дiяльностi на територiї України. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТА ЄС 
 В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ  

 
Відносини України з Європейським Союзом у сфері торгівлі набули 

важливого значення після підписання Угоди про асоціацію, оскільки наша 
країна посідає одне з провідних місць у світі за обсягами експорту зерна, 
входить у десятку найбільших експортерів продовольства та має величезні 
можливості в аграрному секторі. Відкриття ж європейського ринку, як 
одного з найбільших торгових ринків світу, дає можливість нашій країні 
торгувати на території з населенням понад 500 млн. осіб, які мають високу 
купівельну спроможність.  

Сучасним дослідженням зовнішньоторговельної діяльності України та її 
місця в системі світових економічних зв’язків присвячено праці відомих 
науковців, зокрема таких як: О. Білорус, Ю. Колосова, Ю. Макогон, 
Т. Орєхова, Ю. Пахомов та ін. 

Метою дослідження є визначення основних аспектів міжнародної 
торгівлі України та ЄС в умовах економічної інтеграції. 

Інтеграційні процеси у міжнародній торгівлі та вибір країнами 
стратегічних партнерів і формування з ними регіональних торговельних угод 
стають визначальними у забезпеченні економічного росту економік і 
підвищенні добробуту суспільств. Для розвинутих індустріальних країн 
Західної Європи у 1980-х рр. та трансформаційних країн Центральної та 
Східної Європи, що почали з ними інтегруватись наприкінці 20-століття, 
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зовнішня торгівля стала визначальним фактором економічного зростання, що 
призвело до зміни парадигми їхньої спеціалізації – відбувся якісний перехід 
торговельної структури від міжсекторних торгових потоків, що 
пояснювались принципом порівняльної переваги, до інтенсифікації 
внутрішньосекторних торговельних потоків диференційованих 
капіталомістких і наукомістких товарів, який базується на виробничій і 
бізнесовій агломерації, та посилення якісних позицій виробничо-
торговельної спеціалізації спільного ринку ЄС [3]. 

В останні роки намітилася тенденція до посилення економічної 
співпраці між Україною та ЄС. Про це свідчить динаміка 
зовнішньоторговельної діяльності. За даними України за 2018 рік 
Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером 
України з питомою вагою торгівлі товарами та послугами 41,2% від 
загального обсягу експорту України [1]. 

Протягом цього періоду загальний обсяг торгівлі товарами та послугами 
між Україною та ЄС склав 35752,9 млн. дол. США. Обсяги українського 
експорту до країн ЄС (28 країн) становили 16717,1 млн. дол. США, що на 
15.6% перевищило показник за відповідний період попереднього року. 
Імпорт з країн ЄС (28 країн) в 2018 р. дорівнював 19035,8 млн. дол. США, що 
на 13,9% перевищило показник за відповідний період попереднього року. У 
двосторонній торгівлі зберігалося негативне сальдо у розмірі 2318,7 млн. дол. 
США. 

Обсяг торгівлі товарами України з ЄС протягом 2018 р. зріс на 14,4% і 
становив 31481,7 млн. дол. США. При цьому експорт товарів складав 14612,1 
млн. дол. США (зростання на 16%), а імпорт – 16869,6 млн. дол. США. 
(зростання на 13,1%) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Торгівля товарами України та ЄС в 2018 р. 

  2017 р.
(млн. дол. США) 

2018 р.  
(млн. дол. США) 

Зміни 2018/2017 

млн. дол. США % 

ЗТО з ЄС 27 511,9 31 481,7 3 969,8 114,4 

Експорт до ЄС 12 596,7 14 612,1 2 015,4 116,0 

Імпорт з ЄС 14 915,2 16 869,6 1 954,4 113,1 

Сальдо з ЄС -2 318,5 -2 257,5 61,0 97,4 

 
До основних товарних категорій українського експорту в ЄС належать: 
 чорні метали (19,5% у експорті до ЄС); 
 електричні машини і устаткування (12,2%); 
 руди, шлаки та зола (9,3%); 
 зернові культури (8,8%); 
 насіння та плоди олійних рослин (5,5%); 
 деревина і вироби з деревини (5,5%); 
 жири та олії тваринного або рослинного походження (5,3%). 
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У імпорті з ЄС до України домінують такі товарні категорії: 
 котли, машини, апарати і механічні пристрої (14,4% у імпорті з ЄС); 
 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки (13,2%); 
 наземні транспортні засоби (9,3%); 
 електричні машини і устаткування (7,9%); 
 полімерні матеріали, пластмаси (6,2%); 
 фармацевтична продукція (6%); 
 інші продукти хімічної промисловості (4%) [2].  
Найбільшими торговельними партнерами України серед країн ЄС у     

2018 р. були: Німеччина (19,3%), Польща (16,2%), Італія (10,9%), Угорщина 
(6,8%), Нідерланди (5,3%), Франція (4,6%), Чехія (4,4%), Іспанія (4,1%). 

Головними імпортерами української продукції протягом звітного 
періоду були: Польща (16,6%), Італія (13,7%), Німеччина (10,4%), Угорщина 
(8,5%), Нідерланди (7,6%), Іспанія (5,7%), Румунія (4,8%), Словаччина 
(4,5%). 

У експорті з ЄС до України переважали такі країни як Німеччина 
(27,0%), Польща (15,8%), Італія (8,5%), Франція (6,4%), Угорщина (5,4%),    
Чехія (4,3%) [3]. 

Україна в десятці головних експортерів сільськогосподарської продукції 
в країни Євросоюзу і займає восьме місце. Основними продуктами 
українського експорту, залишаються зернові та олійні культури, рослинне 
масло і продукція харчової та переробної промисловості, на яку припадає 
90% в агропродовольчому експорті. Незважаючи на зростання обсягів 
торгівлі України з ЄС, за даними Євростату, частка торгівлі продукцією 
аграрного сектору з Україною в загальному зовнішньоторговельному обороті 
країн ЄС залишається вкрай незначною. 

В свою чергу, обсяг торгівлі послугами між Україною та ЄС протягом 
2018 року зріс на 18,5% та становив 5046,2 млн. дол. США. Протягом 
звітного періоду обсяг експорту українських послуг у країни-члени ЄС 
становив 2878,1 млн. дол. США (зростання на 16,8%). У той самий час 
обсяг імпорту послуг з ЄС становив 2167,1 млн. дол. США (зростання на 
20,9%). Позитивне сальдо становило 710 млн. дол. США (табл. 2). 

 
Таблиця 2 - Торгівля послугами України та ЄС в січні-вересні 2018 р. 

  2017 р. 
(млн. дол. США) 

2018 р.  
(млн. дол. США) 

Зміни 2018/2017 
  

млн. дол. США % 

ЗТО з ЄС 4 257,5 5 046,2 788,7 118,5 

Експорт до ЄС 2 464,1 2 878,1 414,0 116,8 

Імпорт з ЄС 1 793,4 2 168,1 374,7 120,9 

Сальдо з ЄС 670,7 710,0 39,3 105,9 
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Таким чином, у 2018 році економічні відносини з країнами Європи 
продовжували поглиблюватися. Їх позиція як основних торговельних 
партнерів України зміцнилася значною мірою за рахунок експорту, який 
зростав найвищими темпами серед найбільших за обсягами українського 
експорту регіонів, у результаті Європа вийшла на перше місце серед регіонів, 
а її частка в експорті сягнула 41,2%. У структурі експорту до країн Європи 
продовжували переважати сировинні товари – зернові, олійні, метали та 
руди. 
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НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ УСУНЕННЯ  

 
Сучасний механізм фінансування соціальної сфери в Україні базується 

на ряді таких джерел, як - бюджетні асигнування, кошти юридичних та 
фізичних осіб, сформовані зі страхових відрахувань застрахованих осіб та 
роботодавців, ресурси страхових фондів, кредитування, донорські кошти 
благодійних організацій та фондів. Необхідність державного фінансування 
соціальної сфери обумовлена нездатністю ринкової економіки задовольняти 
потреби населення у всіх необхідних соціальних благах та послугах, а також 
значною диференціацією населення за рівнем доходу, яка значно 
посилюється в умовах економічної кризи.  

Перехід до ринкових відносин в Україні практично не поширився на 
реформування системи послуг соціальної сфери. Вона залишається 
побудованою за принципом утримання постачальників послуг, а не надання 
конкретних послуг, орієнтованих на кінцевий результат. Закон України «Про 
соціальні послуги», який визначає правові та організаційні засади надання 
послуг соціальної сфери, практично не закладає інструментів впровадження 
ринкових принципів їхнього надання [1, с.52]. 

Існуюча система соціального захисту населення недостатньо ефективна 
та призводить до банкрутства держави, чиї фінансові можливості не 
відповідають соціальним зобов’язанням. Таким чином, можна констатувати, 
що на сьогодні не забезпечується повною мірою виконання Конституції 
України, в якій Україна визначається як соціальна держава, адже 
відбувається суттєве зниження рівня життя основної маси населення. 
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Слід визнати, що зараз актуальною проблемою соціального захисту є 
виживання соціально-незахищеного населення та першочерговий захист 
окремих категорій громадян, таких як військовослужбовці, вимушені 
переселенці, постраждалі тощо. Як перспективну потрібно розглядати мету, 
яка відповідає міжнародним актам, ратифікованим нашою країною, згідно з 
якими кожен член суспільства має право на рівень життя, необхідний для 
підтримки здоров’я та право на забезпечення його самого та його сім’ї у 
випадку втрати засобів існування з незалежних від нього причин. 

Фінансування системи надання соціальних послуг здійснюється 
відповідно до бюджетного законодавства та  визначається ст. 14 Закону 
України « Про соціальні послуги » [1, с.52]. Вказаною вище статтею Закону 
України « Про соціальні послуги » визначено, що в державному та місцевих 
бюджетах повинні передбачатися кошти для фінансування цільових програм 
надання соціальних послуг, а в місцевих бюджетах повинні плануватися 
кошти, необхідні для фінансування соціальних послуг. 

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги» 
фінансування надання соціальних послуг здійснюється зa рахунок коштів 
державного та  місцевих бюджетів, спеціальних фондів, плати за соціальні 
послуги, коштів підприємств, установ та організацій, коштів благодійної 
допомоги, пожертвувань, коштів одержувачів соціальних послуг та інших 
джерел, передбачених законодавством 1, с.55.  

Головною метою державної соціальної допомоги є зменшення 
нерівності в суспільстві. Перерозподіл коштів через бюджет повинен 
гарантувати підтримку соціально незахищених категорій населення, які з 
різних причин неспроможні забезпечити собі доступний рівень життя. 

Головною складовою державного соціального захисту є загальна 
система соціального захисту, яка поєднує підсистему загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та підсистему державної соціальної 
допомоги. Основними елементами недержавного соціального захисту є 
система недержавного пенсійного забезпечення та система недержавних 
соціальних послуг. 

Головними недоліками існуючої системи можна назвати:  
нерозвиненість системи соціального страхування, недосконалість системи 
державної соціальної допомоги, неефективність фінансового забезпечення 
заходів державного соціального захисту. 

Основою удосконалення системи державного управління соціальним 
захистом населення є забезпечення переходу від бюджетного до страхового 
принципу фінансування значної частини видатків на соціальний захист. Без 
сумніву, одним із перспективних напрямів вдосконалення управління 
державною системою соціального страхування є запровадження єдиного 
соціального внеску. 

Єдиний соціальний внесок – це консолідований страховий платіж, що 
здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою 
забезпечення прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат 
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(послуг) за всіма видами загальнообов'язкового державного соціального 
страхування. Та спершу виникає важливе питання -  чи можна віднести 
єдиний соціальний платіж до податків, чи його слід розглядати як страховий 
внесок [2]. 

Якщо разом із запровадженням єдиного платежу непередбачити 
впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка базується на 
персоніфікації пенсійних рахунків, то єдиний соціальний внесок нічим не 
буде відрізнятися від податку. На сьогоднішній день відрахування у 
солідарний пенсійний фонд за своєю суттю є податком, оскільки вони 
непов'язані із сумами, які реально отримує громадянин на пенсії. Теж саме 
стосується відрахувань і до інших фондів. Таким чином, якщо не буде 
запроваджена персоніфікація державного соціального страхування, то 
єдиний соціальний платіж може бути прирівнено до податку. Водночас, 
враховуючи те, що в країні відбувається реформування системи пенсійного 
забезпечення та планується впровадження державного медичного 
страхування на принципах персоніфікації соціального страхування, єдиний 
соціальний платіж повинен розглядатися як страховий внесок [3]. 

Запровадження єдиного соціального внеску передбачає структурне 
реформування діючої в Україні системи соціального страхування. 
Насамперед, необхідно визначити структуру, що має виконувати функції 
адміністрування збору внесків на соціальне страхування та їх розподіл між 
відповідними страховими фондами.  

З метою виявлення недоліків діючої системи соціального зaхисту в 
Україні та визначення пріоритетних напрямків їх усунення доцільно 
організовувати постійний моніторинг його ефективності. 

До позитивних рис такого підходу, з точки зору функціонування 
системи державного соціального страхування, слід віднести: зменшення 
адміністративних витрат страхових фондів, підвищення дисципліни сплати 
страхових внесків, посилення контролю за збиранням страхових внесків.  

Реформування системи соціальної допомоги в Україні мaє відбуватися 
за такими головними напрямами: упорядкування та перегляд системи пільг, 
привілеїв та компенсацій; створення єдиного реєстру осіб, що мають право 
на пільги та соціальну допомогу; налагодження системи персоніфікованого 
обліку пільговиків; розроблення соціально та економічно обґрунтованих 
норм споживання соціальних послуг за видами соціальної допомоги з 
урахуванням регіональних відмінностей; заміна безготівкового надання пільг 
грошовою компенсацією та поступове запровадження системи надання пільг 
у готівковій формі за добровільним вибором осіб, що мають право на пільги; 
уніфікація підходу до обрахування вартості пільг та соціальної допомоги 
згідно норм споживання послуг; розширення системи адресної соціальної 
допомоги. 
Список використаних джерел: 

1. Про соціальні послуги: Закон України від 19 червня 2003р. № 966 – 
IV ( із змінами, внесен. згідно із 8 Законами у 2004 – 2012 рр. ). Офіц. вісн. 
України. 2013. 1 серп. № 29. 1435 с. 



55 

2. Організаційно-економічний механізм забезпечення соціального 
захисту працюючих: дис... к.е.н.: 08.09.01 / Пастушенко Володимир 
Михайлович; НАН України, Інститут економіки промисловості. Донецьк, 
2004. 208с. 

3. Система соціального захисту та соціального забезпечення в Україні.  
Реальний стан та перспективи реформування. Київ : Центр громадської 
експертизи, 2009. 104 с. 

 
Богатчук  Дар'я, Габрид Аліна  

Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

На даному етапі економічного розвитку країни важливу роль відіграє 
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Сучасне підприємство 
функціонує в умовах постійної конкуренції та вимагає підвищеної уваги до 
оцінювання власної конкурентоспроможності та управління нею. Звичайно, 
конкуренція є головним чинником ефективного функціонування ринкової 
економіки, а також основним інструментом для забезпечення її рівноваги. 

Актуальною є проблема конкурентоспроможності підприємств України. 
Конкурентоспроможність потрібна для того, щоб збільшити ринкову частку, 
рентабельність обсягу продажів, можливість отримати додатковий прибуток, 
знизити собівартість продукції, проникнути на зовнішній ринок, підвищити 
якість продукції та ефективність прийняття управлінських рішень. Питанням 
підвищення конкурентоспроможності підприємств займається багато 
зарубіжних і вітчизняних дослідників та вчених таких, як: В. Я. Чевганов,          
І. А. Брижань, К. А. Земцова, О. О. Олійник [4].  

Метою даного дослідження є визначення стану рівня 
конкурентоспроможності підприємств в Україні та пошук шляхів її 
підвищення. Конкурентоспроможність підприємства - це комплексна 
порівняльна характеристика, яка показує наскільки переважає сукупність 
показників оцінки можливостей власного підприємства серед інших, і чи є 
воно успішним на певному ринку за певний проміжок часу відносно 
аналогічних показників підприємств - конкурентів. Можна сказати, що 
конкурентоспроможність підприємства - це здатність підприємства 
випускати та реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, яка матиме 
конкурентні переваги порівняно з аналогічними товарами конкурентів у 
певний час на визначеному ринку та в результаті приноситиме максимальний 
прибуток.  

Одним із найважливіших елементів механізму управління 
конкурентоспроможністю підприємства, що впливає на якість та 
ефективність отриманих результатів, є визначення його об’єктів. Об’єктом 
управління конкурентоспроможністю підприємства є напрями його 
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діяльності, а також бізнес-процеси. Взаємодія суб’єкта та об’єкта управління 
відображає процес реалізації стратегій і тактик конкуренції підприємства. 

Сучасна теорія і практика показує, що основними методами управління 
конкурентоспроможністю підприємства є такі: кількісного оцінювання та 
діагностики; прогнозування та формування стратегічних орієнтирів; 
рейтингування; маркетингових досліджень тощо. Механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства передбачає використання 
інтегрованого підходу до основних функцій менеджменту: аналіз, 
планування, організація, мотивація, контроль, регулювання. Також він 
впливає на всі сфери забезпечення підприємства кадрами, інформацією, 
матеріалами, фінансами, інвестиціями, енергією, рекламою, збутовою 
діяльністю тощо. 

Для того, щоб підвищити конкурентоспроможність підприємства, 
потрібно: вміти керувати інноваціями та технологіями, які впливають на 
ефективність виробництва та збуту; контролювати процес виробництва (це 
потрібно для оптимальної ресурсо- та енергомісткості, а також мінімальної 
затратності та високої технологічності і екологізації); постійно досліджувати 
поведінку споживачів, а також налагоджувати безперебійні інформаційні 
потоки від підприємства до споживача та в межах організаційної структури 
самого підприємства; керувати людськими ресурсами для того, щоб 
забезпечити максимальну кваліфікованість та продуктивність у виконанні 
поставлених завдань; керувати змінами, що визначаються постійною 
необхідністю змін стратегій та цілей підприємства на ринку.  

До основних заходів, які є спрямованими на вирішення проблеми 
підвищення конкурентних можливостей підприємства, посилення його 
позиції на ринку, досягнення стійкого розвитку за рахунок створення і 
підтримки конкурентних переваг належать: розробка і реалізація 
конкурентних стратегій розвитку; досягнення управлінської злагодженості; 
система управління трудовою мотивацією; комплексний підхід до 
підвищення якості і конкурентоспроможності товарів та послуг, що 
виробляються та надаються; систематичний підхід до диверсифікації та 
планування виробництва; системний економічний аналіз діяльності 
підприємства; інформаційне забезпечення системи управління [3]. 

Вибір і реалізація конкурентної стратегії розвитку підприємства має 
ґрунтуватися на аналізі його конкурентної позиції та потенційних 
можливостей: конкурентоспроможності продукції, конкурентоспроможності 
комунікацій підприємства та конкурентоздатності персоналу.  Забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності підприємства можливе тоді, коли 
створена ефективна структура управління. Саме така структура враховує 
особливості діяльності підприємства та його місце на ринку, а також стан 
зовнішнього середовища. Успіх у будь-якій підприємницькій діяльності 
залежить від правильно обраної стратегії управління підприємством. В 
основу забезпечення конкурентоспроможності підприємства покладено 
економічний механізм, що виступає сукупністю взаємопов’язаних 
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структурних елементів, які регулюють процес розроблення і реалізації 
управлінських рішень у сфері господарської діяльності підприємства [2].  

Наприклад, дослідження динаміки експорту України у 2017-2018 роках 
показує, що обсяг вивезених товарів знижується. У таблиці 1 показана 
товарна структура експорту України у 2017 році . Перші чотири рядки 
таблиці охоплюють продукцію рослинництва і тваринництва, а також похідні 
продукти при їхній переробці та вироби харчової промисловості. Загалом 
продукція складає 17880,6 млн. дол. США (26% загальних обсягів). 
Переважання продукції підприємств у рослинництві серед українських 
пропозицій на світовому агроринку є закономірним явищем. Ця сфера є 
найбільш прибутковою із усіх підгалузей вітчизняного АПК. Всі інші сфери 
сільського господарства, де віддачі від вкладеного капіталу необхідно чекати 
довше, не є такими популярними в інвесторів через ризики, що пов'язані з 
веденням бізнесу в Україні [1]. 

 
Таблиця 1 - Товарна структура експорту у 2017 році 

Види продукції 
Обсяги, 
млн дол. 
США 

% до 
загального 
обсягу 

Усього 74359 100 
Живі тварини. Продукти тваринного походження 961,3 1,4 
Продукти рослинного походження 9213,9 13,4 
Жири та олії тваринного або рослинного походження 4211,5 6,1 
Готові харчові продукти 3493,9 5,1 
Мінеральні продукти 8650,4 11,1 
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості 

5058,9 7,4 

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 999,6 1,5 
Шкури необроблені, шкіра вичищена 135,6 0,2 
Деревина та вироби з деревини 2750,6 1,5 
Маса з деревини або інших волокнистих матеріалів 2132,1 1,6 
Текстильні матеріали та текстильні вироби 983,8 1,1 
Взуття, головні убори, парасольки 175,9 0,3 
Вироби з каменю, гіпсу, цементу 782,8 0,8 
Перли природні або культивовані, дорогоцінне каміння 139,8 0,2 
Недорогоцінні метали та вироби з них 20138,8 27,5 
Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 
обладнання 

7026,7 10,2 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плаваючі 
засоби 

5963,5 8,7 

Прилади та апарати оптичні, фотографічні 296,5 0,4 
Різні промислові товари 809,0 0,8 
Товари мистецтва 0,3 0,1 
Товари, придбані в портах 29,9 0,1 
Різне 394,0 0,5 

 
Отже, проблема підвищення конкурентоспроможності як складової 

економічної безпеки вітчизняних підприємств країни є досить актуальною і 
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важливою та вимагає стратегічного і комплексного підходу в умовах 
економічної нестабільності, обмеженого доступу до виробничих та 
фінансових ресурсів, окупації значної території. Високий рівень 
конкурентоспроможності підприємств України засвідчує про ефективне 
розпорядження власними та позиковими ресурсами в умовах конкурентного 
ринку.  
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

У сучасному суспільстві відбувається значне загострення 
загальносуспільних та екологічних проблем, що першочергово вимагають 
пошуків шляхів їх вирішення. Саме тому, більшість державних та приватних 
зусиль не виправдовують очікувань суспільства, особливо у періоди 
скорочення державних видатків на соціально-економічні програми. Тому 
значної ролі набуває соціальне підприємництво, яке поєднує у собі ділову 
винахідливість та власні ресурси для вирішення визначених проблем.  

Окремі аспекти, що стосуються загальнотеоретичних засад 
функціонування соціального підприємництва, сучасного стану і напрямів 
його розвитку в Україні, нормативно-правові засади функціонування 
соціальних підприємств висвітлюються у працях З. Галушки, В. Назаренка, 
М. Наумова, О. Кіреєвої, Ю. Кірсанової, В. Шаповал, В. Удодової. 

Хоча термін «соціальне підприємництво» є порівняно новим, проте явище 
має давню історію. Терміни «соціальне підприємництво» і «соціальний 
підприємець» уперше згадуються у 1960-х в англомовній літературі, 
присвяченій питанням соціальних змін . Вони стали широковживаними у 
1980-х, зокрема завдяки зусиллям Білла Дрейтона, засновника компанії 
«Ашока» (найбільша міжнародна організація, що об'єднує лідерів соціального 
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підприємництва з усього світу, чия діяльність спрямована на системне 
вирішення найбільш гострих соціальних проблем) [1].  

Найпоширеніше визначення соціального підприємництва належить 
Грегорі Дізу, який виділив п’ять факторів, що його визначають: 

1. прийняття на себе місії створення та підтримки соціальної цінності 
(блага); 

2. виявлення й використання нових можливостей для реалізації вибраної 
місії; 

3. здійснення безперервного процесу інновацій, адаптації та навчання; 
4. рішучість дій, не обмежена географічним розміщенням ресурсів; 
5. висока відповідальність підприємця за результати своєї діяльності – як 

перед безпосередніми клієнтами, так і перед суспільством. 
Тож, соціальне підприємництво – це явище, засноване на самоокупній 

основі господарська діяльність із виробництва соціально значущого продукту 
або послуги із застосуванням інноваційних рішень, які перетворюють на 
користь суспільства саму послугу та механізми її економічної реалізації. 
Кінцева мета якої – не лише отримання прибутку, а й виробництво продукту 
або послуги, призначеної для вирішення суспільної проблеми [1]. 

Соціальне підприємництво перебуває на межі традиційного 
підприємництва та благодійності. Соціальне підприємництво бере від 
благодійності соціальну спрямованість діяльності, а від бізнесу – 
підприємницький підхід [2]. 

Для України явище соціального підприємництва не є новим. Його 
зародження почалося ще в XX столітті з діяльності відомих підприємців 
меценатів Ханенків, Терещенків, Яхненків, Симиренків, Харитоненків та 
інших, які інвестували значну частину своїх прибутків у розвиток української 
освіти, культури та соціальної сфери. На даний час, значного прискорення 
розвитку соціального підприємництва  надала орієнтація України на вступ до 
ЄС, яка  передбачала необхідність реалізації цілого ряду вимог, серед яких 
найважливішими є подолання різкого розмежування в доходах населення, 
досягнення високого рівня зайнятості як умови підвищення якості життя 
громадян, підвищення ступеню соціальної захищеності найбільш уразливих 
груп та всього населення, забезпечення широкого обсягу економічних та 
соціальних прав громадян. 

 Але, на жаль, явище соціального підприємництва не є добре 
популяризованим в сучасному українському суспільстві. Згідно з каталогом 
соціальних підприємств виданим у 2017 році, на території України 
функціонує лише 150 підприємств даного типу.  Ця частка є мізерною у 
порівнянні  з лідером європейського регіону в розвитку соціального 
підприємництва, Великою Британією, де налічується 70 тис. соціальних 
підприємств, що забезпечують працею майже мільйон британців [3].  

Нині в Україні є організації, котрі підтримують соціальне 
підприємництво: Український фонд підтримки підприємництва, 
Міжнародний фонд «Відродження»,  Сокальська агенція регіонального 
розвитку,  Благодійний фонд «Благовіст»,  Благодійне підприємство 
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«Перлина Буковини»,  Благодійна організація «Центр допомоги дітям-
інвалідам» та інші. Усі ці громадські організації сприяють популяризації в 
нашій країні соціального підприємництва [4]. 

Для активізації розвитку соціального підприємництва в Україні 
потрібне: 

1. розповсюдження інформації про соціальне підприємництво через ЗМІ; 
2. прийняття закону про соціальне підприємництво, яким було б 

визначено чіткі критерії соціального підприємництва та створено правові 
механізми підтримки соціальних підприємців; 

3. започаткування програм підприємницького навчання охочих для 
реалізації діяльності у сфері соціального підприємництва; 

4. створення спеціальних кредитних і позикових програм для залучення 
фінансових коштів на початковому етапі розвитку соціального 
підприємництва; 

5. збільшення соціального капіталу для зростання рівня взаємодовіри та 
взаємодії у суспільстві. 

Таким чином, розвиток соціального підприємництва є вигідним для 
макроекономічного розвитку кожної країни, оскільки ця діяльність дає 
можливість зменшити частину державних витрат на вирішення проблем 
соціально незахищених людей, їх працевлаштування та суспільної адаптації. 
Саме тому, в Україні необхідно прискорити процес популяризації 
соціального підприємництва шляхом проведення соціально-економічної 
політики.  
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ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ВАЖЛИВИХ  
ПОКАЗНИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ  

ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
 
Заробітна плата посідає чільне місце в механізмі господарювання та є 

однією з найвагоміших соціально-економічних категорій, що визначає рівень 
та якість суспільного розвитку [1, с. 13-20].  
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Особливе місце в структурі доходів працівника займає заробітна плата. 
Загалом, саме від розміру заробітної плати залежить рівень і якість життя 
населення, розмір майбутньої пенсії, що визначає соціальне становище осіб у 
похилому віці, настрій, здоров’я, можливості освіти, культурного розвитку, 
психологічний стан людей [2]. 

Україна будує соціально спрямовану ринкову економіку з орієнтацією 
на європейські стандарти. Показником ефективності такої економіки є 
високий рівень життя населення. Оскільки основною складовою рівня життя 
населення є матеріальне становище, а ситуація у сфері доходів 
характеризується постійним соціальним напруженням, тому надзвичайно 
важливими є наукові дослідження, пов’язані з теоретичними та практичними 
аспектами доходів і життєвого рівня.  

Сукупні доходи населення, що відстежуються  Державною службою 
статистики України. У таблиці 1 наведено структуру сукупних номінальних 
доходів населення України за 2016 – 2018 рр. [ 3 ]. 

 

Таблиця 1 – Структура сукупних номінальних доходів населення 
України за 2016–2018 рр. 

 

На сьогодні необхідно проводити розумну та виважену політику 
регулювання доходів населення, вдало використовуючи наявні для цього 
інструменти. Можливість вимірювання рівня життя потребує насамперед 
аналізу доходів і витрат населення, а також визначення шляхів їх підвищення 
й подолання нерівності в суспільстві [4, с.192]. 

З одного боку, доходи працівника – це джерело задоволення його 
потреб, підвищення якості життя, а з іншого – це й засіб розвитку 
виробництва, яке «працює» за рахунок тісного взаємозв’язку розмірів 
доходів працівників з кількістю та якістю їх праці. Таким чином, розмір 
доходів працівника впливає на якість його життя, яка в свою чергу впливає 
на якість праці. На нашу думку, лише тоді, коли працівник буде отримувати 
гідну заробітну плату, він буде зацікавлений у підвищенні власних 
конкурентних характеристик, адже матиме бажання залишитися на даному 
робочому місці, відповідно буде підвищуватися продуктивність та якість 
праці. Це свідчить про взаємозв’язок між оплатою праці та її 
продуктивністю, де проміжною ланкою виступає саме якість життя 
працівника, тобто його рівень задоволення власних потреб [5]. 

Показники 2016 2017 2018 
Доходи – всього, млн. грн. 527073 642105 809046
в тому числі:  
заробітна плата 214885 277891 380399
прибуток та змішаний доход 121321 139393 174952
доходи від власності (одержані) 20026 20317 20456
соціальні допомоги та інші одержані поточні 
трансферти 

170841 204504 233239 

в тому числі:  
- соціальні допомоги 86270 96381 118915 
- інші одержані поточні трансферти 26572 27569 32784
- соціальні трансферти в натурі 57999 80554 81540
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Останнім часом в Україні спостерігаються досить високі темпи 
підвищення доходів населення, але при цьому зберігається значне 
відставання країни від європейських стандартів життя. На сьогодні, 
покращили ситуацію саме за допомогою державного регулювання рівня 
мінімальної заробітної плати з метою підвищення вартості робочої сили та 
вирішення таким чином низки соціальних проблем. 

Оплата праці як основне джерело особистих доходів більшості громадян 
повинна відповідати вартості робочої сили, тобто бути достатньою для 
задоволення різнобічних потреб працівників на рівні, який може забезпечити 
на цей час економіка країни [6, с. 369 ]. 

Таким чином, необхідною умовою подальшого зростання доходів 
населення є підвищення ефективності суспільного виробництва. Підвищення 
рівня доходів населення сприятиме реалізації споживчого попиту, що 
стимулюватиме похідний попит на продукцію виробничого призначення, 
інноваційні розробки та економічне зростання країни. Завдяки заходам 
вирівнювання доходів громадян Україна має стати більш 
конкурентоспроможною у світовому та європейському економічному 
просторі.  
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Економiка України в умовах глобалiзації,  все ще потребує  певних змін 

та удоcконалень. Входження України у cвітове господарcтво, яке базується  
на організаційно-економічних засадах ринкових відносин та принципах 
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рівноправності і взаємної вигоди у співробітництві, дасть доволі сильний 
поштовх до міцної економічної системи. 

Проблему дослідження сутності глобалiзації та глобальних проблем в 
економіці проаналізували такі економicти як: М. А. Шепєлєв, О. Г.Білоруc,      
М. Алле, І. Валлерстайн,  М. Кастельс, Е. Акопова, Л. Андрєєва, Л. Бляхман,  
Т. Левітт, П. Ратленд, С. Губанова тощо. 

В умовах формування сучасної моделi мiжнародного поділу праці, 
основу якої  cкладає якісно оновлена технологічна база  виробництва, 
Україна  поступово, цілеспрямовано  розв’язує  проблеми  ефективної участі 
в цій системі, використовуючи зовнішньоекономічні зв’язки для реалізації 
національних економічних інтересів.  

Україна за багатьма характериcтиками, буде гідним партнером  у 
cвітових eкономічних зв’язках. Наявний науково-технiчний потeнціал дaсть 
змогу Україні за сприятливих умов втримати передові позиції у світовій 
науці з цілого ряду науково-технiчних напрямів і, найголовнішу, проводити 
незалежну економічну політику на включення в систему світових 
господарських зв’язків.  

До початку двадцять першого cтоліття світ перетворився в глобальну 
економiчну систему, виник глобально функцiонуючий гоcподарський 
механізм, складовими  якого стали окремі національні економіки. Економіка 
починає глобалiзуватися внаслідок виникнення нових форм конкуренції, 
коли дедалi більше суб’єктів світогосподарських зв’язкiв не мають певної 
державної належності. Таким чином, глобалізація стає постійно діючим 
чинником і внутрішнього, і міжнародного економічного життя, є  початковим 
етапом формування економічної єдності світу, його господарської цілісності 
за всієї різноманітностi та гетерогенності складових і підсистем світового 
господарства. Розгортання процесу глобалізації вирізняється суперечливим 
впливом на національні економіки та на весь перебіг сучасного світового 
господарського розвитку [2, с.47]. 

Член НАН України О. Г. Білорус піднімає проблему глобалізації в сфері 
продовольства, торкаючись і викликів для аграрної економіки України, 
формування cвітогосподарського комплексу АПК і світової торгівлі 
продовoльством,  яке  є основою для   життєдiяльності  людини. Oлег Бiлорус  
вивів наступний закон: «Країни, які виявляться неспроможними зайняти 
місце в експресі світової глобалізації, неминуче опиняться під його колесами. 
Таким є закон сучасного розвитку - закон глобалізації». У цiлому, на його 
думку, основний принцип сучасної глобалізації полягає не стiльки в 
максимальній відкритості країн для мiжнародного співробітництва, скiльки у 
здатності нею cтворити, запропонувати і просунути глобальний інтегрований 
продукт, який поєднує в собі комплекс специфічних якостей в обсязі, що 
його потребує ринок [3, с.340]. 

Голoвною  метою  сучасних  досліджень  глобалістики, все ж є розкриття 
природи, закономірності рoзвитку, негативнi наслідки і ризики 
функціонування вже сформованої системи силового глобалізму та його 
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відмінності від глобалізації як форми глобальної інтеграції, що має 
природний, об’єктивний характер; довести прирeченість глобалізму як нової 
форми експлуатації народів та необхідність його заміни на раціональну і 
справедливу світову систему, пoбудовану на нooсферних принципах; 
проаналізувати основні вектори і характер глобальних зрушень, які 
простежуються сьогодні, а також зпрогнозувати тенденції подібних зсувів до 
середини ХХІ століття, визначити основні загрози силової глобалізації світу 
для окремих країн, у тому чиcлі для крaїн перехідного типу, таких як 
Україна» [1, с.10]. 

У світлі цих проблем у 2016 році, за даними Міжнародного валютного 
фонду, економіка України перебувала на 50-му місці у світі за рівнем ВВП 
(валового внутрішнього продукту) за ППС (паритет купівельної 
спроможності) - $ 353 мільярди. Економіка країни базується на 
багатогалузевій промисловості, сільському господарстві та сферах послуг. У 
2016 та 2017 роках українська економіка зростала приблизно на 2% щороку 
після декількох років сильного спаду [2, с.47]. 

Україна є потенційно багатою країною, яка реалізує cебе і сприймається 
ззовні як політична та економічна сила, подібна дo Польщі та Туреччини. 
Серед колишніх рeспублік СРСР Україна успадкувала один з кращих наборів 
початкових ресурсів. 

Вже сьогодні Україна пoступово будує cвої зовнішньоекономічні 
відносини на взаємовигiдних умовах. Високий рiвень конкуренції на 
світовому ринку, гнучкість стратегії й тактики товаровиробників потребують 
створення в Україні структур які б забезпечували і координували 
функціонування зовнішньоекономічного комплексу, а також, усієї 
інфраструктури зовнішніх економічних зв’язків [1, с.10]. 

Реформа зовнішньоекономічного комплексу не може здійснюватись у 
відриві від реформування самої економічної системи в України. Це має для 
нашої країни принципове значення. Щодo пріоритетності у партнерах 
зовнішньоекономічних зв’язків і поділу праці для України не iснує якоїсь 
постійної домінанти, і вoна може співпрацювати з якнайбільшою кількістю 
країн та мiжнародних організацій.  Відбуваються процеси глобалізації, які в 
майбутньому  можуть привести до її ствoрення. Зрештою, особливістю 
економічної глобалізації в cучасних умовах є те, що країни, які перeбувають 
на різних рівнях економічного розвитку, знаходяться, відповідно, на різних 
ступенях включення в глобалiзаційні процеси, а понад п’ятдесят  країн з 
найнижчим рівнем економічного розвитку фактичнo поза межами 
глобальних змін.  
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У роботі розглянуто поняття «міжнародні економічні відносини» та 
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Актуальність роботи. На сучасному етапі розвитку суспільних відносин, 
у період глобалізації, жодна держава світу не може бути відокремленою від 
інших країн та ізольованою від світових процесів. Сучасні процеси 
глобалізації виступають тією рушійною силою, яка визначає особливості 
розвитку світу, роблячи його більш структурованим. 

Основні економічні і політичні процеси в світі стають все більш 
пов’язаними один з одним. Міжнародні економічні відносини 
характеризують спосіб і характер взаємодії країн в сфері економічного 
співробітництва, розвитку і переплетення торговельних, виробничо-
технічних, валютно-фінансових зв’язків [2]. 

Саме тому в сучасних умовах розвитку суспільства посилюється увага 
до сфери міжнародних економічних відносин у світовому господарстві як до 
системи господарських зв’язків між національними економіками окремих 
країн, відповідними суб’єктами господарювання, як до особливої форми 
діяльності, що ґрунтується на міжнародному поділі праці і вивчення даного 
питання з метою аналізу та прогнозування розвитку світового господарства в 
умовах глобалізації стає досить актуальним. 

Метою роботи є визначення сучасного стану міжнародних відносин у 
світовому господарстві. Досягнення мети передбачає виконання наступних 
завдань: 

- визначення понять «міжнародні економічні відносини» та «світове 
господарство»; 

- визначення функцій міжнародних економічних відносин та їх ролі у 
світовому господарстві; 

- характеристика сучасних економічних відносин у світовому 
господарстві. 

Об’єктом дослідження в роботі є світове господарство. 
Предметом роботи є міжнародні економічні відносини як система 

господарських зв’язків між державами. 
Видатними науковцями, які здійснювали дослідження в галузі вивчення 

та узагальнення матеріалів про міжнародні економічні відносини та світове 
господарство є Патика Н. І., Горбач Л. М., Плотніков О. В., Зінчук Т. та ін.. 
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Серед зарубіжних науковців, які дослідували дане питання, слід виокремити 
К.Уолтца, Р. Хазбулатова, Д. Бедла та ін. 

Країни, їх національні економіки, взаємодіють між собою економічній, 
політичній, військовій, культурній, гуманітарній, екологічній та інших 
сферах. Для здійснення цих відносин держави налагоджують між собою 
дипломатичні зв’язки, укладають угоди, що регулюють різні напрями 
співробітництва. 

Численні міжнародні зв’язки об’єднують країни світу в складну систему 
– світове співтовариство, а їхні національні економіки – у світове 
господарство Світове господарство (світова економіка) -  складна економіко-
географічна система, утворена сукупністю національних господарств країн 
світу, що взаємопов’язані міжнародним поділом праці. До системи світового 
господарства залучені всі країни. Найважливішу роль у їх об’єднанні 
відіграють міжнародні економічні зв’язки, що виражені потоками (рухом) 
товарів, послуг, капіталів, робочої сили, інформації між країнами та 
регіонами світу [1]. 

Міжнародні економічні відносини безпосередньо є  віддзеркаленням 
внутрішньої організації світового господарства, законів та етапів його 
розвитку. Це економічна форма розвитку процесу інтернаціоналізації 
продуктивних сил світу, в якій зосереджені техніко-економічні, 
організаційно-економічні, соціально-економічні відносини та відносини 
власності. Міжнародні економічні відносини – це система різноманітних 
господарських зв’язків між державами та іншими суб’єктами національних 
економік, яка сформувалася під впливом розвитку міжнародного поділу 
праці продуктивних сил, їх економічного, соціального та політичного устрою 
з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ у світовому 
масштабі. До найхарактерніших рис міжнародних економічних відносин 
відносяться: цілісність та стабільність; складний та суперечливий характер; 
загальна мета; нерівномірність розвитку національних господарств світу; 
правове регулювання [4]. 

У світовому господарстві розвиваються усі найважливіші форми 
міжнародних економічних відносин: 

- міжнародна торгівля товарами та послугами; 
- міжнародна міграція капіталу; 
- міжнародна міграція робочої сили; 
- міжнародна передача технології; 
- міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини; 
- міжнародна економічна інтеграція; 
- міжнародні зусилля у вирішенні глобальних економічних проблем [3]. 
Усі форми міжнародних економічних відносин взаємопов'язані й 

взаємозалежні. Для них на сучасному етапі характерне: 
- зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міжнародної 

торгівлі готовою продукцією - із суто комерційної вона значною мірою 
перетворилась у засіб безпосереднього обслуговування національних 
виробничих процесів; 

- інтенсифікація міграції капіталу в різних формах; 
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- зростання масштабів міграції робочої сили; 
- прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів; 
- швидкий обмін науково-технічними знаннями; 
- розвиток сфери послуг; 
- об’єднання зусиль у вирішенні глобальних економічних проблем [2]. 
Сучасний рівень міждержавних економічних зв’язків свідчить про: 

трансформацію двосторонніх міжнародних економічних відносин в 
багатосторонні; поглиблення міжнародного поділу праці у світовому 
господарстві; зростання масштабів і якісну зміну характеру традиційної 
міжнародної торгівлі в засіб безпосереднього обслуговування національних 
виробничих процесів; інтенсифікацію і глобалізацію міграції капіталу; 
активний обмін науково-технічними знаннями, прискорений розвиток сфери 
послуг; помітне зростання масштабів міграції робочої сили. 

Міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер 
сучасного життя, в тому числі й України. Звичайним явищем стало 
здійснення експортно-імпортних операцій, розрахунків в іноземній валюті, 
купівля для цього необхідної валюти, продаж отриманої за поставлену 
продукцію валюти. Це сприяло активному розвитку валютного ринку, 
виходом на нього нових суб’єктів, появою нових видів угод та операцій [2]. 

Отже, ситуація, що складається нині у світовому господарстві, 
характеризується глобальною трансформацією економік усіх країн світу в 
напрямі нового якісного стану, нового типу цивілізації. Світова економічна 
система стає все більш глобальною,  в ній посилюється взаємозалежність 
національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації 
виробництва й інших видів міжнародних економічних відносин. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 
 
Оптова торгівля відіграє важливе значення в господарському механізмі 

України. Значення оптової торгівлі визначається її місцем та роллю на 
товарному ринку [1]. 
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Оптова торгівля являється продажем товарів великими партіями 
роздрібним торговцям з метою їх подальшого перепродажу. Вона має 
можливість пропонувати різні за обсягом партії товарів стабільної якості, за 
порівняно невисокими цінами протягом тривалого періоду часу, що дозволяє 
їм мати успіх конкурентної боротьби. В багатьох моментах здійснює 
активний вплив на товаровиробників через забезпечення їх сировиною та 
ресурсами, через виконання комерційно-посередницьких операцій щодо 
реалізації виготовленої продукції. Оптова торгівля здійснює також великий 
обсяг допоміжних технологічних операцій в частині перетворення 
виробничого асортименту в роздрібний, підготовки товарних запасів до 
кінцевої реалізації споживачам, чим сприяє вдосконаленню всього 
технологічного процесу товаропросування, підвищенню рівня торговельного 
сервісу. Розвиток оптової торгівлі необхідний для вирішення таких проблем: 

 - упорядкування системи доведення товарів до споживачів; 
- прискорення процесів обігу товарів, взаєморозрахунків і платежів між 

учасниками споживчого ринку; 
- надання товаровиробникам необхідних умов для реалізації продукції; 
- створення умов для проведення сертифікації товарів, які надходять на 

споживчий ринок; 
- створення конкурентного середовища й, як наслідок, зниження рівня 

цін на товари та підвищення їх якості [2]. 
 Для оптової торгівлі основною відмінною особливістю є категорія 

покупців - це суб’єкти підприємницької діяльності - фізичні та юридичні 
особи, їх філії. Але при цьому не може бути оптовою торгівлею продаж 
товару суб’єкту господарської діяльності на стандартних умовах продажу 
всім роздрібним покупцям. Торговельними об’єктами у сфері оптової 
торгівлі є: склад товарний (універсальний, спеціалізований, змішаний) і             
магазин-склад [3]. 

 Функціями оптової торгівлі є: 
1) полегшення процесу реалізації товарів виробників; 
2) перетворення виробничого асортименту у торговий; 
3) логістична функція; 
4) здійснення внутрішньо складських технологічних операцій, супутніх 

процесу зберігання товарних запасів; 
5) організація своєчасної доставки товарів у роздрібну торговельну 

мережу; 
6) консультаційна функція [1]. 
Головним завданням оптової торгівлі є створення найсприятливіших 

умов суб’єктам товарного ринку для здійснення раціонального товарного 
обігу з метою якомога повнішого задоволення попиту організованих 
споживачів та підприємств роздрібної торгівлі в зручний для них час, у 
необхідній кількості та якості й потрібному асортименті [4]. 

Українським оптовим підприємствам необхідно покращити роботу, 
щодо виконання наступних функцій: оцінки потреб і попиту; перегрупування 
та сортування товарів; наданню інформації та консультаційних послуг, яка 
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передбачає наявність висококваліфікованих технічних фахівців; полегшення 
продажів, яка виконується за рахунок скорочення дилерської мережі; 
наданню ринкової інформації. Незважаючи на глибокі кризові явища в країні, 
оптова торгівля має певні позитивні напрями розвитку. Це наглядно наведено 
у ( табл. 1) [4]. 

 
 Таблиця 1 – Динаміка та структура оптового товарообороту України 
за групами за 2014-2016 рр. 

 

Показники 
Роки 

Відхилення (+,-) від 
2015 до 2014 

року 
2016 до 2015 

року 
2014 2015 2016 у сумі у % у сумі у % 

Товарооборот, 
млн. грн. 

987957 1244220,8 1555965,7 256263,8 25,9 311744,9 25,1 

Продовольчі 
товари, млн. грн.

194669,3 224268,9 252771 29599,6 15,2 28502,1 12,7 

У відсотках до 19,7 18 16,2 х -1,7 х -1,8 
Непродовольчі 793287,7 1019951,9 1303194,7 226664,2 28,6 283242,8 27,8 
У відсотках до 80,3 82 83,8 х 1,7 х 1,8 
Частка продажу 48,5 46,9 44,5 х -1,6 х -2,4 
Продовольчі 
товари, % 

71,4 75,2 76,4 х 3,8 х 1,2 

Непродовольчі 
товари, % 

42,9 40,7 38,3 х -2,2 х -2,4 

 
В структурі оптового товарообігу суттєво переважають непродовольчі 

товари, їх частка у загальному товарообороті склала у 2016 році 83,8 %, що 
на 1,8 в.п. більше, ніж у 2015 році. Негативним явищем є зниження (хоча й 
незначне) питомої ваги товарів вітчизняного виробництва в оптовому 
товарообігу особливо непродовольчих товарів. Ця тенденція викликана 
впливом економічної кризи, що призвела до зниження платоспроможності 
населення країни. Характерною тенденцією розвитку оптової торгівлі 
останніх років в Україні є поступове скорочення кількості оптових 
підприємств за рахунок укрупнення, злиття, об’єднання малих і середніх 
оптових структур, розвиток оптово-роздрібної мережі [4]. 

Таким чином, незважаючи на кризові ситуації в Україні, оптова торгівля 
широко розвивається. Хоч і роль оптової ланки торгівлі як суб’єкта ринку 
була низькою, що призвело до порушення зв’язків між виробниками та 
покупцями, але з вдосконаленням системи управління і маркетингу 
підприємств вдалося змінити ситуацію на краще. Це забезпечило зростання 
обсягу оптового товарообороту. 
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Проблема зовнішнього боргу впродовж десятків і навіть сотень років не 

втрачає своєї актуальності, оскільки вчені під час її дослідження дійшли 
висновку, що жодна держава в світі не може обійтися без зовнішніх 
запозичень. 

Зовнішній борг країни вважається одним з ключових елементів 
держаних фінансів. Він складається із боргових зобов’язань і кредитів 
держави перед міжнародними економічними або фінансовими організаціями, 
іншими державами та закордонними юридичними або фізичними особами. 
Зовнішній борг країни є складовою частиною сукупного державного боргу, 
який в свою чергу формується через значний дефіцит державного бюджету. 

Проблемам, пов’язаним з визначенням економічних відносин та причин 
формування зовнішнього боргу присвячено праці багатьох вчених, зокрема 
зарубіжних: Дж. Бюкенен, А. Вагнер, Дж. Кейнс, К. Р. Макконнелл,  
К. Маркс, К. Дитцель, Д. Рікардо, А. Сміт, Д. Юм., а також таких вітчизняних 
вчених, як: Л. Г. Капранова, А. П. Софієнко, В. В. Лісовенко, О. Д. Василик,             
Т. П. Вахненко, Н. В. Зражевська, В. В. Козюк, І. О. Лютий, В. М. Федосов та 
інші. 

Внутрішні і зовнішні борги стали невід'ємною складовою фінансової 
системи більшості країн світу. Виникають такі борги через постійний 
дефіцит державного бюджету. Історично склалося, що основна частина 
залучених за допомогою позик коштів витрачається на фінансування 
поточних видатків бюджету. Для фінансування ж проектів розвитку 
використовуються саме кошти від міжнародних фінансових організацій та 
іноземних банків. Зовнішній борг деяких провідних країн світу значно 
перевищує ВВП цих країн. Для ефективного використання зовнішніх 
державних запозичень необхідно побудувати зважену макроекономічну та 
податково-бюджетну політику, створити стабільну політичну ситуацію в 
країні [1]. 

Економічна теорія свідчить, що зовнішній державний борг відіграє 
значиму роль в макроекономічній системі будь-якої країни. Це пояснюється 
тим, що відносини з приводу формування, обслуговування та сплати боргу 
істотно впливають на стан державних фінансів, грошового обігу, 
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інвестиційного клімату, структури споживання та розвитку міжнародного 
співробітництва [2]. 

Державний борг є важливим макроекономічним важелем регулювання 
економіки держави, він показує на скільки є стабільним фінансовий, 
економічний і політичний стан держави. Платоспроможність держави в 
значній мірі залежить від структури зовнішнього боргу, відсоткових ставок 
та термінів його повернення [1]. 

До недавніх часів державний борг вважався більшістю вчених слабкістю 
держави і свідчив про її нездатність мобілізувати для фінансування своїх 
видатків, тому вважався свідченням занепаду її економічної системи. Через 
таке відношення вчених до зростання розмірів державного боргу частота і 
обсяги підписання угод між урядами країн значно скорочувалися. Однак з 
часом вчені визначили, що зростання боргів призвело не стільки до кризи 
через заборгованість, скільки до розвитку промисловості і торгівлі, що в 
свою чергу призвело до зростання багатства нації.  

К. Дитцель дійшов висновку, що народ стає багатшим, а господарство 
розвивається пропорційно тому, наскільки великою є частка процентних 
платежів держави по погашенню державної заборгованості. Він відносив 
державний борг до «благословенних інститутів» нової епохи людського 
розвитку і вважав його одним з найважливіших важелів 
народногосподарського розвитку. На його думку «кредит держави – 
Архімедові точки опори, що підіймають світ з обох полюсів» [3]. Таким 
чином вчені визнали, що зростання державного боргу не завжди призводить 
до негативних наслідків. Завдяки цьому вдалося позбавитись від 
упередженого ставлення до цього явища. 

Однак, якщо розглядати державний борг не тільки на національному 
рівні, а й на міжнародному, виникає питання: « Чи можливо підтримувати 
розвиток держави без запозичень? Чи можна стверджувати, що якщо 
внутрішній державний борг містить в собі позитивні наслідки для економіки, 
то схожий ефект матиме і утворення зовнішнього боргу держави?». 

Держава не завжди має можливість провести скорочення витрат 
відповідно до доходів. Тоді виникає потреба в додаткових фінансових 
ресурсах, які можна отримати або завдяки емісії грошей або запозиченням як 
усередині держави, так і ззовні. Розвиток будь-якої держави об'єктивно 
вимагає внутрішніх і зовнішніх запозичень, які на той або інший період часу 
фіксуються у вигляді державного боргу [4, с. 398]. Це означає, що якщо 
держава хоче розвиватись ефективно, то утворення державного боргу 
неминуче.  

Якщо розглядати внутрішній державний борг, річ йде про 
заборгованість держави перед національними кредиторами. За даних умов, 
можна стверджувати, що держава шляхом запозичень перед своїми 
резидентами мобілізує та розподіляє кошти, які є національним надбанням 
країни. Тобто таким чином вона стимулює та прискорює розвиток своєї 
економіки самостійно, за рахунок власних ресурсів. Однак якщо розглядати 
заборгованість держави перед закордонними юридичними, фізичними 
особами, МЕО, МФО та урядами інших держав, можна дійти висновку, що 
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держава, зовнішній борг якої постійно зростає, поступово стає залежною в 
економічному та політичному плані від своїх кредиторів. 

Різницю між ефектами внутрішнього і зовнішнього боргу можна 
пояснити тим, що при запозиченні державою коштів у вітчизняних 
кредиторів держава буде більш зацікавлена у їх ефективному використанні. 
Оскільки відсоткові платежі по заборгованості залишатимуться у 
розпорядженні національних кредиторів. Але порівняно з зовнішніми 
запозиченнями, коли держава сплачуватиме відсотки за користування 
запозиченими грошима нерезидентам, вона втрачатиме частину виробленої 
вартості, що свідчитиме про відтік капіталу. Однак не можна однозначно 
стверджувати, що зовнішні державні запозичення є абсолютно невигідними в 
контексті державного боргу. Це лише свідчить про порівняну перевагу 
внутрішніх запозичень перед зовнішніми. Якщо ж сукупна сума зовнішнього 
державного запозичення значно перевищує потенційну суму внутрішніх 
запозичень (що найчастіше буває під час кризової ситуації в країні), то за 
умови ефективного використання запозичених коштів країна досягне 
більших результатів, аніж отримала б за рахунок мобілізації власних коштів. 

Узагальнюючи викладену інформацію, можна виділити наступні 
висновки: Зовнішній борг країни – це сума її запозичень перед іноземними 
суб’єктами МЕВ. Зовнішній борг є складовою сукупного боргу держави, 
котрий впродовж довгих років вважався негативним фактором. Враховуючи, 
що державний борг виникає через постійний дефіцит бюджету, вчені дійшли 
висновку, що жодна держава не може обійтись без запозичень, а деякі з них 
навіть знайшли їх позитивні сторони. При розгляді зовнішнього і 
внутрішнього державного боргу можна виділити їх різний вплив на 
економіку держави, тому виникає питання, котрий тип запозичень з точки 
зору держави приведе до більш ефективного розвитку. По мірі зростання 
потенційно можливої суми внутрішніх запозичень, їх ефективність в 
порівнянні з зовнішніми запозиченнями зростає. Однак у кризових випадках 
ефективність зовнішніх запозичень значно зростає, що пояснюється 
неспроможністю держави самостійно забезпечити свої потреби. 
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ПОНЯТТЯ «РОЗВИТОК» ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЙОГО ТЕОРІЙ 

 
Підприємства проходять від стадії народження до стадії переродження 

або зникнення кожне за різний час. Ці стадії говорять за себе і безпосередньо 
включають таке поняття як «розвиток» підприємства. 

Розвиток підприємства - це безповоротні, цільові та закономірні зміни 
системи господарської діяльності, послідовність переходу з одного стану в 
якісно інший на основі удосконалення технічних складових, технології та 
організації роботи, впровадження інноваційної складової у виробничу. Тобто 
це не просто зміни, а прогресивні зрушення виробництва [1, с. 334].  

Для «розвитку» характерні такі відповідники як: випуск нової лінії 
товарів, освоєння нових збутових ринків, використання нової техніки, 
обладнання, інновацій, впровадження нових форм організації праці та 
заробітної плати та методів управління виробничим процесом, формування 
нових партнерських відносин, та створення якісно нових та перспективних 
зв’язків. 

Такий розвиток на підприємстві є двох типів: еволюційний та 
революційний. Еволюційний застосовується коли якісні зміни проходять 
поступово, прогресивно. А революційний використовується коли 
відбувається стрибкоподібний перехід від одного стану господарської 
системи до іншого, якісно нового. 

У бізнесовій організації можуть відбуватися і докорінно протилежні дії – 
регресивний розвиток підприємства [2, c. 239]. За нього відбувається перехід 
до нижчого рівня якісного стану розвитку фірми. 

Існує три основних концепції розвитку підприємства: теорія 
спрямованого розвитку, теорія циклічного і теорія життєвого циклу. 

Теорія спрямованого розвиткусвідчить, що кожне підприємство має 
індивідуальну траєкторію і знаходиться в залежності від здатності 
адаптуватися до зовнішнього середовища та спроможності вирішувати 
внутрішні суперечки своєчасно і ефективно. Підприємство намагається 
знайти рівновагу для довготермінового перебування на ринку. 

Перехід до спрямованого розвитку свідчить про додаткові витрати 
підприємства, ресурсів, як матеріальних так і фінансових, інтелектуальних 
зусиль і часу.Через ці витрати створюються бюджетні обмеження на перехід 
підприємства з одного якісно нового стану в інший. 

Теорія циклічного розвитку підприємства бере початок на теоретичній 
концепції Н.Д. Кондратьєва і його послідовників. Основна суть теорії полягає 
у тому, що підприємство розвивається циклічно через коливання 
результативності: її пониження і підвищення. 
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Такий тип розвитку підприємства набуває спірального характеру, за 
якими коливання соціально-економічної системи набувають якісних змін. 

Теорія життєвого циклу підприємства ґрунтується на законі віддачі 
економічних ресурсів враховуючи характер розвитку ринків [1, c.155]. Отут і 
життєвий цикл організації ототожнюється з життєвим циклом товару, тому 
що динаміка росту показників підприємства опрацьовується і оцінюється за 
критеріями витрат і надходжень з моменту його заснування до моменту 
ліквідації. 

Але у світових економічних літературних джерелах наводяться інші 
теоретичні концепції розвитку підприємства. Одним із таких є ранжування 
етапів: 

- розвиток основних напрямків діяльності, що створюють основну 
частину прибутку; 

- створення нових напрямків бізнесу; 
- формування реальних перспектив у майбутньому. 
Підприємства, що перебувають у першому рангу концентрують увагу на 

забезпеченні успішної діяльності в межах основних напрямків виробництва, 
мають необхідні ресурси для нарощування, а в майбутньому стабілізації 
діяльності, а завдяки ефективному управлінню такий потенціал діяльності 
може залишатися на високому рівні.  

Підприємства другого рангу основні матеріальні і грошові ресурси 
спрямовують на створення та розвиток нового значно більше прибуткового 
бізнесу. Але такі підприємства стають прибутковими у середині свого 
розквіту, а потім їх ефективність іде на спад. 

Підприємства третього рангу теж зосереджують свою увагу на 
створення нового бізнесового підприємства але основна увага 
зосереджується на реалізації його потенційний можливостей. Значна 
кількість підприємств під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників виходить 
з такого рангу. 

Отже, яке б не було підприємство великим, середнім чи малим воно має 
розраховувати для себе концепцію розвитку і таким чином вона принесе для 
підприємства ефективну господарську діяльність. Розраховані кроки 
підприємства на шляху до максимізації прибутків матимуть позитивний 
ефект на подальший розвиток. Завдяки вищезазначеним теоріям бізнесова 
організація може розрахувати наслідки діяльності в майбутньому, що 
призведе до уникнення негативних проблем. 
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НАСЛІДКИ ТА ВПЛИВ ТНК НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 
 

У другій половині ХХ століття світова економіка констатувала появу і 
початок великого поширення такого елементу міжнародних економічних 
відносин як транснаціональні корпорації. 

Наукові дослідження даної теми свідчать про чималий інтерес науковців 
цієї галузі. Такі учені як: Ленський Е. Ф., Цвєтков В. А., Гаврилова Т. В., 
Макогон Ю. В. та багато інших займалися вивченням цієї проблеми.  

Транснаціональні корпорації це підприємства, яким належить чи які 
контролюють комплекси виробництва чи обслуговування, які знаходяться за 
межами тієї країни, в якій ці корпорації базуються, маючи мережу філіалів і 
відділень в різних країнах вони займають провідне положення і займається 
виробництвом і реалізацією товарів і послуг [1]. Вплив ТНК на сьогоднішній 
день настільки великий, що вони за декілька днів можуть викликати обвал 
національної валюти країни і довести її економіку до плачевного стану. Так, 
наприклад, у 70-ті роки ХХ століття «незначне» рішення компанії Coсa Cola 
замінити в своїх безалкогольних напоях натуральній цукор на штучний 
привело до того, що сотні тисяч людей на Філіппінах були звільнені з роботи. 

Всесвітній банк і МВФ некоректно оцінюють міжнародні економічні 
відносини, як самі відносини між країнами [2]. 70% світової торгівлі 
знаходиться в руках 40000 ТНК і 250000 їх іноземних філіалів. Більше 30% 
цієї торгівлі є «внутрішньою», іншими словами, вона відбувається між 
різними частинами одних і тих же корпорацій, що є позитивним для країни, 
бо національна валюта курсує у банках країни. 

Роль внутрішнього сектора в економіці становиться все менше. ТНК 
видобувають, переробляють, розподіляють і споживають більшу частину 
світових енергетичних ресурсів. Вони виробляють більшість автомобілів, 
літаків, супутників, побутових електроприладів, хімікатів, медичних 
препаратів і біотехнологічної продукції. Вони вирубають більшу частину 
лісів в світі і виробляють майже всю бумагу, вирощують більшу частину 
культур, виробляють і продають більшість харчових продуктів світу. Мінуси 
від діяльності хоч і є, але плюси покривають їх з головою. 

Інтереси найсильніших країн світу часто тісно пов’язані з інтересами 
розташованих в них ТНК, і це дає знак на міжнародну політику. В той же час, 
ТНК завжди готові повернутися до цих країн спиною, якщо це більше 
відповідає власним інтересам. Мала кількість урядів насмілюються 
вмішуватися в політику ТНК відносно найму робочої сили, і як прості 
безнадійно відсталі країни що розвиваються, вони приходять до схожого на 
відкуп стимулюванню інвестицій, щоб зберегти робочі місця в країні. Іноді 
ТНК кооперуються з якось частиною країни, наприклад, щоб добитися 
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підписання багатосторонньої угоди про інвестування, але виступають проти 
інших його частин, таких як природоохоронні організації. 

 
Таблиця 1 – Топ 5 найбільш шкідливих ТНК у світі [3] 

№ Назва корпорації Шкода яка причиняється 
1 British Petroleum А) нафтодобування в екологічно чистих місцях, таких як 

Арктика і Аляска, що привело до екологічної катастрофи; 
Б) порушення прав корінного населення Південної Кореї. 

2 Shell Oil А) фактична окупація Нігерії; 
Б) нелюдська експлуатація робітників; 
В) підтримка репресивних режимів. 

3 Siemens А) використання праці в’язнів концентраційних таборів під 
час Другої світової війни; 
Б) ведення ядерного будівництва, яке порушує природний 
баланс. 

4 McDonald’s А) використання шкідливих для здоров’я людей 
технологій приготування страв; 
Б) активне забруднення навколишнього середовища і 
порушення екобалансу. 

5 Exxon Mobile А) пагубний вплив на глобальний клімат планети; 
Б) вплив на уряд США з ціллю недопущення прийняття 
таких документів, як Кіотській протокол. 

 
Отже, ТНК це не тільки реальна сила, але і загроза благоустрою і 

нормальному розвитку всього людства. Якщо країни, міжнародні 
господарські об’єднання і незалежні організації будуть не в змозі обмежити 
їх вплив, то замість спільноти вільних людей, у нас буде суспільство 
підвласне необмеженій владі корпорацій. Але не все так плачевно, все, що 
виробляють ТНК вони реінвестують у ці ж галузі і в ці ж країни, тому 
позитивний характер їх діяльності може затьмарювати негативні сторони 
реальності. 
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економічних зв'язків, що складаються між окремими країнами, юридичними і 
приватними особами різних країн. Мова йде про обслуговування зовнішньої 
торгівлі, вивозу капіталу, надання позик, науково-технічного обміну, 
обслуговування туризму та інших міждержавних відносин. 

Вивчення соціально-економічної природи, теоретичних та практичних 
основ міжнародних кредитних відносин здійснювали такі науковці як             
Т. Арванітіс, П. Беллі, К. Джарвіс, B. Фанк, Дж. Леандро, Т. Міров,  
Ф. Санфей, С. Чакрабарті, Ч. Фан та інші [2]. 

У міждержавному регулюванні фінансово-кредитних відносин головну 
роль відіграють сьогодні спеціалізовані міжнародні організації, серед яких 
відповідно до їх статусу провідне місце посідають Міжнародний валютний 
фонд (МВФ), Група Світового банку, Міжнародний банк реконструкції і 
розвитку (МБРР), регіональні банки та валютно-кредитні організації, 
зокрема, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Європейський банк 
реконструкції і розвитку (ЄБРР), Європейський фонд валютного 
співробітництва та ін. 

Міжнародні валютно-фінансові організації (МВФО) створюються 
шляхом об’єднання фінансових ресурсів країнами-учасницями для 
вирішення певних завдань розвитку світової економіки. 

Функції МВФО: 
- операції на міжнародному валютному та фінансовому ринку з метою 
стабілізації та регулювання міжнародної економіки, підтримки і 
стимулювання міжнародної торгівлі, забезпечення ліквідності світової 
банківської системи; 
- надання міждержавних кредитів на здійснення державних проектів та 
фінансування бюджетного дефіциту; 
- кредитування міжнародних проектів, які відповідають інтересам 
декількох країн, що беруть участь у проекті; 
- кредитування «внутрішніх» проектів (які стосуються інтересів однієї 
країни або комерційної організації), здійснення яких може позитивно 
вплинути на міжнародний бізнес (інфраструктурні проекти, проекти в галузі 
інформаційних технологій тощо); 
- благодійна допомога (фінансування програм міжнародної допомоги); 
- фінансування фундаментальних наукових досліджень [2]. 

На сьогодні основними міжнародними організаціями, з якими активно 
співпрацює Україна, є Міжнародний валютний фонд, Світовий та 
Європейський банки реконструкції і розвитку. 

Що стосується Міжнародного валютного фонду, то він являє собою 
міжурядову валютно-кредитну організацію, що виконує функції 
регулювання, фінансування, нагляду та консультування держав-членів у 
сфері валютно-фінансових відносин.  

Цілі створення МВФ: 
- сприяти міжнародному співробітництву у сфері валютної політики; 
- сприяти збалансованому зростанню міжнародної торгівлі; 
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- підтримувати стабільність валютних курсів, упорядковувати валютні 
відносини між державами-членами, а також протидіяти девальвації валют, 
що спричинена конкуренцією; 

- сприяти формуванню багатосторонньої системи розрахунків за 
поточними операціями між членами фонду; усувати обмеження на трансфер 
валюти; 

- надавати країнам-членам МВФ кредитні ресурси, які дають змогу 
регулювати незбалансованість зовнішніх платежів, платіжних балансів, 
зовнішньої заборгованості; 

- бути форумом для консультацій і співробітництва в галузі міжнародної 
торгівлі і валютних відносин [3]. 

Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, використовуючи його 
фінансові і технічні ресурси з метою досягнення макроекономічної 
стабілізації та створення необхідних передумов для проведення економічних 
реформ. Таке співробітництво здійснювалось переважно в рамках реалізації 8 
спільних програм – STF (системна трансформаційна позика), «Stand-By» 
(стабілізаційна позика), Механізм розширеного фінансування (позика на 
підтримку розвитку), попереджувальний «Stand-By». 

Наразі МВФ є одним із головних фінансових партнерів України. Фонд 
допомагає Україні поновити свою фінансову спроможність, підказуючи, як 
найбільш ефективно впроваджувати програму реформ [4]. 

Основна місія ще одного глобального фінансового та інвестиційного 
інституту — Світового банку — полягає у сприянні довгостроковому 
економічному розвитку країн і скороченню бідності за допомогою надання 
державам технічної й фінансової підтримки, довгострокових позик і 
аналітично-консультаційних послуг, а також гарантування приватних 
інвестицій. Його діяльність у країнах-членах має зазвичай довгостроковий 
характер та фінансується як за кошт їхніх внесків, так і через випуск 
облігацій.  

Кожні три роки Група Світового банку розробляє проектний документ 
під назвою «Стратегія діяльності Світового банку», в якому окреслюються 
основні напрями його співробітництва з визначеними країнами [1]. 

Серед міжнародних кредитно-фінансових організацій Світовий банк є 
другим, після МВФ, кредитором України.  За роки співробітництва Світовий 
банк затвердив для України 50 позик  загальним обсягом 10,1 млрд. дол. 
США, з яких отримано 7,4 млрд. дол. США. Значна доля цих коштів, була 
позиками на структурні перетворення та реформування фінансового сектора і 
подальший розвиток банківської системи [1]. 

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За період 
співпраці з ЄБРР (1993-2015 роки) в державному секторі економіки України, 
за проектами, кредитні кошти за якими залучені державою або під державні 
гарантії, укладено угод на загальну суму 674,94 млн. дол. США та  
1 637,35 млн. євро (в рамках 25 проектів), з яких станом на 21.08.2015 
використано 630,6 млн. євро та 849,53 млн. дол. США. 
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ЄБРР працює лише на комерційних засадах. Також є адміністратором 
двох міжнародних фондів - Рахунку ядерної безпеки і Чорнобильского фонду 
«Укриття», з яких фінансуються проекти міжнародної технічної допомоги з 
підготовки Чорнобильскої АЕС зі зняття з експлуатації і перетворення 
об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему. 

Ключові проекти у державному та муніципальному секторах в Україні, 
які заплановані для фінансування ЄБРР у теперішній час: 
- розширення Програми сприяння торгівлі (Trade Facilitation Programme), 
яка дає можливість українським банківським установам підтверджувати 
через ЄБРР відповідні торгівельні документарні інструменти; 
- проект модернізації газокомпресорних станцій на трубопроводі 
Уренгой-Помари-Ужгород (з паралельним фінансуванням за рахунок 
Європейського Інвестиційного Банку); 
- низка проектів у галузі комунального господарства та 
енергозбереження за програмою Східно-європейського партнерства з 
енергоефективності на навколишнього середовища («Eastern Europe Energy 
Efficiency and Environment Partnership – E5P»). 

Отже, варто зазначити, що співробітництво України з міжнародними 
валютно-фінансовими організаціями має ряд як позитивних, так і негативних 
наслідків. Серед позитивних наслідків слід виділити такі: створення 
достатніх валютних резервів для повернення кредитів із відсотками, 
підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки, 
підвищення кредитного рейтингу країни на світовому фінансову ринку, 
сприяння удосконаленню банківської та грошово-кредитної системи 
держави. Недоліки: формування фінансової залежності країни від зовнішніх 
ресурсів, нарощення зовнішнього боргу держави, формування 
«споживацького» типу економіки, перетворення  обслуговування боргу в 
проблему запозичення, зубожіння населення в довгостроковій перспективі 
через підвищення тарифів на газ та опалення, замороження соціальних 
виплат та ін. 
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Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою 

заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з 
одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її 
величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів 
суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує 
працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо 
впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни 

Основним показником рівня життя у країні, на сьогоднішній день, є 
такий економічний фактор, як заробітна плата суб’єкта господарювання. На 
сьогоднішній день, проблема заробітної плати є досить актуальною. Цим 
питанням займались і продовжують займатись велика кількість науковців, 
при цьому найбільша увага приділяється пошуку усіх можливих причин цієї 
проблеми та намаганню знайти оптимальну величину, вище згаданої, 
заробітної плати.  

Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 
виразі, яку згідно трудовому договору власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати 
залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових 
якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності 
підприємства [1]. 

Витрати на оплату праці складаються з: фонду основної заробітної 
плати; фонду додаткової заробітної плати; інших заохочувальних та 
компенсаційних виплат. 

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу 
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді 
тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових 
окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені 
норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона 
включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і 
функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати 
у вигляді винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними 
системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні 
виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які 
провадяться понад установлені зазначеними актами норми. 
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Рівень заробітної плати в масштабі національної економіки залежить від 
таких макроекономічних чинників: обсяг виробленої продукції галузями 
виробництва; розподілом ВВП на оплату праці, непрямих податків, субсидії; 
чисельність активної частина населення та відсоток її зайнятості в економіці.   

Основними проблемами регулювання оплати праці є: відсутність дієвого 
контролю з боку держави за політикою оплати праці; недосконалість 
науково-методичного забезпечення процесу регулювання оплати праці; 
невиконання чинного законодавства [3]. 

Заробітна плата являє собою один із найголовніших показників 
соціально-економічного життя будь-якої країни, колективу, людини. 
Найгострішою соціальною проблемою в Україні є велика прірва між високою 
собівартість життя та низькою оцінкою праці людини. Оплата праці 
українців знаходиться на одному з найнижчих рівні серед інших країн 
Європи. 

За даними Всесвітнього банку в нашій державі понад 70% населення 
належить до категорії бідних. Особливістю українських реалій є й те, що 
певна частка зайнятого населення, в тому числі висококваліфіковані 
працівники, також належать до категорії бідних саме через низький рівень 
доходів від зайнятості. Тобто, навіть маючи роботу, людина фактично не 
може нормально відтворювати себе на ті кошти, які їй платить держава або 
роботодавець [2].  

Високий рівень заробітної плати може позитивно впливати на економіку 
країни загалом, забезпечуючи тим самим високий попит на товари і  послуги. 
Але найголовніше, висока заробітна плата стимулює працівників до кращого 
виконання своєї роботи та керівників підприємств модернізувати своє 
виробництво. 

Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке 
вивчення західного досвіду може допомогти вирішити в Україні цілу низку 
проблем, пов’язаних із заробітною платою, якісно поліпшити її стан та 
створити підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до 
високопродуктивної праці вже в найближчому майбутньому. Все це в 
комплекс і може стати стимулом до економічного підйому нашої  країни [4]. 

Підвищення заробітної плати — потужний стимул для всебічного 
розвитку економіки, завдяки якому можливе зростання внутрішнього попиту, 
піднесення національного виробництва, створення нових робочих місць та 
загальне поліпшення життя населення. Також підвищення доходів 
домогосподарств, призведе до ефективного підвищення добробуту 
населення, яке врешті-решта призведе до покращення виконання населенням 
свої обов’язків, як працівників підприємства, що в свою чергу призведе до 
покращення показників валового внутрішнього продукту у країні. На 
сьогоднішній день, від розміру заробітної плати громадян країни також 
залежить подальший розвиток економіки країни. 
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Головним чинником розвитку сучасної світової економіки є міжнародне 

виробництво товарів і послуг в рамках господарських об'єднань, що 
ґрунтуються на міжнародному переміщенні підприємницького капіталу між 
різними країнами, тому велика роль в міжнародних економічних відносинах 
відводиться саме транснаціональним компаніям. Для сучасного стану 
економіки кожної країни транснаціоналізація підприємств може виступити 
саме тим економічним механізмом, що визначить нові цілі 
зовнішньоекономічної політики, дозволить покращити умови участі країни у 
міжнародному поділі праці. 

Роль та значення транснаціональних компаній в міжнародних 
економічних відносинах широко досліджувалася багатьма науковцями, 
зокрема С. Хіршем, Т. Ангмоном, О. Плотніковим, В. Рокочею. Питання 
місця корпорацій в економічній системі висвітлені у дослідженнях 
зарубіжних економістів, Ругмана А., Друкера П., Мовсесяна А., Чуба Б., 
Шагуріна С. Зокрема, діяльності ТНК присвячено численні звіти ООН, СОТ, 
МВФ, конференції ООН з торгівлі та розвитку.  

Метою тез є обґрунтування ролі та значення транснаціональних 
корпорацій у розвитку міжнародних економічних відносин. 

За офіційним визначенням Конференції ООН з торгівлі та розвитку 
(ЮНКТАД), транснаціональна корпорація – це підприємство, що об'єднує 
юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності в 
двох чи більше країнах і провадить єдину політику та загальну стратегію 
завдяки одному або декільком центрам прийняття рішень [1]. 

За даними ООН, зараз у світі існує більш як 65 тис. ТНК, що 
контролюють понад 850 тис. афілійованих зарубіжних компаній по всьому 
світу, у яких задіяно більш як 74 млн. чоловік. При цьому на території 
промислово розвинених держав розміщується понад 80% материнських 
компаній і близько 33% афілійованих, у країнах, що розвиваються, – 
відповідно 19,5 і майже 50, у колишніх соціалістичних державах – приблизно 
0,5 і 17% [2]. 
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Передусім на світовій арені ТНК відіграють велику роль у створенні 
міцного економічного зв’язку між країнами. Цілями ж створення таких 
компаній є: 

1. збільшення масштабу ринків збуту, що дозволяє представляти 
свою продукцію за кордоном і тим самим збільшувати власний прибуток; 

2. відкриття нових джерел постачання високоякісної сировини; 
3. покращення ефективності функціонування підприємств, за 

рахунок розширення виробництва та створення додаткових філій і дочірніх 
компаній; 

4. збільшення обсягу експорту, що дасть змогу більше охопити 
іноземний ринок; 

5. придбання нових технологій, що дозволить швидше та якісніше 
виробляти певну конкурентоспроможну продукцію. 

Зазвичай ТНК розширюють свою міжнародну діяльність шляхом 
придбання або створення нових компаній, організації спільних підприємств 
або ж вступу до іншого роду об'єднань. Велике значення ТНК мають також у 
процесі глобалізації. На українському ринку присутні світові ТНК, які 
здійснюють діяльність за допомогою своїх дочірніх підприємств та філій. 
Нині в Україні зафіксовано більше 7 тис. філій іноземних ТНК [3]. 

До списку глобальних корпорацій, представлених на вітчизняному 
ринку можна віднести Coca-Cola, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro 
Cash&Carry, Hewlett-Packard, British American Tobacco та деякі інші ТНК [4]. 

Серед закордонних інвесторів найбільш інвестиційно-привабливими в 
Україні є такі галузі економіки: харчова промисловість та переробка 
сільськогосподарських продуктів – 15,7 % від загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій, залучених до України; торгівля – 15,6 %; фінансова 
сфера – 8,5 %; машинобудування – 8,0 %; транспорт – 7,6 %; металургія та 
обробка металу – 5,4 %; операції з нерухомістю – 4,6 %; хімічна та 
нафтохімічна промисловість – 4,1% [4]. 

Лідером в сфері інвестування в розвиток власного бізнесу є McDonald’s 
Corporations (США, харчова промисловість) з обсягом інвестицій в 7,4 млн. 
дол. США., Nestle S.A. (Швейцарія, харчова промисловість) – 6,7 млн. дол. 
США, British American Tobacco (Велика Британія, тютюнова промисловість)– 
6,2 млн. дол. США [5]. 

Отже, ТНК стали головними суб’єктами світогосподарських зв’язків, 
найбільшими прямими інвесторами у світову економіку, вони мають 
величезні власні фінансові ресурси і можуть мобілізувати величезні кошти на 
світових фінансових ринках для здійснення своїх інвестиційних операцій. Без 
транснаціональних корпорацій нині неможливо уявити собі всю систему 
світового господарства. ТНК, безумовно, є стрижнем цієї системи завдяки 
масштабам та характеру своєї міжнародної діяльності. 
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На даний момент розвитку світової економіки експортний потенціал є 

найважливішою ознакою економічної могутності держави. Саме він є однією 
зі складових економічного потенціалу, що забезпечує процес реалізації 
продукції на зовнішньому ринку. Формування експортного потенціалу є 
необхідною умовою входження країни в світогосподарський простір, тому 
дуже важливо правильно окреслити передумови його становлення. 

Передумови та фактори формування експортного потенціалу 
досліджували П. Діксон, М. Портер, Т. Мельник, Ю. Макогон, В. Маштабей, 
А. Гальчинський. Важливість вивчення та покращення експортного 
потенціалу висвітлена у працях П. Самуельсона, О. Кікуш, М. Козік,             
О. Кириченко, М. Сайкевич та ін. Також слід виділити праці відомих, як             
Т. Мельник, К. Ануфрієва, Г. Башнянин .  

Формування і реалізація експортного потенціалу є складним і 
багатоаспектним процесом, який охоплює як внутрішньо-економічні, так і 
зовнішньоекономічні складові та чинники різновекторної дії країни [1, с. 
242]. Тому, у постійно прогресуючому світі, потрібно мати вигідне 
становище на міжнародному ринку, для того, щоб отримати нові переваги 
для подальшого розвитку, а для цього потрібно постійно покращувати 
економічний потенціал. Саме визначення передумов дає змогу чітко 
спрямовувати дії на поліпшення тих чи інших аспектів економічної 
діяльності. 

Серед передумов становлення експортного потенціалу науковці 
виділяють наступні [2, с. 489-490]: 

1. Міжнародний поділ праці. Він визначає необхідність спеціалізації 
виробництва країн відповідно до їх історичних, природно-кліматичних та 
економічних умов, що забезпечує збільшення ефективності виробництва, 
економію затрат суспільної праці, раціональне розміщення продуктивних 
сил. Спочатку основними факторами міжнародного поділу праці були 
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природні фактори: різниця між країнами за наявністю природних багатств, 
ґрунтово-кліматичні умови, географічне положення, розміри трудових 
ресурсів. Але, починаючи з другої половини 19 ст., в умовах поширення НТР, 
фактором формування міжнародного поділу праці стає також рівень розвитку 
продуктивних сил  різних країн, стан науки й техніки. Це особливо очевидно 
на прикладі Японії й нових індустріальних країн – Південної Кореї, Тайваню, 
Сінгапуру та ін. Нині номенклатура продукції, зокрема промислових галузей, 
настільки велика, що жодна країна не зможе забезпечити економічно вигідне 
виробництво всієї цієї номенклатури. Досвід багатьох країн показує, що 
найефективнішою є концентрація зусиль на створенні спеціалізованих 
галузей виробництва, органічно вписаних у систему міжнародного поділу 
праці. 

2. Інтернаціоналізація виробництва - економічна форма розвитку 
міжнародного поділу праці та міжнародного усуспільнення виробництва. 
Найважливішою форм інтернаціоналізації виробництва виступають 
транснаціональні корпорації. Тобто інтернаціоналізація виробництва 
передбачає створення підприємств за кордоном для збільшення обсягу 
експорту, що дасть змогу більше охопити іноземний ринок та придбання 
унікальних технологій, що допоможуть удосконалити процес виробництва 

3. Розвиток економічної інтеграції, що зумовлює тенденцію до 
економічної єдності світу на основі зближення національних економік, тобто 
проведення узгодженої державної економічної політики. 

На основі передумов розвитку експортного потенціалу учені виділяють 
два типи факторів, що впивають на формування експортного потенціалу: 
зовнішні та внутрішні [3]. 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Експортний потенціал країни 
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– рівень економічного розвитку країни;  
– використання досягнень науково-технічного прогресу [4].  

До внутрішніх факторів входять: 
– рівень економічного розвитку регіону і ємність внутрішнього ринку;  
– наявність умов участі у світогосподарських зв'язках (умови 

нарощування експорту);  
– товарна спеціалізація й конкурентоспроможність продукції;  
– соціально-політичні та економічні фактори;  
– державна політика [5]. 
Отже, експортний потенціал, що є однією з найважливіших ознак 

економічного розвитку країни, формувався на основі створення нових 
економічних умов, таких як розвиток науково-технічного прогресу, 
розширення виробництва та появі нових галузей. Вагомий вплив на його 
формування відображає також і міжнародний поділ праці, завдяки якому, 
кожна країна має змогу віднайти ту галузь виробництва, при якій її 
експортний потенціал досягатиме максимуму. 
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В умовах зростаючої загрози нового етапу глобальної кризи все більш 
актуальною стає проблема розуміння сучасних особливостей трансформації 
національних економік і світового господарства загалом. Аналіз цієї 
проблеми доцільно проводити в контексті вивчення важливих 
закономірностей глобалізації та регіоналізації світу. При цьому 
етнокультурні та релігійні цінності все більше замінюються пріоритетами 
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економічної вигоди та доцільності. Одним із проявів інтернаціоналізації 
економіки та демократизації соціально-культурного життя людства є 
великомасштабні внутрішньодержавні та міждержавні переміщення 
населення і трудових ресурсів у різних формах. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що міжнародна міграція 
робочої сили у кінці ХХ на початку ХХІ ст. стала важливою складовою 
глобалізаційних процесів в світовій економіці. Тенденція до відкритості 
стимулює трудовий потенціал до найбільш ефективного його використання 
не тільки в рамках національних господарств, а й за його межами. Як і 
кожний об’єктивний соціально-економічний процес міжнародна міграція 
робочої сили має як позитивні, так і негативні сторони, формуючи, а то і 
нагромаджуючи таким чином проблеми як в окремих країнах, так і загалом 
на міжнародному ринку робочої сили. Тому сьогодні міжнародна трудова 
міграція є об’єктом підвищеної уваги з боку держав, спеціалізованих 
міжнародних організацій на предмет регулювання міжнародних міграційних 
потоків. 

Системні дослідження з проблеми трудової міграції населення наведені 
у працях таких вітчизняних науковців, як С. Пирожков, О. Малиновська,          
О. Хомра, Е. Лібанова, А. Гайдуцький. Існують численні розробки провідних 
зарубіжних дослідників щодо проблем міжнародної трудової міграції:             
Р. Сталкера, Дж. Е. Смарта та інші [1]. 

Метою статті став аналіз особливостей трудової міграції в країнах 
Західної Європи на сучасному етапі. 

За останні 25 років коефіцієнт загального приросту населення в Європі 
зменшився втричі. Чисельність молодих людей у державах ЄС скоротилася 
на 23 млн чоловік. Згідно з оприлюдненими Євростатом даними, у складі 
населення ЄС частка дітей віком молодше 14 років становить лише 16,2 %, а 
літніх людей у віці 65 років і більше – 16,6 %. До 2050 р. частка останніх 
приблизно сягне 35 % за «оптимістичним» варіантом прогнозу ООН або 40 % 
– за «песимістичним» варіантом [2]. 

Тому значна частина збільшення населення Європи припадає саме на 
міграцію. Відповідно збільшується і загальний обсяг трудових ресурсів, 
оскільки, за даними Євростату, трудова активність мігрантів на 
європейському ринку праці практично дорівнює активності громадян ЄС і 
становить 80 % усіх приїжджих при активності корінного населення 85 %. 
Відповідно до даних Звіту з демографії за 2011 р., опублікованого 
Європейською комісією за період з 2006 по 2011 рр. популяція країн-членів 
ЄС щорічно збільшувалася в середньому на 1,7 млн чол. лише завдяки 
переважанню імміграційних потоків еміграційними. Так, у 2011 р. міграція 
до Європейського Союзу та між країнами-членами становила 3,5 млн осіб, а 
виїзд із території ЄС становив 2,3 млн осіб, що в підсумку призвело до 
позитивного міграційного сальдо у 1,2 млн осіб [3].  

Міграційні потоки в країнах Західної Європи розвиваються 
хвилеподібно. Спочатку в новій країні закріплюються емігранти-піонери. 
Потім до них приїжджають їхні родичі та друзі. Хвиля еміграції набирає 
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сили, але через певний проміжок часу вона спадає. Потім процес 
повторюється: за першою хвилею емігрантів іде друга і т. д. При цьому існує 
залежність між міграційними хвилями і коливаннями ділової активності. Під 
час кризи, зазвичай, збільшується потік емігрантів, а під час економічного 
буму за інших однакових обставин відбувається активна імміграція. Це 
створює проблеми культурної асиміляції та ідентифікації іммігрантів. 
Найкраще цю особливість можна зрозуміти, провівши порівняльну паралель 
із аналогічними процесами в США. Зазвичай у США іммігранти у другому 
поколінні стають повноцінними американцями з погляду способу життя та 
культурної самоідентифікації, тоді як у Європі етнокультурні зв’язки з 
країною походження зберігаються впродовж декількох поколінь [4]. 

Отже, міжнародна міграція робочої сили в країнах Західної Європи є 
важливим чинником його розвитку, оскільки забезпечує зростання загальної 
чисельності населення ЄС, а також дозволяє зменшити трудомісткість 
виробництва за рахунок дешевої робочої сили. Міграційні процеси ЄС 
підкорюються загальносвітовим тенденціям зі зростанням обсягів 
міграційних потоків, збільшенням кількості жінок-мігрантів і домінуванням 
міграційних потоків із менш розвинутих країн до більш розвинутих. Також 
зростає міграційна активність між країнами Західної Європи. 
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В ході дослідження визначено  методи антикризового управління 

діяльністю підприємства. Розглянуто принципи, суб'єкти, предмет, об'єкти, 
функції та завдання ефективності управління підприємством в кризових 
умовах, інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності. 

У сучасних нестабільних економічних умовах ринку на ефективність 
функціонування підприємства, а також на його платоспроможність, 
прибутковість і ліквідність активів впливають різні фактори. 
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Питання вирішення та подолання кризових явищ на підприємстві є 
предметом дослідження багатьох вчених. Зокрема можна виділити 
наступних: О. О. Терещенко,  О. Д. Данілов, М. І. Тітов, А. Г. Семенов,  
Ю. С. Шембель, а також зарубіжних економістів, М. Гелінга, Б. Бекенферде 
та інших. 

Метою дослідження є процес виникнення і вирішення кризи на 
підприємстві в сучасних умовах. Методи та інструменти боротьби з 
кризовими явищами, які застосовуються на підприємстві для подолання 
кризового стану. 

Криза – це крайнє загострення протиріч у соціально-економічній 
системі, що загрожує її життєстійкості у навколишньому середовищі.  

З кризою ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства 
підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність 
потенціалу для успішного функціонування. 

Фінансова діяльність підприємства повинна відповідати 
макроекономічним умовам та умовам, які «диктує» ринок. Саме тому, 
особливо актуальним є поетапний аналіз виробничо-господарських 
результатів діяльності підприємства та фінансово-економічного механізму  
антикризових перетворень на підприємстві, а також виявлення резервів і 
методів підвищення прибутковості та ліквідності підприємства [1, с. 14]. 

Криза фірми обумовлюється нестачею власного капіталу, борговими 
зобов’язаннями, що зростають; некомпетентністю керівництва фірми, яке не 
здатне своєчасно розпізнати і усунути причини кризи; зовнішніми 
причинами – нестійкістю фінансового ринку. 

Предметом антикризового управління діяльністю підприємства є 
дослідження можливих і реальних причин кризи, факторів що її 
спричиняють, її ознак і наслідків, що погіршують нормальні умови 
функціонування підприємства. 

Об'єктом антикризового управління є кризові явища у розвитку 
підприємства, процес їх подолання та подальше попередження.  

Суб'єктами антикризового управління є певне коло осіб, що реалізує 
його наступні завдання: своєчасне виявлення слабких ознак появи кризи і 
відповідне оперативне реагування; інтенсивне використання усіх  можливих 
засобів управління; впровадження різноманітних інструментів подолання 
фінансових проблем з найменшими збитками. 

Небезпека кризи існує завжди, тому її необхідно передбачати та 
прогнозувати. Важливо визначити  на якому етапі розвитку криза на 
підприємстві для того щоб максимально правильно застосувати антикризові 
рішення. Якісно та вчасно здійснена діагностика підприємства формує 
відповідну аналітичну основу для створення антикризової програми 
підприємства, розробки комплексу доцільних та відповідних дослідженим 
умовам антикризових заходів, та забезпечує сприятливі передумови для 
вдалого вирішення задач по виявленню, попередженню та подоланню         
кризи [2, с. 24]. 
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Система антикризового управління переслідує не одну, а декілька цілей. 
Поєднання яких створює складну ціль – виведення підприємства з кризового 
становища.  В свою чергу, вона може досягатися одночасно, по черзі або 
методом розміщення, коли порядок досягнення цілей визначається не тільки 
прийнятим управлінським рішенням, але і залежить від об’єктивних умов 
функціонування об’єкта управління [3, с. 28]. 

Економічні результати діяльності будь-якої фірми зазнають коливань і 
залежать від багатьох факторів. Це призводить до того, що більшість фірм 
проходять стадії підйому і спаду, а багато з них опиняються в кризовій 
ситуації і наближаються або стають банкрутами. 

Банкрутом є не кожний неплатоспроможний суб’єкт підприємницької 
діяльності, а лише такий, що визнаний господарським судом як нездатний 
виплатити свої грошові зобов’язання [4, с. 18].  

Аналізуючи статистичні показники, слід зазначити, що сучасний стан 
підприємницьких структур України характеризується  швидким вимиванням 
оборотних коштів та неможливістю отримання короткострокових кредитів на 
оптимізацію поточної діяльності, а також замороженням програм розвитку. 
Тому в Україні ми спостерігаємо високий рівень кризових явищ (Рис.1) [5]. 

 
Рисунок 1 – Кількість збиткових підприємств України в 2017р. 

 
Тому для вирішення кризового становища українських підприємств слід 

звернути увагу на діяльність зарубіжних фірм, які акцептують увагу на  
комунікаціях, інноваційних і соціальних аспектах. 

Отже, для подолання труднощів кризового періоду підприємство 
повинно володіти запасом необхідних виробничих технологій, а саме 
набором сучасних інформаційних технологій. Необхідно вивчати і 
впроваджувати нові технології, які дозволяють підвищити продуктивність 
праці. Непотрібно забувати також про персонал: привити працівникам 
навички сумісної роботи і дати можливість брати участь у прийнятті 
важливих рішень, постійно оновлювати ноу-хау при участі робітників всіх 
рівнів. Підприємство повинно широко використовувати співробітництво і 
кооперацію. 
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СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО 

ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 
 

Соціальні інновації - це нововведення, пошук нових стратегій, ідей та 
технологій, які допоможуть вирішити соціально-значущі задачі, що 
відповідають проблемам суспільства в сфері освіти, охорони здоров’я, спорті 
та інших сферах за допомогою будь-яких методів соціального дослідження. 

Порівняно з матеріально-технічними, які є результатом індивідуальної 
роботи автора, то в свою чергу соціальні інновації відбуваються при 
творчості колективу але вони не настільки ефективні в часі як перші. 
Соціальні інновації  є різні у зв’язку з тим, що існує багато явищ соціального 
життя. Отже, можна виокремити такі підстави: 

- дивлячись на обсяг та рівень соціальних нововведень існують 
інвестиції глобального характеру, які спрямовані на вирішення загальних 
проблем людства, також локальні та регіональні, що спрямовані вирішувати 
питання більш місцевого значення; 

- розглядаючи сфери суспільного життя розглядають політичні, 
соціальні, освітні, педагогічні та культурно-духовні інновації; 

- за масштабом застосування соціальні інновації поділяються на ті, що 
використовуються безпосередньо на одному об’єкті та на багатьох об’єктах; 

- залежно від середовища реалізації виділяють як внутрішні так і 
зовнішні сфери. 

Під «соціальними інноваціями» мається на увазі покращення та пошук 
нових технологій за для покращення якості життя, розвитку суспільства в 
соціальному так і в економічному аспекті, які виникають на етапі виникнення 
соціальних проблем в політичному соціальному секторах. Неможливість 
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вирішення тих чи інших проблем призводить до створення нових норм та 
засобів у соціальній сфері. Одним із прикладів являються так звані 
«телефони довіри», що допомагають у анонімній формі надати людям 
психологічну допомогу, які знаходяться у стресовій ситуації [1, c. 249–255]. 

Соціальні інновації можна характеризувати за таким рядом ознак: 
1. За новизною: радикальні, які спрямовані на більш докорінні 

зміни і є початком для формування нових поколінь; ті, що спрямовані для 
поліпшення інновацій; модифікаційні, головна мета яких полягає в 
частковому покращенні технологій виробництва та техніки. 

2. Спираючись на об’єкт: продуктові, спрямовані на пошук нових 
продуктів, сировини та фабрикатів на виробництві; технологічні, метою є 
пошук та застосування нових технологій; комплексні, головна мета яких є 
поєднання двох та більше технологій в одну. 

3. За масштабами: на певному підприємстві, фірмі, не виходячи за її 
рамки; регіональні; в певній галузі; міжгалузеві. 

4. За ефективністю: інтегральна; соціальна; екологічна та економічна. 
Характеризуючи отримані наслідки досліджень літератури науковців 

можливо дійти висновку, що у 1960-х роках Пітером Друкером [2, c. 432] та 
Майклом Янгом [3, c. 346] були отримані перші напрацювання з дослідження 
соціальних інновацій та впливу  їх ролі на подальший розвитку суспільства. 
У 1970-і роки завдячуючи науковим працям Ж. Фурньє, П. Розанваллона та         
Ж. Аталлі відбувся наступний етап розповсюдження поняття «соціальні 
інновації», а М. Юнус надав сучасне тлумачення цьому поняттю. 
Сьогочасним великим досягненням є  внесення до документів «Стратегія 
Європа-2020» та програми досліджень «FP7» Євросоюзу ідей соціальних 
інновацій. Економісти оцінили, що майже 50-80 відсотків зростання в 
економіці складають інновації та нові знання.  

Соціальні інновації на сьогоднішній день мають все більшу роль у 
стійкому економічному зростанні, що зумовлюється тим, що існують 
перешкоди до стійкого та стабільного зростання (наприклад, незайнятість 
молоді, постійна зміна клімату, старіння нації, та зростання конфліктів в 
соціальній сфері) можливість подолання існує тільки за допомогою таких 
інновацій. Держава є однією з ключових ланок впливу на розвиток 
технологій та науки. Прикладом цього є, головна урядова інституція 
Фінляндії, що характеризує напрямок розвитку науки, досліджень (SITRA) та 
інновацій і надає перевагу прийняттю інновацій в якості критерію торгів у 
сфері закупівель держави. 

Спираючись на результати за останні роки, соціальні інновації набули 
стійкого розвитку, що сприяє залученню нових технологій у сфері 
державного управління, освіті та охороні здоров’я; створення та допомога 
соціальним організаціям, які допоможуть формуванню стратегічних одиниць 
у сфері бізнесу та послуг. Надання переваги колективним підходам для 
прийняття управлінських рішень, що допоможе приймати більш правильні 
рішення для покращення рівня добробуту людства, завдяки усунення 
проблем, що виникли за певний проміжок часу. Дивлячись на переваги 



93 

соціальних інновацій в підвищенні трудового потенціалу, ми бачимо те, що 
підприємства ще не дооцінили їх можливості. Інновації є однією з формул 
трудового потенціалу на підприємствах, які дозволяють врегулювати 
справедливість стосовно працівників, їх інтереси, що дозволить 
пришвидшити перехід на більш інноваціїний шлях розвитку. 
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СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 
Рівень добробуту населення України один з найнижчих в Європі. 

Покращення ситуації можливе за рахунок формування соціальної політики 
сучасного типу, цим пояснюється актуальність обраної теми дослідження.  

Органи державної влади впливають на розвиток соціальних відносин, 
умов життя та праці громадян за допомогою методів, форм та інструментів.   

Методи, якими уряд впливає на розвиток соціальної сфери: 
- прийняття законодавчих актів для забезпечення соціального захисту; 
- фінансування із бюджету освіти, культури, науки, медичного 

обслуговування, тощо); 
- створення державних програм з вирішення конкретних проблем 

населення; 
- державний вплив на ціни; 
- соціальне страхування та забезпечення [1]. 
В основу здійснення соціальної політики покладаються такі принципи, 

як соціальна справедливість, соціальна солідарність, соціальне партнерство 
та індивідуальна соціальна відповідальність. Регулювання соціальних 
процесів і управління соціальною сферою здійснюється за рахунок 
перерозподілу валового внутрішнього продукту. Відомий економіст Ян 
Тінберген  оцінив для деяких розвинених країн частку перерозподілу 
національного доходу на соціальні потреби населення. Наприклад, цей 
показник для чотирьох країн виглядає наступним чином: Швеція - 0,299; 
Нідерланди - 0,28; США - 0,125; Японія - 0,15 [2]. Це свідчить про те, що 
Швеція витрачає найбільше коштів на соціальний розвиток, фінансування 
різних галузей економіки, культури, тощо. 

Одним із елементів соціальної політики є політика в галузі відтворення 
населення. Кожна держава повинна дбати та контролювати демографічну 
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ситуацію, здійснювати заходи охорони сім'ї та дитинства. У країнах Європи 
має на меті підвищення коефіцієнтів народження та природного приросту. 
Європейські держави здійснюють виплати, які б стимулювали до збільшення 
народжуваності. Демографи вважають, що політику заохочення народжува-
ності і підвищення природного приросту найбільше ефективно проводять 
Франція і Швеція.  У США  демографічна політика майже відсутня, уряд 
витрачає дуже мало коштів на фінансування сімей для стимулювання 
народжуваності. Для України на сучасному етапі розвитку головними 
демографічними загрозами є депопуляція, старіння нації, неконтрольовані 
міграційні процеси. Щоб подолати ці проблеми уряд розробив стратегію, 
основні напрямки якої: 

- збільшення витрат із державного бюджету на соціальну допомогу 
сім'ям; 

- забезпечення соціальної захищеності громадян; 
- недопущення нелегальної міграції; 
- активна імміграційна політика. 
Для реалізації Концепції соціального забезпечення населення України 

були розроблені Основи законодавства України про соціальне страхування, 
які прийняті у вигляді базового закону [3]. Соціальне страхування 
розповсюджується на громадян, що мали постійну роботу, але втратили її у 
зв'язку з хворобою, безробіттям або ж пенсійним віком. Втрата доходу цієї 
частини населення виплачується з фонду соціального страхування. 

Соціальна політика держави обов'язково повинна бути ефективною. 
Критерій соціальної ефективності визначає співвідношення витрат на 
соціальні заходи до з отриманими результатами проведеної політики. Щоб 
оцінити ефективність розподілу ресурсів потрібно визначати такі 
результативні соціальні показники: 

1. Соціально-демографічні (народжуваність, смертність, середня 
тривалість життя, міграція, тощо). 

2. Соціально-трудові (стан трудових ресурсів, динаміка зайнятості та 
безробіття, умови і оцінка праці тощо). 

3. Рівень і якість життя населення (динаміка реальних грошових доходів, 
споживання товарів, грошових заощаджень, соціальних допомог тощо). 

4. Житлове забезпечення населення (характеристика житлового фонду 
по метражу, благоустрою, приналежності й потреби в поліпшенні). 

5. Здоров'я населення та охорона здоров'я (динаміка захворюваності, 
характеристика причин смертності, медичної інфраструктури та кадрового 
забезпечення). 

6. Народна освіта, культура, інформаційні послуги (динаміка кількості 
учнів, характеристика інфраструктури та кадрового потенціалу). 

7. Екологічна та соціальна безпека [4]. 
Отже, соціальна політика відіграє дуже важливу роль, адже саме завдяки 

їй держава допомагає населенню, підтримує його фінансово. Тож чим краще 
уряд виконує свої завдання в сфері соціальної політики тим краще живуть 
громадяни держави. 
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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

 
Україна – це мальовничий край, який багатий на чудові культурні та 

історичні пам’ятки архітектури, шедеври природи, урбаністичну культуру, 
мистецтво, чудову народну кухню та інші унікальні ресурси в сферах 
культури, природи та рекреації. Дослідження стану та перспектив 
використання рекреаційно-туристичного потенціалу країни є важливим, 
оскільки цей потенціал з одного боку забезпечує якість відновлення 
людських ресурсів, з іншого, як свідчить досвід інших країн, - може бути 
потужним джерелом зростання ВВП країни. Цим визначається актуальність 
обраної теми дослідження.  

Розрізняють два поняття –  «туризм» і «рекреація». Згідно з чинним 
законодавством, «туризм – тимчасовий виїзд особи з місця проживання в 
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 
оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає» [1]. Положення 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про 
рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду України» визначає рекреацію, як «відновлення за межами постійного 
місця проживання у визначених згідно із законодавством місцях природно-
заповідних територій та об'єктів розумових, духовних і фізичних сил 
людини, що здійснюється шляхом загальнооздоровчого, культурно-
пізнавального відпочинку, туризму, оздоровлення, любительського та 
спортивного рибальства, полювання тощо» [2]. Отже, ці поняття 
відрізняються тим, що рекреація вміщує рекреаційну активність, в той час, 
коли туризм – це звичайна зміна обстановки, буденного способу життя і 
може бути використана у ділових цілях. 
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Оскільки попит на відпочинок, оздоровлення та зелений туризм зростає, 
то нам просто необхідно його розвивати, що принесе нашій країні не тільки 
культурне та соціальне, а й економічне піднесення. Зручне розташування 
нашої країни, розвиток міжнародних зв’язків дає нам можливість 
запропонувати свій національний туристичний продукт, адже в Україні є 
значний рекреаційно-туристичний потенціал, що приваблює як вітчизняних, 
так й іноземних туристів. Згідно даних статистики в Україні близько 15% від 
загальної площі – це природні комплекси, які придатні для розвитку туризму 
та рекреації. 

У країні налічується понад 63 тис. річок, серед яких 9 – великих з 
площею водозбору понад 50 тис. км2. До водних туристичних ресурсів також 
належать понад 8 тис. озер і лиманів із загальною площею дзеркала  
4021,5 км2. Крім того, на території України є понад 28 тис. ставків і 7 великих 
каналів, загальною протяжністю 1021 км [3, с. 6]. Сюди ж можна віднести 
наявні гідрологічні споруди, які мають історичне значення або цінність.  

Україна також багата лісами, що становлять близько 10,8 млн. га – це ті, 
які можна використати у сфері рекреації. Наявні також природні 
заповідники, сумарна площа яких складає 1 916,6 км2 та біосферні, яких є 5 
(Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, «Асканія-
Нова», Дунайський біосферний заповідник, Карпатський біосферний 
заповідник, Чорноморський біосферний заповідник) і 8 біосферних 
резерватів. Що стосується антропогенної складової туристичних ресурсів, то 
загальна кількість визначних пам’яток історії, археології, містобудування і 
архітектури, монументального мистецтва в Україні становить 2334 одиниці 
[4, с. 49]. Проте, маючи значні природні і культурно-історичні ресурси, 
Україна не використовує їх належним чином для інтенсифікації розвитку 
туристичного сектору економіки. За даними фахівців, їх використання 
становить лише 30% [3, с. 8]. 

На жаль, в Україні за наявності потужного рекреаційно-туристичного 
потенціалу є багато недоліків, які заважають його розвитку. Насамперед це 
політична ситуація в країні (значні кошти бюджету використовуються на 
оборону та на подолання високого рівня корупції). Невирішеною є проблема 
збереження екології, а саме: із сортуванням та переробкою сміття; 
забруднення підприємствами водоймищ хімічними відходами; використання 
поліетилену та пластику; масова вирубка лісів; застарілі засоби та технології 
виробництва, що спричиняють до аварій, через яких відбувається 
забруднення атмосфери; в країні не вистачає грошей на підтримку та 
реконструкцію пам’яток архітектури і багато іншого. 

Отже, Україна володіє величезним рекреаційно-туристичним 
потенціалом, тільки нам, українцям, потрібно навчитися раціонально 
використовувати його, дбати та сприяти розвитку цієї сфери, адже це 
допоможе зберегти культуру наших предків, нашу унікальну природу, а 
також збільшити розмір національного багатства через надходження коштів 
від сфери туристичного бізнесу. Можна сподіватись, що означені в даній 
публікації недоліки в частині використання рекреаційно-туристичного 
потенціалу країни можливо мінімізувати за рахунок модернізації системи 
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державного управління і, перш за все, в сфері управління державним 
сектором економіки. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ:  

ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ ПІДХОДИ  
   

Трансформаційні процеси в Україні пов’язані з економічними 
перетвореннями, які суттєво впливають на соціальні відносини у суспільстві. 
Реформування цих відносин в Україні не завжди відбувалося у таких самих 
напрямках і темпах, що й економічні реформи, що призвело до значної 
соціальної диференціації населення, падіння рівня його життя, зниження 
соціальної захищеності громадян та їхньої невпевненості в майбутньому. 
Тому одним з актуальних питань сьогодення є запровадження соціальних, 
економічних та демократичних європейських стандартів життєдіяльності 
людини, які б забезпечили нову якість життя населення. 

Серед сучасних українських дослідників якості життя населення у 
соціологічному вимірі виділяють Є. Головаху, Н. Паніну, І. Прибиткову та    
Ю. Саєнка. Вони зводять розуміння якості життя до суб’єктивних відчуттів і 
уявлень особливості про власний добробут. Підходу щодо кількісного 
визначення якості життя населення дотримуються Н. М. Римашевська,             
Ф. В. Узунов, І. В. Калачева, І. Г. Манцуров, М. О. Кизим,  
В. С. Пономаренко, Е. М. Лібанова. 

Метою даної роботи є аналіз складових якості життя населення у 
сучасних умовах розвитку України та визначення пріоритетів соціальної 
політики щодо забезпечення його гідного рівня.  

Якість життя як системне поняття, визначається не тільки такими його 
компонентами як об'єктивні характеристики індивідуума (або соціуму), його 
життєдіяльності та умов життя, а й такими, як суб'єктивні оціночні 
характеристики, що відображають ставлення суб'єкта до реалій його життя. 
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В емпіричному вивченні якості життя більше досягли успіху економісти 
та економічні географи, що реалізують «об'єктивний» підхід. З точки зору 
цього підходу, якість життя - поняття, що відображає умови задоволення 
матеріальних, культурних і духовних потреб людини, вимірюваний рядом 
об'єктивних показників [4, с. 55].  

Один із прикладів об'єктивного підходу, використовуваного в 
міжнародних порівняннях є Індекс людського розвитку  (Human Development 
Index, HDI) [3]. Цей індекс щорічно розраховується експертами Програми 
розвитку ООН (ПРООН) спільно з групою незалежних міжнародних 
експертів, які використовують у своїй роботі, поряд з аналітичними 
розробками, статистичні дані національних інститутів і різних міжнародних 
організацій. Індекс вимірює досягнення країни з точки зору тривалості 
життя, отримання освіти та фактичного доходу.  

За 2017 рік Україна отримала значення ІЛР 0,751, що є нижчим за 
середнє значення для країн у групі з високим Індексом людського 
розвитку, який становить 0,757, та нижчим за середнє значення для країн 
Європи та Центральної Азії, що складає 0,771. У період з 1990 по 
2017 рр. очікувана тривалість життя при народженні в Україні 
збільшилась на 2,3 роки, середня кількість років навчання збільшилася 
на 2,2 роки, а середня кількість років навчання зросла на 2,6 роки. 
Останнім часом рівень життя в Україні, що визначається валовим 
національним доходом (ВНД) на душу населення, дещо зріс: приблизно 
на 9% у 2015-2017 рр. [1].  

Другий підхід до визначення якості життя орієнтований на внутрішню 
оцінку, тобто самооцінку людиною якості свого життя. Це так званий 
суб'єктивний підхід, оскільки така оцінка базується на суб'єктивному 
сприйнятті індивідом свого життя [4, c. 57]. Почуття власного благополуччя 
виникає при наявності душевного комфорту, свідомості своєї безпеки, 
захищеності; залежить від того, які цінності є провідними в суспільстві - 
повага до батьків, цінність сім'ї, дітей, родинних зв'язків тощо.  

Міжнародна організація Нова Економічна Фундація (New Economics 
Foundation) оприлюднила черговий щорічний звіт за визначенням 
міжнародного індексу щастя. 

Україна обіймає 138-ме місце між Суданом і Того. У порівнянні з 
минулим роком наша країна опустилася на 6 пунктів (з 132-го місця).  
У 2016 році вона обіймала 123 місце, 2015 111-е, 2013 – 87-е [2].  

Аналіз рейтингу міжнародного індексу щастя та виявлення місця 
України дали змогу уявити основні закономірності географії розподілу 
задоволення власним життям серед країн світу. Очікувана тривалість життя 
населення нижче середньосвітового показника та найгірша на європейському 
континенті, є сигналом до перегляду способу життя українців та суттєвого 
поліпшення якості надання медичних послуг. 

Суттєвим недоліком як об’єктивного, так і суб’єктивного методичних 
підходів до оцінювання якості життя є їх односторонній, обмежений 
характер, оскільки кожен з них дозволяє визначити лише один з важливих 
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компонентів, лише одну зі структурних складових якості життя, отже ці 
підходи не дають адекватної повної оцінки якості життя людей.  

Тому можна зробити висновок, що для вимірювання якості життя людей 
найбільш доцільним є застосування інтегрального підходу, суть якого 
полягає у сполученні в єдину систему двох підходів: об’єктивного та 
суб’єктивного. 
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МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ 
 

За останні десятиліття виважена політика уряду Китаю дала змогу країні 
стати другою за величиною економікою світу, найбільшим експортером 
товарів, другим за величиною імпортером товарів, другим за величиною 
одержувачем прямих іноземних інвестицій, найбільшим власником валютних 
резервів тощо. Китай починає займати провідні позиції за фінансуванням 
науки i досліджень, високотехнологічним експортом, патентуванням, 
чисельністю науково-дослідницького персоналу, постійно зростаючою 
продуктивністю праці за рахунок створення сильного інноваційного 
складника. 

Важливу роль у теоретичному дослідженні проблематики економічного 
розвитку Китаю  в цілому відіграють праці таких вчених-економістів: 
Антонюка Л.Л., Авдокушина Е.Ф., Філіпенко А.С., Кіреєва А.П., Ніколаєвої 
І.П., а також інших дослідників - Кривенко К.Т., Савчука В.С., Бєляєва О.О., 
Ілларіонова А., Міхеєва В[1].  

Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей моделі 
економічного розвитку Китаю. 

Китайська модель розвитку для одних – міф, для інших – універсальний 
рецепт порятунку. Істина лежить посередині: ця модель підходяща саме для 
певного регіону. Її початки знайдуться в післявоєнній Японії, Південної 
Кореї, Сінгапурі, Тайвані та Гонконгу. Це орієнтація на експорт з упором на 
диктат держави, промисловість, дешева і безправна робоча сила, зовнішні 
інвестиції, імпорт технологій, висока частка інвестицій у ВВП, створення 
особливих економічних зон. Звідси високі темпи зростання економіки, які 
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зберігаються надовго, підвищення технічної оснащеності та продуктивності 
праці, вибухова модернізація і зростання рівня життя. [3]. 

Китайська модель має такі особливості: диктат компартії, покірність 
народу, відсутність права власності на землю. Та й зовнішні вливання в 
економіку – «не такі вже іноземні»: інвестори з Гонконгу, Макао, Тайваню, 
Сінгапуру по суті – етнічні китайці. А відсутність турботи про екологію, 
слабка соціальна політика, обмеження народжуваності, низький курс 
нацвалюти, надвисока частка ВВП, що йде на накопичення, обіцяють 
проблеми в перспективі [1]. 

Внаш час зовнішній борг Китаю досяг 255% ВВП і зрівнявся з 
американським. Виною стала світова криза, що знизила споживання 
китайських товарів. Зростання економіки стали забезпечувати за рахунок 
кредитів. Правда, експерти визнають, що реальний стан справ в цій країні 
важко оцінити «зовні», оскільки Пекін, можливо, маніпулює статистичними 
даними. А сама китайська влада визнає, що стара модель зростання 
вичерпана і потрібно переходити на нові рейки: розвивати технології, 
виробляти товари з високою доданою вартістю [2]. 

Стрімкий розвиток фінансових технологій, що базуються на технологіях 
інформаційних, також багато в чому заслуга Китаю. Відсутність розвинутої 
внутрішньої структури звичайних фінпослуг при наявності високого попиту 
на них і разом з тим розвиток мобільного зв’язку та інтернету створили 
ідеальні умови для появи цифрових фінансових гігантів. З 27 лідерів року в 
цій галузі 4 – китайські. Це Ant Financial – власник системи онлайн-платежів 
Alipay; Lufax, яка заробляє на p2p – рівноправному кредитуванні; JD Finance 
– авто- та споживче кредитування  і світовий лідер споживчого кредитування 
в області електроніки Qufenq [1]. 

На цих прикладах можна переконатися, що традиційна банківська 
система з картками, банкоматами, страховими компаніями – вже архаїзм. 
Близько 470 мільйонів китайців оплатили рахунки в минулому році за 
допомогою мобільних телефонів. Цілком оглядатися майбутнє, в якому всі 
транзакції – покупки, грошові перекази, кредити, страховки – можна буде 
здійснити «з мобілки».  

В області високих технологій Китай замахнувся на завдання стати 
глобальною науковою державою до 2050 року. Орієнтуючи свою молодь на 
навчання за кордоном, країна паралельно приваблює молодих вчених з-за 
кордону державними програмами по створенню високооплачуваних робочих 
місць [4, c. 88]. 

Вкладення в науку важливі для забезпечення довгострокового 
процвітання. В результаті Китай вже сьогодні сприймається, як всесвітня 
лабораторія. Технологічний центр Шеньчжень – місце дислокації концернів 
Huawei (телекомунікації), Tencent (інтернет-технології) і DJI (розробка і 
виробництво дронів).  

Амбіції китайських вчених не обмежуються планетою Земля: 
ChinaRocket планує до 2020 року запустити космічний туризм. У розробці – 
шаттл масою до 10 тонн, здатний доставити 3-5 чоловік на висоту 60-80 км. 
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А до 2030-2035 року Китай обіцяє створити надлегкий космічний корабель 
для орбітальних і трансконтинентальних перельотів[1]. 

Отже, можемо зробити висновок, що сьогодні економіка Китаю 
залишається важливим двигуном зростання глобальної економіки, а 
внутрішній ринок Китаю, як і раніше, є привабливим для інвесторів.  
Переорієнтація Китаю з експортної моделі розвитку, що залежить від 
іноземних інвестицій, на стимулювання внутрішнього споживання означатиме 
істотні зміни в напрямах потоків ресурсів, доходів та інвестицій, що вже стало 
причиною для стурбованості деяких країн-сусідів в Азії,  особливо тих,  
що швидко розвивалися в  останні роки та стали досить залежними від 
економіки Китаю. 
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ  

ПІДПРИЄМСТВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ФІНАНСОВОЇ 
СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Нестабільний стан економіки України в умовах глобалізації обумовлює 

потребу для кожного суб’єкта господарювання шукати напрями підвищення 
ефективності своєї діяльності, що потребує знаходження нових дій, 
направлених на подолання недоліків [2, с. 139]. 

Проблеми фінансового стану та фінансової стабільності підприємств 
досліджуються багатьма вченими, серед яких: Ладунка І. С. [1],          
Петренко В. С. [2], Чаленко Н. В. [3], Юрій Е. О. [4] та інші. Не зважаючи на 
велику кількість публікацій в цій галузі, проблемі забезпечення фінансової 
стабільності підприємств в умовах глобалізації приділяється недостатня 
увага. 

На думку Ладунки І. С., першочерговим етапом для формування 
фінансового стану підприємства є суворе додержання принципів комерційного 
розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання 
максимального прибутку за мінімальних витрат [1, с. 185]. Фінансова 
стабільність підприємства є однією з важливих характеристик його 
фінансового стану в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. 
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Забезпечення фінансової стабільності допомагає підприємству вчасно 
виконувати свої зобов’язання, фінансувати свою діяльність, прогнозувати 
можливі фінансові ризики, підтримувати свою ліквідність та 
платоспроможність в напрямку стратегічної спрямованості. Чаленко Н. В. 
стверджує, що фінансова стабільність підприємства складає основу його 
загальної стійкості та вважається гарантією стабільного розвитку в 
довгостроковому періоді [3, с. 139]. 

Методику оцінки фінансової стійкості підприємства надає Юрій Е. О. 
Розроблена автором методика передбачає декілька етапів – аналіз фінансової 
стійкості підприємства на базі обчислення ряду відносних показників та 
визначення типу фінансової стійкості за допомогою системи абсолютних 
показників на основі забезпеченості запасів джерелами їх формування. 
Аналіз фінансової стійкості підприємства на базі обчислення ряду відносних 
показників надає можливість зробити висновки про залежність підприємства 
від позикового капіталу та рівень фінансових ризиків. Відповідність цих 
показників нормативним значенням вказує на спроможність підприємства 
швидко реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища за 
відсутністю зниження фінансових та виробничих ресурсів. До вище згаданих 
показників відносяться: коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт 
фінансової стабільності, коефіцієнт автономії, коефіцієнт забезпечення, 
коефіцієнт фінансової залежності, та ін. Наступний етап – визначення типу 
фінансової стійкості за допомогою системи абсолютних показників на основі 
забезпеченості запасів джерелами їх формування. Серед них виділяють групу 
показників наявності джерел формування запасів і групу показників 
забезпеченості запасів джерелами їх формування. Джерелами покриття 
запасів передусім є власні оборотні кошти, а в разі їх нестачі 
використовуються довгострокові та короткострокові зобов’язання 
підприємства [4, с. 110]. Дана методика є базою аналізу фінансової стійкості 
підприємства і є особливо актуальною в умовах глобалізації. 

Петренко В. С. вважає, що визначальною умовою у покращанні 
фінансового стану підприємств є пошук оптимального співвідношення 
власного і позикового капіталу, яке б мінімізувало фінансовий ризик за 
максимальної рентабельності власного капіталу [2, с. 141]. Головним шляхом 
зростання вартості власних обігових коштів для національних підприємств в 
умовах глобалізації є збільшення обсягу реалізації якісної продукції, 
виконаних робіт або наданих послуг, розмірів прибутку та підвищення рівня 
прибутковості підприємств у цілому. У такій ситуації особливо актуальною є 
проблема глобалізації конкуренції на ринку, тому підприємства повинні 
звернути увагу на особливості власного товару або послуги, оригінальність 
чи екологічність, різноманітність асортименту, а також актуальність товару і 
його новизну.  

Також в умовах глобалізації підприємство повинно мати добре 
обґрунтовану стратегію дій, а також бути готовим пристосовуватися до 
можливої зміни умов зовнішнього середовища. Показники сучасного 
розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються високим 
динамізмом, активізацією структурних зрушень та загостренням 
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конкурентної боротьби. У даних умовах підприємства можуть 
використовувати метод диверсифікації діяльності для покращення своєї 
фінансової стабільності в умовах глобалізації. Можна погодитись з думкою 
Ладунки І. С., що позитивною на довгий термін можливістю для суб’єктів 
господарювання може стати,в цій ситуації, інший вид діяльності, що здатний 
принести хоча б якийсь прибуток, адже у випадку збитковості основного 
виду діяльності тимчасово вирівняти ситуацію може інша ланка діяльності. 
Цей процес полягає у спрямуванні частини фінансових ресурсів із 
допоміжних видів діяльності в основний суб’єктом господарювання, 
підтримуючи тим самим потрібний рівень фінансової стійкості [1, с. 187]. 

Узагальнюючи шляхи покращення фінансового стану підприємства в 
умовах глобалізації можна запропонувати диверсифікацію діяльності 
підприємства як методологічну підставу для формування стратегії 
підприємства в умовах невизначеності, нестабільності та циклічності 
розвитку середовища господарювання, зумовлену пришвидшенням темпів 
глобалізації світогосподарських зв’язків. Через нестабільність економіки та 
мінливість ринку, сучасному підприємству необхідно впроваджувати 
ефективну методику оцінки фінансової стійкості підприємства,суворо 
дотримуватись принципів комерційного розрахунку, прогнозувати можливі 
фінансові ризики, підтримувати свою ліквідність та платоспроможність в 
напрямку стратегічної спрямованості. Незважаючи на значний ризик, після 
впровадження стратегії диверсифікації в більшості випадків підприємство 
отримує переваги та збільшує свою конкурентоспроможність та стабільність. 
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Однією з об’єктивних тенденцій у сучасній економіці України є 

євроінтеграція, тобто формування та подальше укріплення зв’язків з 
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країнами Європи на всіх рівнях – міждержавному, міжрегіональному, між 
окремими економічними суб’єктами. Євроінтеграція має комплексний 
характер – економічний, політичний, соціальний, культурний тощо. Сьогодні 
євроінтеграція є стратегічним курсом України, її швидкість посилюються. Це 
зобов’язує звернути увагу на наслідки євроінтеграції, зокрема для 
вітчизняних підприємств. 

Питання впливу євроінтеграційних процесів на діяльність вітчизняних 
підприємств досліджували багато науковців, серед них Л. Артеменко,             
І. Беззуб, О. Гончаренко, Б. Дяченко, Н. Кушнір, І. Манаєнко, Є. Талавіра. 

Для успішного розв’язання завдань євроінтеграції аграрний сектор 
економіки України має достатньо передумов: багатий природно-ресурсний та 
експортний потенціал, вагомий людський капітал, поступово зростаючу 
інвестиційну привабливість, збережений уклад сільського життя та 
багатовікові традиції ведення сільського господарства. У цьому контексті 
дослідження та наукове усвідомлення досвіду формування європейської 
аграрної моделі сприятимуть проведенню структурних реформ у галузі 
сільського господарства та підвищенню рівня конкурентоспроможності 
агропродовольчої продукції на європейському та світовому ринках. 

Однак, основними загрозами для сільськогосподарських виробників у 
перспективі можуть бути: посилення конкуренції на внутрішньому ринку, 
обмеження доступу українських товаровиробників на європейські ринки 
через недотримання стандартів якості. 

Необхідність впровадження відповідних норм суттєво вплине на зміст 
аграрно-правового інституту державної підтримки сільського господарства і 
потребує розробки та прийняття спеціальних програм, однією з яких є 
програма адаптації АПК до роботи в умовах спільного європейського ринку. 
Оскільки обсяг бюджетної підтримки сільського господарства в ЄС 
становить 45% сектора валової вартості продукції, а в Україні – всього 6%, то 
прогнози щодо забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції 
є досить невтішними [1]. 

Для підвищення енергоефективності діяльності в АПК, слід враховувати 
також екологічний фактор. Налагоджений соціально-економічний розвиток 
України, підвищення якості життя і здоров’я населення та забезпечення 
національної безпеки можливі лише за умови вирішення екологічних 
проблем, наявність яких засвідчена на усіх рівнях влади вченими та 
практиками. 

Серед чинників, які сприяють розвитку вітчизняного екологічного 
підприємництва, слід відокремити: 

– посилення міжнародних та національних екологічних стандартів; 
– розвиток екологічних ринків товарів і послуг; 
– посилення зацікавленості споживачів в отриманні екологічних благ із 

урахуванням екологічної складової; 
– удосконалення державного регулювання екологічного підприємництва 

в регіонах.  
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Також важливе раціональне використання енергії та ресурсів. В Україні 
як діяльність у сфері енергозбереження, так і розвиток інноваційної 
діяльності законодавчо закріплені, але на практиці сповільнені [2, с. 367]. 

У регіонах України були розробленні та почали здійснюватися програми 
фінансового оздоровлення і реформування неплатоспроможних 
сільськогосподарських підприємств на основі інтеграції їх з  
несільськогосподарськими компаніями [3, с. 79]. Тому створення 
інтегрованих агропромислових структур стало дієвим заходом економічного 
оздоровлення сільськогосподарських підприємств і виведення аграрного 
сектору з кризового стану. 

Отже, європейська інтеграція для вітчизняних підприємств АПК – це 
шлях до технологічного осучаснення вітчизняного виробництва, усунення 
технологічної відсталості, створення нових робочих місць, залучення 
іноземних інвестицій, тощо. Лише інноваційна модель розвитку виробництва 
в умовах інтеграції може принести економічний ефект за допомогою 
технологічного оновлення ресурсної бази та структурної перебудови аграрної 
економіки. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯ  
АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сьогодні, в сучасних умовах господарювання виникає потреба у 

розробці концепцій, що враховують економічну ситуацію та специфіку будь-
якого ринку. При цьому для оптимізації системи забезпечення 
конкурентоспроможності торговельному підприємству необхідне економічне 
управління активами, що пов'язане з розробленням і концептуалізацією 
уявлень про розвиток власної господарської системи. Активи підприємства 
складають вагому частину його стратегічного потенціалу, що основане на 
ресурсному підході. Тому, визначення особливостів управління активами 
торговельного підприємства є досить важливим процесом для підвищення 
ефективності господарських відносин у сфері товарного обігу. 

Питання формування та використання активів торговельного 
підприємства розглянуто у працях І. А. Бланка, О. С. Захарюта,             
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Я. Д. Качмарика, І. М. Копича, Л. О. Лігоненко, Р. Л. Лупак, І. А. Маркіної,      
Б. М. Мізюка, Н. В. Чебанової та ін. 

Формування активів торговельного підприємства здійснюється протягом 
усього періоду його функціонування і спрямоване на фінансове та майнове 
забезпечення діяльності підприємства, вирішення його стратегічних та 
тактичних завдань. Так під активами торговельного підприємства розуміють 
сукупність цінностей, якими володіє підприємство і використовує для 
здійснення господарської діяльності з метою одержання економічних вигод у 
майбутньому, – піддаються контролю й обліку підприємством, та їх 
використання характеризується впливом факторів часу, ризику і ліквідності, 
відображають інвестиційні рішення на підприємстві [1, с. 184]. Таким чином, 
формування активів підприємства пов’язане з трьома основними етапами 
його розвитку на різних стадіях життєвого циклу. Першим етапом є 
створення нового підприємства. Тобто, це найбільш відповідальний етап 
формування активів, особливо при створенні великих підприємств. Активи, 
що формуються на цьому етапі, визначають потребу в стартовому капіталі, 
умови отримання прибутку, швидкість обороту цих активів, рівень їхньої 
ліквідності тощо. Другим етапом буде розширення, реконструкція та 
модернізація діючого підприємства. Науковці розглядають даний етап 
формування активів підприємства як постійний процес його розвитку в 
розрізі основних стадій його життєвого циклу. Розширення і відновлення 
складу активів діючого підприємства здійснюється відповідно до 
стратегічних завдань його розвитку з урахуванням можливостей формування 
інвестиційних ресурсів. Третім етапом є формування нових структурних 
одиниць діючого підприємства, наприклад, дочірніх підприємств, філій тощо. 
Цей процес може здійснюватися шляхом формування нових структурних 
майнових комплексів за рахунок нового будівництва або придбання готової 
сукупності активів у формі цілісного майнового комплексу. Варіантами 
такого придбання є приватизація діючого державного підприємства, купівля 
збанкрутілого підприємства тощо. 

Для забезпечення ефективної діяльності торговельного підприємства в 
майбутньому періоді процес формування його активів повинен мати 
цілеспрямований характер. При цьому основною метою формування активів 
торговельного підприємства є виявлення і задоволення потреби в окремих 
їхніх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їх 
складу для забезпечення умов ефективної господарської діяльності [2, c. 315]. 

Методичними підходами щодо розроблення стратегії розвитку 
матеріальних і нематеріальних активів підприємства базуються на 
комплексному використанні методів декомпозиції, інтегральної та 
рейтингової оцінок, що дають змогу оцінити сильні та слабкі сторони в 
конкурентній групі підприємств, а також порівняти з еталонними, 
граничними значеннями для окремого підприємства. Проведені дослідження 
основних аспектів стратегічного розвитку активів підприємства та 
обґрунтування їх виміру дають змогу сформулювати методичний підхід 
щодо його оцінювання.  
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Найбільше економічне значення для майбутнього розвитку 
торговельного підприємства має процес первинного формування активів, 
тому що саме в цей період закладаються можливості прискореного 
ефективного розвитку, або стагнації та кризи розвитку підприємства. 
Взаємозв'язок і спрямованість розвитку торговельного підприємства та 
процесів первинного формування власних активів залежать від того, як цей 
процес здійснюється на основі стихійних рішень та дій або на базі 
цілеспрямованого економічного управління. На даному етапі з метою 
підвищення рівня формування та розвитку активів підприємства необхідно 
застосовувати процесний підхід. На основі оцінювання та аналізу 
стратегічного потенціалу реалізується системи управління активами через 
управління потенціалом. Дана мета досягається за рахунок системи 
показників і критеріїв оцінювання рівня розвитку активів, а також 
ефективності їх використання (Рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок1 – Основні критеріїв формування активів торговельного 

підприємства 
 
На наш погляд, для ефективного функціонування кожне підприємство 

зобов'язане забезпечувати ефективне використання і прискорення активів, 
підтримувати на належному рівні свою платоспроможність і ліквідність 
балансу. Організаційно-економічний механізм відтворення активів 
зумовлений зміною матеріально-речової форми активів у процесі 
обслуговування потреб торговельного підприємства та здійснення торгово-
технологічних операцій. 

Лупак Р. Л. зазначав, що одним із вагомих завдань управління активами 
є забезпечення умов для стабільної платоспроможності торговельного 
підприємства протягом усього періоду його життєдіяльності. Відповідно, 
управління платоспроможністю відбувається шляхом дотримання певних 
пропорцій між обсягом формування матеріальних обігових активів, 
дебіторською заборгованістю та грошовими коштами торговельного 
підприємства [3, с. 538-539]. 

Отже,  для досягнення високих результатів потрібна чітко збудована, 
обґрунтована й ефективна політика управління активами. Тому, управління 
активами підприємства становить найбільшу частину операцій фінансового 
менеджменту, це пов’язане з великою кількістю елементів його внутрішнього 
матеріального та фінансового складу, що вимагає спеціального підходу до 
управління активами. 
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ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  

 
На сучасному етапі розвитку нашої країни, існує необхідність у 

покращенні рівня економічної стабільності. Однією із ланок, які можуть 
забезпечити дане явище є державний бюджет, а саме оптимізація надходжень 
та видатків з нього, адже вони забезпечують соціальний та економічний 
розвиток України та її регіонів. В Україні вже котрий рік поспіль 
простежується дефіцит державного бюджету, що вказує на нестачу доходів, 
щоб покривати усі видатки. Тому необхідно спрямувати усі сили на пошук 
джерел зростання його доходів та їх раціонального використання. 

Дослідження питань щодо державного бюджету та шляхів зростання 
його дохідної частини займалися ряд науковців таких як: Т. Е. Городецькою,             
Т. О. Кир’язової, Ц. Г. Огонь, А. С. Пороваєм, Н. О. Слободянюк,  
К. І. Шикор, Н. І. Чулак та ін. 

Метою даної роботи є дослідження процесу формування доходів 
державного бюджету України. 

Під державним бюджетом розуміють головний загальнодержавний фонд 
централізованих коштів. За допомогою бюджету держава концентрує певну 
частку валового внутрішнього продукту та централізовано розподіляє її на 
розвиток національної економіки, для соціального захисту населення, 
утримання органів державної влади та управління, оборони країни. 
Державний бюджет на кожний фінансовий рік розглядається Верховною 
Радою України і затверджується як закон. Відомо, що якщо доходи бюджету 
перевищують видатки — це називається бюджетний профіцит, але якщо ж 
витрати бюджету перевищують його доходи — це називається бюджетний 
дефіцит (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Доходи та витрати державного бюджету України  
за 2010-2018 роки [2] 

 
Для населення наявність дефіциту має опосередковане значення, але 

воно бере участь в поверненні залучених для покриття дефіциту коштів 
шляхом сплати податків. Оцінюється дефіцит бюджету зазвичай у відсотках 
від ВВП. Як видно з рис. 1, у період з 2010 по 2018 роки в Україні 
спостерігається бюджетний дефіцит. Так дефіцит протягом останніх років 
коливається в межах від 1,32% (у 2010р.) до 5,94% (у 2015р.). З 2015 р. даний 
показник зменшується з 2,28% до 1,60, така тенденцію пояснюється тим, що 
Україні почали надаватися транші від МВФ у великій кількості. 

Доходи держбюджету в Україні формуються переважно за рахунок 
різних податків і зборів, а також деяких інших джерел, зокрема, від 
приватизації держмайна. Таким чином, доходами державного бюджету 
називають частину централізованих фінансових ресурсів держави, як і 
врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання 
її функцій. Доходи бюджету відображають економічні відносини держави з 
підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, як і 
виникають у процесі стягнення бюджетних платежів [3, с. 362]. Доходи 
Державного бюджету України служать фінансовою базою виконання 
державою її функцій, які й відображено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Структура доходів державного бюджету  

за 2014-2018 р.р., млрд. грн. [2] 

Показники 
Роки Питома вага, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
1 2 3 4 5 6 7 

Податкові надходження 503,88 627,15 753,82 81,76 79,06 81,22 
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 
114,15 141,95 188,62 18,52 17,89 20,32 

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 

59,81 75,03 91,74 9,71 9,46 9,88 
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Продовження таблиці 1 

Податок на прибуток підприємств 54,34 66,91 96,88 8,82 8,43 10,44 
Рентна плата та плата за 

використання інших природних 
ресурсів 

44,09 48,66 45,27 7,15 6,13 4,88 

Внутрішні податки на товари та 
послуги 

325,63 422,27 493,36 52,84 53,23 53,16 

ПДВ з вироблених в Україні 
товарів 

139,49 180,17 79,13 22,63 22,71 8,53 

ПДВ з ввезених на територію 
України товарів 

181,45 250,53 295,38 29,44 31,58 31,83 

Акцизний податок з вироблених в 
Україні підакцизних товарів 

(продукції) 
55,12 66,3 47,71 8,94 8,36 5,14 

Акцизний податок з ввезених на 
митну територію України 

підакцизних товарів  
35,01 41,99 71,14 5,68 5,29 7,67 

Податки на міжнародну торгівлю 
та зовнішні операції 

20,37 24,54 27,08 3,31 3,09 2,92 

Збори на паливно-енергетичні 
ресурси 

0,28 -0,01 -6,2 0,05 0,00 -0,67 

Інші податки та збори -0,65 -10,95 -0,5 -0,11 -1,38 -0,05 
Неподаткові надходження 103,64 128,4 164,68 16,82 16,19 17,74 
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
51,59 71,55 87,17 8,37 9,02 9,39 

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

8,03 10,44 18,41 1,30 1,32 1,98 

Інші неподаткові надходження 9,94 10,88 12,39 1,61 1,37 1,33 
Власні надходження 
бюджетних установ 

34,08 35,53 46,69 5,53 4,48 5,03 

Доходи від операцій з 
капіталом 

0,19 0,29 0,66 0,03 0,04 0,07 

Надходження від продажу 
основного капіталу 

0,04 0,04 0,34 0,01 0,01 0,04 

Надходження від реалізації 
державних запасів товарів 

0,12 0,18 0,57 0,02 0,02 0,06 

Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів 

0,04 0,07 0,05 0,01 0,01 0,01 

Від Європейського Союзу, 
урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, 

донорських установ 

4,11 1,61 1,46 0,67 0,20 0,16 

Цільові фонди 0,29 28,85 0,19 0,05 3,64 0,02 
Офіційні трансферти 4,17 5,97 7,31 0,68 0,75 0,79 
Доходи держбюджету 616,275 793,265 928,108 100 100 100 
 
Як бачимо з табл. 1, основною часткою доходів Державного бюджету 

України протягом всього досліджуваного періоду залишаються податкові 
надходження які становлять близько 80% усіх доходів. Протягом останніх 
п’яти років спостерігається позитивна тенденція до їх зростання. 
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Таким чином, для забезпечення виконання державою покладених на неї 
функцій необхідні державні доходи, які формуються завдяки податковим та 
іншим надходженням, що визначені законодавством України на 
безповоротній основі. За рахунок податків державний бюджет України 
формує більшу частину доходів держави, що дозволяє фінансувати програми 
соціального захисту населення, соціально-культурні заходи, науку та 
державні капітальні вкладення у розвиток галузей і структурну перебудову 
економіки. Зважаючи на те, що податкові надходження мають найбільшу 
частку у загальному обсязі доходів державного бюджету України можна 
запропонувати такі методи щодо розвитку податкової системи: 
запровадження стимулюючої моделі податку на прибуток; розширити групи 
підакцизних товарів; перегляд галузей, для яких доцільно надавати податкові 
пільги; справедливе використання податків на споживання і прямих 
прибуткових податків як основних складових податкової системи. 
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ВНЕСОК BRICS У РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

Сучасне світове господарство являє собою сукупність національних 
господарств окремих країн, об'єднаних участю у міжнародному поділі праці і 
системою міжнародних економічних відносин. Актуальність даного 
дослідження обумовлена зростанням впливу країн BRICS на світову 
економіку і політику. У BRICS входять держави, які відіграють ключову 
політичну і економічну роль в великих регіонах світу. Темпи зростання ВВП 
країн BRICS в останні 10 років значно перевищували 
загальносвітові. Партнери BRICS є авторитетними учасниками ООН, G20, 
G7, Африканського союзу, ШОС і багатьох інших міжнародних і 
регіональних організацій і структур. Незважаючи на істотні відмінності країн 
BRICS, в тому числі за ознакою політичного устрою, їх об'єднує спільна мета 
реформування існуючої економічної, фінансової і частково політичної 
системи світу на користь більшого врахування думки кожного з цих держав. 
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При цьому важливу роль відіграє їх прагнення привести у відповідність 
існуючий і бажаний статуси з метою перетворення власного становища  
регіональних держав в глобальні.  

Вивченням розвитку країн BRICS та становлення їх в якості блоку 
займалися такі вчені як Брагіна О. А., Давидов В., Зайцева Ю. С.,          
Калабеков І. Г., Лаврова Л., Островська Є., Салицький А. І., Хейфец Б. А.,та 
інші. 

Метою даної роботи є оцінка ролі країн BRICS у системі міжнародних 
економічних відносин.  

Перспективи подальшого підвищення ролі й впливу BRICS на 
міжнародній арені не в останню чергу залежать від рівня розвитку і динаміки 
двосторонніх відносин між членами угруповання, від економічного і 
політико дипломатичного наповнення взаємодії між ними: Бразилія, ПАР і 
Росія мають значний ресурсний потенціал, особливо за енергоносіями; 
загалом у світовій економіці має місце тенденція до збільшення попиту на 
енергоносії, зокрема з боку Індії та Китаю, що призводить до поступового 
зростання світових цін на ці ресурси й стимулює економічне зростання 
Бразилії, ПАР і Росії; з моменту початку діяльності чинних урядів Бразилії та 
Росії можна відмітити проведення більш грамотної економічної політики.  

У свою чергу, Індія та Китай включаються банком “Goldman Sachs” в 
угрупування країн BRICS за наступними критеріями:  

– обидві країни мають найбільше населення (40% світової популяції), 
отже, величезним потенціалом робочої сили;  

– Індія та Китай – лідери глобального ринку аутсорсингу (Індія є одним 
з провідних світових постачальників програмного забезпечення і 
фармацевтичних препаратів);  

– стабільно високі темпи економічного зростання впродовж останніх 
двадцяти років [3]. 

Країни BRICS – Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР – грають важливу і 
зростаючу роль у світовій економіці. Всього п'ять країн з віртуального клубу 
відповідають за 55% від 2,5%  зростання ВВП в 2015 році. Іншими словами, 
якби цих країн не було, ВВП виріс би за рік всього на 1,2% [4]. 

Внесок країн BRICS в світове економічне зростання в 2014 році 
перевищив 60%. А в 2015 році країни BRICS, за винятком Бразилії, обігнали 
середньосвітовий рівень темпів економічного зростання. До того ж, в 
найближчі кілька років внесок країн BRICS в зростання світового ВВП 
складе більше 60% [2]. 

Серед них, коефіцієнт реального зростання економіки Китаю досяг 7,8%, 
що на більш ніж 50% вище середнього показника темпу зростання країн, що 
розвиваються, що становить 5,1%, і більш ніж в три рази вище 
середньосвітових темпів зростання в 2014 році - 2, 2% [4]. 

Темпи економічного зростання Індії складають 5,1%, що також 
відноситься до однієї з найбільш стрімко зростаючих економік в світі; 
економічне зростання Росії в 2014 році склав 3,5%; економічне зростання 
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ПАР склав 2,4%; темп економічного зростання Бразилії підтримується на            
рівні 1% [4]. 

Для національних економік країн BRICS, що розвиваються, високі темпи 
зростання ВВП дуже важливі в процесі зменшення їх відставання за рівнем 
ВВП на душу населення від розвинених держав. Конкурентоспроможність 
країн групи BRICS, порівнюючи з іншими країнами і міжнародними 
організаціями, оцінюватимемо за допомогою індексу глобальної 
конкурентоспроможності (GCI), розробленого Всесвітнім економічним 
форумом (ВЕФ). Індекс глобальної конкурентоспроможності розраховується 
з 2004 р. і служить для оцінки здатності різних країн забезпечити високий 
рівень добробуту їх громадян. 

Наприклад, 2 серпня 2017 року в Шанхаї була досягнута домовленість 
про створення електронних портів або так званих логістичних хабів з 
прискореної процедури митної реєстрації та електронним документообігом. 
Була також узгоджена Дорожня карта країн BRICS щодо співпраці в сфері 
торгівлі послугами, ініційоване співробітництво в галузі електронної 
торгівлі, розроблені основні принципи в області інтелектуальної власності. 
Прийнято «Програму співробітництва в спрощення інвестиційної діяльності 
між країнами BRICS», яка дозволить країнам об'єднання збільшити 
прозорість інвестиційної політики і підвищити ефективність відповідних 
адміністративних процедур, а також підвищити рівень надання відповідних 
послуг і створити більш відкриті, прозорі і сприятливі умови для ведення 
інвестиційної політики [1]. 

Особливо значима робота Нового банку розвитку (НБР) BRICS, який в 
2017 році прийняв стратегію розвитку, що визначила те, як НБР буде 
виконувати свій мандат в наступні п'ять років. Головна мета – на основі 
наявного прогресу, досягнутого з початку функціонування банку в липні 
2015 року, зробити з НБР надійного постачальника послуг з нарощування 
співпраці в області розвитку і фінансового посередника, під захистом якого 
знаходилися б активи інвесторів і акціонерів. НБР вже затвердив перший на 
території Росії проект зі спорудження малих гідроелектростанцій в Карелії 
проектною потужністю 50 МВт на загальну суму 100 млн. дол. [5]. 

Китай запропонував революційну ідею – створити якийсь постійний 
«коло друзів» BRICS, спостерігачів або партнерів по діалогу, які взаємодіяли 
б із об'єднанням на постійній основі. Мова йде не про країни регіону, а про 
представників інших регіонів. У 2017 році як представника 
латиноамериканського регіону на саміт BRICS запрошена Мексика, від 
Африканського союзу виступить Гвінея, від Північної Африки – Єгипет, 
представником євразійського простору став Таджикистан, Південно-Східної 
Азії – Таїланд. 

Таким чином, місце BRICS в міжнародних економічних відносинах стає 
все більш вагомим, країни мають широкомасштабну та багатовекторну 
систему зв’язків зі всіма ведучими факторами світової економіки. Саме це 
дозволяє оптимістично оцінювати перспективи BRICS як потенційного 
лідера світової економіки. 
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КРИПТОВАЛЮТА ЯК ЕЛЕМЕНТ СВІТОВОЇ  
ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Актуальність даної проблеми характеризується тим, що в даний час  

електронні гроші набули особливої популярності, незважаючи на те, що 
з'явилися вони відносно недавно. Цьому сприяють такі чинники, як зручність 
оплати товарів в інтернет магазинах, висока швидкість проведення 
транзакцій, застосування сучасних технологій для забезпечення безпеки угод. 
Одним з найбільш перспективних видів електронних грошей є криптовалюта. 

Криптовалюта - це вид цифрової валюти, захищеної від підробки, яку 
можна зберігати в електронних гаманцях, а також переводити з одного 
гаманця в інший. Вона не має єдиного центру, а база даних продубльована у 
всіх користувачів, що використовують криптовалюту. Таким чином, безліч 
комп'ютерів з крипто-гаманцями по всьому світу утворюють гігантську 
автоматичну працюючу цілодобово електронну систему [4]. 

Дослідження теми функціонування криптовалюти на фінансовому ринку 
у світі є порівняно новим. Вивченню історії виникнення та розвитку цього 
виду цифрової валюти присвячені праці таких учених, як: Е. Андроулакі,           
Г. О. Караме, Р. Найк, Г. Максвел. Однак в Україні питання розвитку 
криптовалют залишається недостатньо вивченим, так як дане явище 
з’явилося порівняно недавно, що й зумовлює актуальність наукових пошуків. 

Метою даної роботи є дослідження наявних відомостей про 
криптовалюту та визначення переваг і недоліків криптовалюти біткоїн як 
елементу фінансової системи. Криптовалюти впливають не тільки на ринкові 
торги, а й на реальний сектор економіки. Все більше компаній зацікавлені у 
впровадженні розрахунків цифровими платіжними засобами. Згодом це 
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призведе до зниження витрат на банківське обслуговування, а також до нових 
способів розрахунків між організаціями за товари і послуги. 

Термін «криптовалюта» почав використовуватися після появи платіжної 
системи Bitcoin (біткоїн), яка була розроблена в 2009 році. Пізніше з'явилися 
інші незалежні від Bitcoin криптовалюта, такі як Namecoin, Litecoin, PPCoin, 
Novacoin. Автор ідеї біткоїна (найпопулярнішої з криптовалют) не 
ідентифіковано, і його ім'я - Satoshi Nakamoto - є просто псевдонімом, а 
емісія (Майнінг) здійснюється в світовій мережі незалежно від 
місцезнаходження "майнера", особа якого також залишається невідомою [2]. 
Біткоїн є найбільш вартісною криптовалютою з 700 видів електронних валют 
і ринкова капіталізація становить $ 73 млрд., а ціна $4150,68. Другий за 
вартістю Ефіріум (Ethereum) має ринкову капіталізацію в майже $ 15 млрд. і 
коштує $ 141,23 . Окрім нього, є сотні інших криптовалют, однак всі вони 
коштують дуже дешево (рис.1) [5]. 

 

 
Рисунок 1 –  Ринкова капіталізація криптовалюти за 01.03.2019 [5] 

 
Підкреслимо, що в Україні проблематика використання криптовалюти у 

повсякденному житті громадян є надзвичайно дискусійною і вимагає 
детального наукового вивчення. Наразі Bitcoin Foundation Ukraine активно 
працює над просування електронної валюти біткоін в нашій державі. 
Зауважимо, що перший банк, який запустив можливість оплати за допомогою 
біткоінів для мережі інтернет-магазинів виступає Приват Банк. Сьогодні у 
нашій державі починають з’являтися нові кафе, ресторани, продуктові 
магазини, в яких використовується даний різновид оплати товарів і послуг. 
При цьому і наші народні обранці та інші високі посадові особи часто 
вказують, що зберігають частину своїх заощаджень у біткоїна [2].  

Більшість аналітиків сходяться на думці, що перспектив у біткоїна на 
найближче майбутнє маса: від колосального зростання його курсу за пару 
років і до пригнічення розвитку нової валюти на територіях багатьох країн. 
Існує ряд факторів, від яких безпосередньо залежатиме майбутнє біткоїна і 
перспективи його розвитку на найближчі роки [1]. 

Біткоїн має значну кількість переваг, по-перше - децентралізація. Це 
означає, що в мережі немає єдиного керуючого центру, який би зберігав 
інформацію про баланс на гаманцях і список транзакцій. Ця інформація 
зберігається на комп'ютерах звичайних власників біткоїнів. По-друге, 
анонімність. Анонімність здійснення транзакції досягається за рахунок того, 
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що в гаманцях біткоїн немає звичних нам логінів і паролів, а також не 
потрібно вказувати будь-якого роду особисті дані відправника та отримувача 
коштів. По-третє, відсутність єдиного випускаючого центру [3]. 

Біткоїн показав себе як унікальна і абсолютно нова валюта, яка все 
частіше використовується при розрахунках в інтернеті. Необхідність в ній 
виникла в той самий момент, коли торгівля плавно перетекла з «контактних» 
ринків на інтерактивні майданчики. 

Надійність біткоїна забезпечується тим, що: 
а) неможливо обійти складний процес Майнінг, щоб отримати 

нерозподілені біткоїни (найкращим криптоаналітикам світу не вдалося це 
зробити); 

б) складно зламати чужий гаманець. Щоб перевірити хоча б половину 
всіх можливих пар приватних і публічних ключів, потрібно витратити не 
один десяток тисяч років; 

в) неможливо витратити наявні біткоїни більше одного разу. Кожна 
транзакція повинна отримати не менше шести підтверджень. Якщо буде 
виявлено перевитрату коштів, зайві транзакції будуть скасовані. Після свого 
підтвердження транзакції назавжди і абсолютно анонімно зберігаються в   
базі [4]. 

Але деякі з переваг криптовалюти є одночасно і її недоліками. 
Найбільшою проблемою криптовалют зараз залишається різке коливання 
курсу. Це не дає змогу використовувати криптовалюти як платіжний засіб. 
Останні різкі скачки курсу автоматично підвищують ризики при його 
покупці. Покупець не має абсолютно ніяких гарантій, що завтра не 
прокинеться з порожнім електронним гаманцем. Звідси перспективи 
зростання біткоіни стають практично непрогнозованими. Іншим недоліком 
криптовалют можна вважати поки що невисокий рівень довіри населення до 
них. Зараз дуже популярною є думка про схожість криптовалют і деяких 
блокчейн-проектів із фінансовими пірамідами чи «пірамідними схемами», які 
базуються на бізнес-моделі з обіцянням першим вкладникам прибутку за 
рахунок вкладання наступних, що насправді не є дійсним [4]. 

Підсумовуючи все вище зазначене, можна зробити висновок, що все 
більше людей користуються криптовалютою для здійснення обмінів, 
продажу товарів та надання послуг. У криптовалют у порівнянні зі 
звичайними національними валютами існує досить велика кількість як 
позитивних, так і негативних характеристик і тільки подальший їх розвиток 
може виявити баланс переваг і недоліків у порівнянні з іншими грошима. На 
сьогоднішній день великі міжконтинентальні транзакції здійснюються за 
допомогою кредитування. Перехід на біткоїни великих банків і корпорацій 
істотно спростить життя звичайним людям.  
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ОПЕРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ЯК НЕВІД'ЄМНА 
 ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЙ ВИЩИХ РІВНІВ 

 

Виходячи з уявлення про “піраміду” стратегій можна стверджувати, що 
операційні стратегії є своєрідною основою всіх інших. Навіть загальна 
(корпоративна чи портфельна) стратегія підприємства неодмінно потребує 
конкретизації тих чи інших запланованих дій та заходів. Більшість 
масштабних стратегічних рішень вимагають використання ресурсів 
підприємства, що зумовлює розробку досить конкретних стратегій на рівні 
підрозділів і навіть робочих місць.  

Найважливішим фактором поєднання різних функцій операційної стратегії 
є ідея у загальній стратегії розвитку виробництва. Вибір ряду правильних 
комбінацій видів діяльності є найбільш впливовим фактором конкурентної 
переваги, тому що окремі види діяльності впливають одна на одну. 

Питанням розробки та значення операційної стратегії підприємства 
займалось багато науковців, кожен з яких вносив свою частину у 
дослідження та вирішення поставлених перед ними завдань. Серед 
дослідників можна виокремити А. З. Курочкиного, І. Ансоффа, У. Кінга,      
Д. Клеланда, Т. Коно, П. Друкера, Х. Минцберга, М. Портера. 

Операційна стратегія відноситься до одного з функціональних напрямів 
корпоративної стратегії. Принципово важливим є те, що в сучасному бізнесі 
всі функціональні стратегії (фінансова, операційна, маркетингова, логістична, 
інформаційна, управління людськими ресурсами) мають однаковий паритет і 
тісно взаємопов'язані одна з одною.  

В свою чергу, операційна стратегія повинна бути узгоджена з загальною 
стратегією та іншими функціональними стратегіями. Для цього необхідно, 
щоб керівники підприємства працювали у контакті зі всіма функціональними 
відділами і формували стратегії, що не конфліктують, а доповнюють і 
підтримують одна одну [1]. 

Як відзначає В.Дж. Стівенсон, в 1970-х - початку 1980-х рр. 
американські менеджери часто нехтували операційною (виробничою) 
стратегією на користь маркетингової та фінансової стратегій. Рішення часто 
ухвалювалися людьми, не знайомими зі справою, і часто на шкоду цій справі. 
Тим часом іноземні конкуренти почали заповнювати вакуум, що утворився, 
сфокусувавши свої зусилля на операційній стратегії [2]. 
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Операційна стратегія виступає невід'ємною частиною стратегічного 
планування, яке надає певні операційні завдання. Стратегічні завдання 
мають, окремий набір можливостей відповідних до умов адаптації та потреб 
споживачів, щодо продукції організації. 

Операційна стратегія має успіх лише у тому разі, якщо вона розглядає 
всі можливі варіанти пріоритетів, та кожен з можливих компромісів. Ця 
стратегія розглядає, з одного боку, потреби споживачів, а з іншого – інші 
елементи структури організації. Такий підхід пов'язує загальну стратегію 
підприємства із цільовими ринками, виробничою структурою та 
операційними можливостями підприємства [3]. 

Необхідно запам'ятати, що операційна стратегія, у сукупності з 
корпоративною стратегією (Corporate Strategy), охоплює весь спектр 
діяльності компанії і передбачає довгостроковий процес, що покликаний 
забезпечити фірмі можливість швидко реагувати на будь-які неминучі зміни 
в майбутньому. 

Слід наголосити, що ведучий елемент операційної стратегії, так само як і 
будь-якої іншої спеціалізованої стратегії,− це її особливі стратегічні цілі. При 
правильно поставленому процесі розробки корпоративної стратегії, система 
цілей операційної стратегії повинна логічно випливати з міністратегії 
організації. Операційна стратегія підтримує стратегію організації таким 
чином, що у центрі уваги знаходилися завдання, сформовані з урахуванням 
потреб клієнта [4]. 

З цієї точки зору на операції та процеси слід дивитися як на 
характеристику якості роботи всього підприємства. Без чітко вираженої 
операційної стратегії та ефективного операційного менеджменту 
підприємство може вижити лише чисто випадково [1]. 

Отже, операційна стратегія є невід'ємною частиною загальної стратегії 
організації і не повинна суперечити їй. Вона знаходиться на одному рівні з 
функціональними стратегіями і тісно взаємодіє з ними, але грає головну 
роль, так як пов'язана з продуктами, процесами і їх виконанням у всіх 
підсистемах операційної системи і підрозділах організації. 
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КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  
ПРИ ВИХОДІ ЇХ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК 

 
На сучасному етапі розвитку світової економіки основою економічного 

зростання та конкурентоспроможності в країнах стають технологічні 
інновації, пов’язані з розробкою та впровадженням високих технологій. 
Сьогодні високий рівень та ефективність використання науково-технічного 
потенціалу, а також базова освіта в сукупності є головним чинниками 
формування нової економіки, яка характеризується такими кількісними 
показниками, як рівень інтенсивності виробництва, ринкова затребуваність, 
високотехнологічне виробництво та високотехнологічні галузі економіки в 
структурі ВВП. 

Питанням конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах 
присвячено низку наукових праць вітчизняних та зарубіжних авторів, серед 
яких: О. Дикань, Я. Ромусік, Ю. Свердлова, Н. Фарафонова, Х. Урбанцова,        
Р. Аткінсон. 

Україна з кожним роком все більше залучається до членства в ЄС. Тому 
що ця можливість є найкращим способом для побудови розвинутої і 
демократичної держави, створення нових робочих місць, інноваційного 
забезпечення й модернізації економіки. Проте, конкурентоспроможність 
українських товарів на світових ринках викликає певні сумніви, оскільки 
якість товарів за більшістю не відповідає європейським стандартам. У 
більшості підприємств відсутній досвід ринкової боротьби, наявна 
неврегульованість вітчизняного законодавства, розбалансованість 
господарських звя’зків тощо. 

Конкурентоспроможність промислового підприємства є сукупністю 
взаємопов’язаних елементів, спрямованих на забезпечення його сильних 
конкурентних позицій, підтримання і розвиток існуючих та створення нових 
конкурентних переваг [1, с. 221]. 

Конкурентоспроможність підприємства – це комплексна порівняльна 
характеристика підприємства, яка визначає його положення серед багатьох 
схожих об’єктів господарювання і полягає у спроможності використання 
різних видів ресурсів ефективніше ніж конкуренти [2]. Потреба виходу 
підприємств на зовнішні ринки може бути спричинена факторами 
виштовхування їх внутрішнім ринком та факторами втягування у світовий 
економічний простір. Фактори втягування передбачають привабливість умов 
роботи на міжнародному ринку. Однак потрібно враховувати той факт, що 
при виході на зовнішні ринки діяльність підприємства ускладнюється під 
дією чинників нового середовища функціонування, які можуть бути 
загрозливими. За достатнього конкурентного потенціалу підприємства, 
наявності у нього необхідних ресурсів та здатності до швидкої адаптації 
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можна цілком прогнозовано передбачити успішне входження підприємства 
на міжнародні ринки та утвердження на них. 

Але дослідження способів і форм входження на зовнішні ринки 
українських підприємств показало, що переважна кількість  підприємств 
використовують експортно-імпортні операції, міжнародні фінансові операції, 
товарообмінні (бартерні) операції, тобто ті операції, які не потребують 
значних інвестицій, тоді як експансія ринку України іноземними компаніями 
відбувається не лише за рахунок експорту готових товарів та послуг, але і за 
усіма можливими напрямами: це і створення спільних підприємств, і купівля 
підприємств іноземними резидентами, і відкриття фінансових установ, 
зокрема банків, і орендні операції, і організація та здійснення діяльності в 
галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, 
семінарів. Разом з тим, як вірно зазначає Т. Алєксєєва, в умовах зміни 
інтеграційних процесів суб’єктам господарювання необхідно не лише шукати 
нові способи виходу на зовнішні ринки, використовуючи визначені законом 
можливості здійснення зовнішніх операцій, але і нові підходи до організації 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, орієнтованих на зміни 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Не підлягає сумніву, що усебічне і 
ґрунтовне дослідження напряму і сили впливу факторів зовнішнього 
середовища (мікро- і макрорівня) на зовнішньоекономічну діяльність 
підприємств сприятиме їх кращій адаптації до нових умов та підвищення 
конкурентноспроможності підприємств. Очевидно й те, що відмінність у 
структурі й рівнях мінливості зовнішнього середовища на ринках інших 
країн потребує і розробки відповідної стратегії. 

Тому, можна запропонувати такі шляхи підвищення 
конкурентоспроможності підприємств в аспекті їх євроінтеграції: 

1) сформувати та реалізувати державні інноваційні програми, 
спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

2) здійснити структурні зрушення в системі господарювання шляхом 
впровадження інноваційно-інвестиційних процесів; 

3) створити бізнес-середовище для національних підприємств шляхом 
оновлення та впровадження нової матеріально-технічної бази; 

 4) впровадити новітні технології на виробництві, що є свідченням 
інтенсивного розвитку системи господарювання; 

5) сприяти залученню додаткових інвестицій для модернізації 
виробництва та підвищення конкурентоспроможності підприємств; 

6) впровадити систему стандартизації, інформатизації в сфері 
формування та реалізації промислової політики підприємств; 

7) забезпечити постійне підвищення кваліфікації робітників та апарату 
управління підприємств 

 8) регулярно проводити маркетингові дослідження ситуації на             
ринку [3, с. 21]. 

Отже, питання забезпечення конкурентоспроможності підприємств при 
їх виході на зовнішні ринки актуалізується під впливом євроінтеграційних 
процесів, які передбачають відкриття ринків та збільшення товарообігу між 



121 

Україною та ЄС. Таким чином, українським підприємствам, які бажають 
втримати існуючі позиції та сподіваються на ефективний розвиток, необхідно 
перейти до інноваційно-активної моделі господарювання, яка забезпечить 
нарощування їх інтелектуального капіталу і, як результат, випуск продуктів 
із високою споживчою цінністю, що і є основою конкурентоспроможності. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 
 

В ході дослідження проаналізовано сутність  лізингу, його переваги і 
недоліки в Україні. Розглянуто сутність лізингових операцій та моделі 
розвитку лізингової діяльності. Проведено аналіз сучасного стану 
функціонування ринку лізингових послуг в Україні. Визначено перспективи 
розвитку ринку лізингових послуг в країні. 

Проблемам ринку лізингових послуг та перспектив його розвитку 
присвячено ряд наукових робіт зарубіжних та вітчизняних вчених, серед 
яких: Грілицька А. В., Гуриненко І. М., Борисюк О. В., Боринець С. Я.,       
Горбатенко О. А., Науменкова С. В., Шелудько В. М., Ярошевич Н. Б. та ін., 
які розглядали економічну сутність лізингу, його функції та види, 
виникнення можливих ризиків при лізингу та особливості розвитку 
лізингових відносин на різних етапах його розвитку. 

Сучасний стан економіки характеризується проблемою оновлення 
основних виробничих фондів, їх модернізації із застосуванням новітніх 
технологій. Додаткові ускладнення для розвитку економіки створює дефіцит 
фінансових ресурсів у суб'єктів господарювання. Усі ці проблеми здатний 
вирішити лізинг, який виступає спеціальною формою фінансування, 
альтернативною традиційному банківському кредитуванню та використанню 
власних фінансових ресурсів [1]. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану, що склався на ринку 
лізингових послуг в Україні.  
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На сьогодні майже нікому не потрібно доводити перспективність 
лізингової діяльності та її необхідність для економіки країни. Як фінансова 
послуга, лізинг є фактором підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняних виробників, ефективності виробництва, покращення якості 
вироблених продуктів та наданих послуг, що в результаті призводить до 
зміцнення позицій на вітчизняному та світовому ринках.На сьогоднішній час, 
враховуючи відсутність у підприємств власних засобів і їх тяжке фінансове 
становище, розвиток лізингу являється практично єдиною можливістю 
придбання необхідного обладнання машин і інших основних засобів [1]. 

Світова практика здійснення лізингових операцій доводить, що в 
умовах економічної кризи, подібної до тієї, що склалася в Україні, коли 
практично зупинилося фінансування оновлення основних засобів у зв`язку з 
недостатністю прибутку підприємств і значним зменшенням виробництва, 
цей метод фінансування є найбільш доцільним і мобільним і може сприяти 
збереженню ліквідності більшості підприємств України. 

Важливою умовою розвитку лізингових відносин є створення 
сучасного мобільного законодавства, що стимулюватиме ділову активність 
усіх учасників лізингових угод: лізингових фірм, банків, підприємств 
виробничої та сервісної сфери, потенційних лізингоодержувачів [2]. 

До головних переваг лізингу слід віднести: 
– фінансову безпеку, оскільки, фінансовий лізинг унеможливлює 

нецільове використання фінансових ресурсів у порівнянні 
з банківським кредитуванням; 
– збільшення пропозицій і асортименту товарів та послуг, за рахунок 

використання основних засобів, отриманих в лізинг; 
– зростання попиту на засоби виробництва, що призводить до 

виникнення мультиплікативного ефекту і ланцюгової реакції 
зростання попиту на продукцію багатьох як виробничих, так і 

інфраструктурних галузей; 
– мінімальний обсяг вкладень на інвестиційній стадії, можливість 

реалізації проекту від розробки технічного завдання до передачі готового 
об’єкта, введеного в експлуатацію [4]. 

Основними причинами, які стримують розвиток лізингу в Україні, є: 
недосконалість законодавства в цьому питанні (оподаткування, внески до 
Пенсійного фонду), низька обізнаність малих та середніх компаній щодо 
лізингу, недостатня фінансова стійкість лізингодавців, залежність лізингових 
компаній від кредитних коштів банків, що характеризується 
короткостровістю кредитів, високими ставками за кредит, нестабільність 
економічної ситуації в країні, нерозвиненість інфраструктури, низький попит 
на товари вітчизняних виробників. Також слід зазначити, що в Україні слабо 
розвинений сублізинг, що в свою чергу, стримує реалізацію міжнародних 
лізингових проектів, впровадження яких ефективно вплинуло б на стан 
лізингового ринку [3]. 

Зокрема, на лізингодавця покладається ризик морального старіння 
устаткування (особливо, якщо договір лізингу укладається не на повний 
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строк його амортизації), а для лізингоодержувача вартість лізингу 
виявляється більш високою, ніж ціна купівлі устаткування. Ще одним 
недоліком фінансового лізингу є те, що у випадку виходу з ладу 
устаткування, платежі відбуваються у встановлені строки незалежно від 
стану устаткування [5]. 

 
Таблиця 1-Світові ринки лізингу в цифрах 2016-2017рр.  

 Країна Річний обсяг(млрд. доларів 
США) 

Зростання 
2016-2017, % 

1 США 383,87 2,54 
2 Китай 206,70 61,96 
3 Велика Британія 81,77 8,98 
4 Німеччина 64,26 3,42 
11 Польща 14,00 16,61 
50 Україна 0,21 66,24 

Усього 1 099,77 
 
З табл. 1 видно, що Україна за обсягом ринку лізингу поки що 

знаходиться у «хвості» рейтингу, на 50-му місці, із дуже скромними $0,21 
млрд. В той час як показник Польщі складає $14 млрд. [5]. 

Незважаючи на недостатність власних фінансових ресурсів лізингових 
компаній, диспропорції обсягу лізингових послуг за галузями економіки, 
недосконалість вітчизняного законодавства, ринок лізингу в Україні активно 
розвивається. Для вирішення багатьох проблем в цьому питанні необхідна 
комплексна співпраця як держави, так і споживачів, тому що розвиток 
лізингу є не тільки засобом підвищення якості та ефективності виробництва, 
оновлення основних фондів окремого підприємства, а й покращення 
розвитку вітчизняної економіки в цілому [3]. 

Отже, активне впровадження лізингових операцій на підприємствах 
України може стати потужним імпульсом технічного розвитку, 
переобладнання виробництва і структурної перебудови економіки. 

Зважаючи на сучасну економічну ситуацію в Україні, можна сказати, 
що потреба в лізингу стоїть дуже гостро, тому що:  

– активне впровадження лізингу буде сприяти оновленню основних 
фондів, завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел 
фінансування інвестицій; 

 – розвиток лізингу стимулюватиме підвищення ефективності 
кредитної політики банків у результаті створення конкурентного середовища 
між джерелами фінансування; 

 – розвиток лізингу в Україні допоможе розвитку малого та середнього 
бізнесу. Все це призведе до багатьох позитивних змін в економіці. 
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РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 
 

Результати досліджень науковців вказують на те, що головним засобом 
покращення економічної ситуації в країні є планомірне й цілеспрямоване 
осучаснення принципів ринкових відносин через переформатування системи 
взаємодії між учасниками ринку.  

Ринкові відносини на сучасному рівні їх розвитку будуються на певних 
засадах за умови градації у взаємодії суб’єктів таких відносин. В залежності 
від характеру та типу галузевого ринку між виробником, постачальником та 
покупцем виникають певні види взаємодії, які формують структуру ринку.  

Розглядаючи поняття конкуренції, слід згадати етимологічне 
походження цього терміну. Відтак, слово «конкуренція» має латинське 
коріння та походить від «concurrentia», яке, в свою чергу – від латинського 
«concurro» та означає «збіг» чи «зіткнення». Виходячи з цього, можна 
зробити висновок, що під конкуренцією в загальному понятті слід розуміти 
такий вид взаємодії між суб’єктами певної діяльності, який ґрунтується на 
засадах рівності та боротьби [2]. 

В економіці під поняттям «конкуренція» розуміють економічні 
відносини, які, в залежності від форм їх прояву розрізняють на міжгалузеві та 
внутрішньо галузеві. 

Також існують різні види конкуренції в залежності від методів її впливу. 
За такою градацією розрізняють цінову й нецінову конкуренцію.  

За формою взаємодії суб’єктів господарювання фахівці виділяють також 
вільну (чи досконалу) та недосконалу конкуренцію. На відміну від 
недосконалої, під досконалою конкуренцією розуміють так званий 
«ідеальний» формат взаємодії учасників ринку [3]. 

За узагальненим визначенням фахівців, поняття досконалої  
конкуренції – це така організація ринкових відносин, яка має низку 
особливостей і відзнак.  

По-перше, це наявність значної чисельності малих за потужністю 
суб’єктів ринку, які займають незначні об’єми ринкового простору і 
діяльність кожного окремого з них не має суттєвого впливу на загальний стан 
економіки.  
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По-друге, такі суб’єкти ринку мають пропозицію щодо збуту однорідної 
(аналогової) продукції, яка за своїми властивостями не відрізняється від 
продукції конкурентів, тобто унеможливлює якісне «виділення» товару з 
ряду подібних в будь-який бік [1]. 

Наступною відзнакою досконалої конкуренції є відсутність регулювання 
системи контролю над ціноутворенням, оскільки підвищення цін на товар, 
який має на ринку абсолютні аналоги, призведе до втрати потенційного 
покупця, а зниження – стати причиною виникнення так званого «дефіциту 
дешевого товару», тобто малий суб’єкт не зможе забезпечити великий       
попит [4]. 

Відсутність будь-яких перешкод для входу та виходу з ринку й усунення 
перешкод в отриманні інформації про об’єктивний поточний стан ринку 
забезпечить мобільність підприємств – учасників ринкових відносин.  

Крім того, вказана модель ринкових взаємовідносин характеризується й 
відсутністю так званої негрошової (або нецінової) конкуренції, оскільки 
передбачає наявність на ринку лише ідентичної сертифікованої продукції. 

Аналіз результатів досліджень багатьох фахівців показав, що серед усіх 
галузей виробництва, які існують на економічному просторі сучасності, 
жодна з них не може так чи інакше претендувати на таку, яка відповідає усім 
вимогам й характеристикам досконалої конкуренції. При цьому науковці 
вказують, що за усією сукупністю ознак найбільш наближена до досконалої 
форми конкуренції можлива лише в галузі сільського господарства.   

Виходячи із викладеного, можна зробити висновки, що в умовах 
реальної системи економічних відносин жоден з існуючих форматів 
ринкових галузевих ринків не може відповідати усім вимогам досконалої 
конкуренції, а безпосередньо ринок досконалої конкуренції можна 
розглядати лише як наукових підхід, стандарт чи еталон ринкових відносин.   
Список використаних джерел: 

1.  Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции 
(Реориентация теории стоимости). [пер. с англ. / под ред. Ю. Я. 
Ольсевича]. М. : Экономика; 2006. 351 с. 

2.  Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. [пер. с англ.]. 
М.:«Мировая экономика и международные отношения.2009; 12: 6-14. 

3.  Портер М. Э. Конкуренция [пер. с англ.]. М. : Вильяме, 2000. 608 с. 
4.  Бойет Д. Г., Бойет Д. Т. Путеводитель по царству мудрости: Лучшие 

идеи мастеров управления [пер. с англ.]. М. : Олимп-Бизнес, 2004. 512 с. 
 

Касько Ілля, Пачес Олеся 
Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
 

Аграрний сектор має особливу роль в соціально-економічному житті країни, 
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держави використовувати свій природо-ресурсний потенціал, а також 
можливістю зайняти вигідну позицію на міжнародному ринку для збуту своєї 
продукції. Враховуючи те, що ціни на продовольчу продукцію в останні роки 
стрімко ростуть, для України сільське господарство є стратегічним видом 
діяльності. 

Дослідженням проблем розвитку агробізнесу в основному займається 
Міністерство аграрної політики та продовольства України. Також питання 
проблем розвитку агробізнесу досліджували такі економісти:      
Александрова В. П., Амоша О. І., Бажала Ю. М., Безчасного Л. К., 
Бельтюкова Є. А., Геєця В. М., Герасимчука В. Г., Голікова В. І.,  
Долішнього М. І., Жука В. М., Зіновчука В. В. 

Метою даного дослідження є визначення стану аграрного бізнесу в 
Україні та пошук шляхів його розвитку. Більш глибокого вивчення 
потребують питання пріоритетності: аграрного сектору у загальнодержавній 
економічній політиці; інтересів сільськогосподарського виробника у ланці 
«виробництво – переробка – реалізація»; кооперації, кластерних форм 
регіонального співробітництва та інновацій, збереженні національної 
економічної та продовольчої незалежності з одночасним налагодженням 
зовнішніх ринків збуту у відповідності до економічних вимог країн-
партнерів.  

Розглянемо офіційні видатки державного бюджету України на АПК за 
2018 р від Міністерства аграрної політики та продовольства України           
(табл. 1) [1]. На підставі наведених даних можна визначити, що державним 
бюджетом України передбачено на розвиток агробізнесу 6 500 845,4 тис. 
грн., що на 1 млрд. грн. більше, ніж у минулому році (5 596 000,0 тис грн.) 
[2]. Найбільш пріоритетні напрямки розвитку агропромислового комплексу 
є: підтримка галузі тваринництва; підтримка фермерських господарств та 
підтримка сільгосптоваровиробників. Найменш пріоритетними є: підтримка 
заходів в агропромисловому комплексі; витрати на зберігання, перевезення 
та переробку; підтримка заходів шляхом здешевлення кредитів. 

 
Таблиця 1 - Розподіл видатків державного бюджету України  

на 2018 рік (тис. грн) 
Найменування згідно з відомчою і програмною 
класифікаціями видатків та кредитування державного 
бюджету 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
Фонд 

Разом 

Фінансова підтримка заходів шляхом здешевлення 
кредитів 

66 000,0 0,0 66 000,0 

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні 
розробки, виконання робіт за державними цільовими 
програмами і державним замовленням у сфері 
розвитку агропромислового комплексу, підготовка 
наукових кадрів, наукові розробки у сфері 
стандартизації та сертифікації сільськогосподарської 
продукції, дослідження та експериментальні розробки 
у сфері агропромислового комплексу 

77 561,5 55 083,9 132 644,9 
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Продовження таблиці 1 
Фінансова підтримка заходів в агропромисловому 
комплексі 

0,0 5 000,0 5 000,0 

Витрати аграрного фонуд пов'язана з комплексом заходів 
із зберігання, перевезення, переробки та експорт об'єктів 
державного цінового регулювання державного 
інтервенційного фонду 

0,0 52 200,0 52 200,0 

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладання 
молодих садів, виноградників та ягідників, нагляд за 
ними 

300 000,0 0,0 300 000,0 

Державна підтримка галузі тваринництва 4 000 000,0 0,0 4 000 000,0 

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників 945 000,0 0,0 945 000,0 

Фінансова підтримка фермерських господарств 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 

Усього: 6 388 561,5 112 283,9 6 500 845,4 

 
На розвиток аграрного сектору має великий вплив і рівень 

інфраструктури в країні. На її розвиток уряд виділив у 2018 році рекордні         
44 млрд. грн. лише на ремонт доріг. Також, одним із головних завдань уряду 
є збільшення квот на експорт продукції в ЄС, що дозволить збільшити 
прибуток українських підприємств в АПК. Сприяє розвитку і прийнятний 
інвестиційний клімат в АПК, який забезпечується низькими вхідними 
бар’єрами, достатній рівень рентабельності інвестицій. Природно-кліматичні 
умови і родючі землі України сприяють вирощуванню усіх зернових культур 
високої якості [3]. 

Отже, аграрний сектор, в першу чергу, залежить від географічного 
положення країни, рівня інфраструктури та квот на експорт продукції. 
Україна має чудові кліматичні та природні умови для розвитку агробізнесу. 
Тому аграрний сектор займає значну роль у економіці країни і від його 
розвитку залежить і соціально-економічний рівень життя, тому визначення 
його напрямків розвитку є пріоритетними.  
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економічної інтеграції, сприяє культурному обміну та поширенню 
демократичних цінностей, а з іншого має і негативні наслідки, зокрема 
трудове рабство, соціальне сирітство та «відплив умів». Для України в 
останні роки цей процес стає все більш відчутним в економіці країни, тому 
для суспільства регулювання цього процесу набуває все більшої 
актуальності.  

В Україні дослідженням проблем трудової міграції в різних аспектах 
займалися Л. Гальків, В. Геєць, О. Грішнова, А. Кредісов, Т. Ковальчук,             
Е. Лобанова, Ю. Макогон, Ю. Пахомов, А. Подручняк, О. Позняк,  
О. Романюк, А. Румянцев, В. Савельєв, А. Старостін, Л. Чвертко та ін.  

Метою даної роботи є дослідження впливу процесів міжнародної 
трудової міграції на соціально-економічну ситуацію в Україні. Україна 
виступає переважно державою-експортером робочої сили. За даними 
Міністерства соціальної політики щоденно протягом року за кордоном 
перебувають 3,2 млн. трудових мігрантів з України. Хоча за неофіційними 
даними за кордоном працюють близько 6 млн. Українців [1]. 

Найпопулярнішими країнами для трудової міграції є Польща, Росія, 
Чехія, Німеччина та Італія. Загалом, українці виїжджають здебільшого лише 
на сезоні роботи і лише 15% працюють на постійній основі. За неофіційною 
статистикою, 61% робочих емігрантів працюють нелегально. Українці 
працюють у таких сферах: будівництво і ремонт (43%), сільське господарство 
(23%), робота на дому (10%), робота ІТ (3%), догляд за дітьми і хворими 
(3%), ресторанний бізнес (3%), готельний бізнес (2%), офісні працівники 
(2%), медперсонал (2%) [2]. 

Для України еміграція робочої сили має як негативні сторони так і 
позитивні. З негативних можна виділити: погіршення демографічної ситуації, 
більшість українців не бажають повертатися назад; відплив кваліфікованих 
працівників: втрата економічно активного населення. До позитивних можна 
віднести: надходження додаткових коштів в країну, так щорічна сума 
грошових переказів в Україну становить близько 7,5 млрд. доларів; 
зменшення безробіття і соціальної напруженості в країні.   

Україна всю свою історію виступає як держава-донор робочої сили. 
Найбільші темпи еміграції трудових ресурсів припадають на 2014-2019 роки. 
Це пов’язано із економічною, соціальною та військовою кризами, тому люди 
у пошуках кращих умов життя і кращих заробітків їдуть у інші країни. 
Також, еміграція пов’язана із великою часткою безробіття в країні. З 
отриманням безвізового режиму з ЄС, різко збільшилась частка українців, які 
нелегально працюють у країнах ЄС. Пов’язано це із небажанням, 
неможливістю і трудністю отримувати робочу візу. Тому це часто 
призводить до негативних наслідків, зокрема до депортації і заборони на 
в’їзд у країну.  

Щоб українці залишалися працювати в Україні, уряду потрібно 
проводити правильну політику щодо покращення ситуації в економіці: 
створювати робочі місця для зменшення безробіття; покращувати умови 



129 

праці; подолати економічну кризу; залучати іноземні інвестиції, покращити 
соціальний захист та забезпечення працівників. 

Незважаючи на велику трудову еміграцію українців в країни ЄС, в 
Україні досить велика частка іммігрантів. Так по оцінці ООН, Україна 
знаходиться на 13 місці, між Індією і Тайландом, по кількості іммігрантів на 
території країни. В 2001 році Україна знаходилася на 4 місці і обходила такі 
держави, як Франція, Канада, Великобританія. З 2000 по 2008 роки кількість 
іммігрантів в країні постійно зменшувалася, але з початку 2009 року почався 
приріст. За даними міграційної служби у 2013 році до України офіційно 
в’їхало понад 160 тис. осіб, що на 40% більше ніж у 2013 році, і у 5 разів 
більше, ніж у 2011 році. І незважаючи на економічну кризу, в останні роки 
все більше людей мігрують до України. Найбільше іммігрантів з Росії, Грузії, 
Білорусі, Молдови, Вірменії, Узбекистану та Туркменістану. Також можна 
зустріти вихідців із В’єтнаму, Ізраїлю, КНР та Польщі. Велика частка 
іммігрантів працюють нелегально, а деякі потрапили на територію країни не 
зовсім законим шляхом [3].  

Позитивними сторонами імміграції в Україну є: стимулювання 
зростання виробництва; країна заощаджує на витратах на освіту і професійну 
підготовку; іноземні працівники не отримують соціальне забезпечення; 
покращення демографічної ситуації. Негативні: виникнення соціальної 
напруженості при боротьбі за робочі місця. Для збільшення припливу 
іммігрантів потрібно проводити такі ж заходи: спростити отримання робочої 
візи, покращити економічну ситуацію, покращити умови праці. 

Отже, міграція робочої сили є невід’ємним елементом світової 
глобалізації економіки. Україна бере активну участь у цьому процесі. Вона є 
найбільшою країною-донором робочої сили в Європі, всього за кордоном 
працюють 3,2 млн українців, велика частка з яких працюють нелегально. Це 
має як і негативні сторони так і позитивні, з позитивних можна виділити 
великий притік капіталу в Україну. Для того, щоб українці залишалися 
працювати у своїй країні, уряду потрібно проводити правильну політику 
щодо покращення економічного стану в країні. Незважаючи на велику частку 
еміграції за кордон, Україна залишається в лідерах по кількості іммігрантів, і 
не дивлячись на складну ситуацію в країні, з кожним роком потік іммігрантів 
все збільшується.    
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СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Однією з проблем, яка виникає перед будь-яким підприємством, є 

проблема забезпеченості безперервності розвитку. Ми живемо в складному, 
швидко і безперервно мінливому світі бізнесу з великою кількістю змінних 
чинників. Керівникам, що діють в цих обставинах, необхідні методи та 
інструменти управління, створені для умов загального хаосу та 
непередбачуваності зовнішнього ділового середовища. Сучасні економічні 
умови, що характеризуються високою динамічністю і невизначеністю, 
пред'являють до підприємств все більш жорсткі вимоги, особливо в частині 
управління. У таких умовах ефективний розвиток підприємства без наявності 
чіткої стратегії розвитку практично неможливий. 

Процесу формування стратегії розвитку підприємства присвячено багато 
досліджень та робіт таких вчених як М. Портер, К. Прохалад, Г. Хемел,             
І. Ансофф, а також таких сучасних авторів як О. С. Виханський,  
Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, які у своїх роботах відображають вирішення 
питань формування стратегічного розвитку підприємства в умовах змін 
зовнішнього та внутрішнього середовища [1]. 

Не зважаючи на значну увагу щодо стратегії розвитку підприємства 
багато питань розкриті недостатньо. Зокрема відсутня єдність думок вчених 
щодо сутності стратегії розвитку, її різновидів. 

Поняття «стратегія» має відношення практично до усіх сфер людського 
буття і у найбільш узагальненій формі визначається як спосіб досягнення 
значимих цілей розвитку об’єкта. Отже, стратегія поєднує визначення 
стратегічної мети з шляхами її досягнення. Але вже при такому 
узагальненому трактуванні суті стратегії виникають розбіжності, обумовлені 
призначенням об’єктів стратегічного впливу. 

Стратегія підприємства складається із запланованих дій (спрямована 
стратегія) і необхідних поправок у разі виникнення непередбачених обставин 
(незаплановані стратегічні рішення). Підприємство повинно мати добре 
обґрунтовану стратегію дій, але повинно також бути готовим адаптуватися 
до неврахованих обставин, які можуть виникнути у майбутньому. Тенденції 
сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються 
високим динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери 
послуг, загостренням конкурентної боротьби. Набувають ознак 
комплексності, взаємодоповнюваності та взаємо причинності процеси у 
зовнішньому середовищі. Ці явища обумовлюють необхідність наукового 
пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, стрижнем 
якого є стратегія розвитку підприємства яка повинна відповідати 
перетворенням в національній економіці, гармонізувати вплив і 
взаємозв’язки між факторами внутрішнього та зовнішнього середовища.  
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Стратегія розвитку підприємства повинна забезпечувати більш 
ефективне використання матеріальних ресурсів підприємства, забезпечувати 
оптимізацію довгострокової норми прибутку, зміцнення конкурентних 
позицій підприємства, максимальну віддачу від капіталовкладень та 
задоволення потреб клієнту. Стратегія розвитку підприємства повинна 
засновуватися не на положеннях екстенсивного розвитку, а на засадах 
інтенсивного розвитку, тобто створення якісно нових форм.  

Принципи розробки стратегії розвитку підприємства: 
1. Орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства як 

господарської системи та економічні інтереси його власників. 
2. Багатоваріантність можливих напрямків розвитку, яка обумовлена 

динамічністю зовнішнього середовища підприємства. 
3. Безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін, що 

відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі. 
4. Комплексність розробки стратегії, узгодженість стратегічних рішень 

за окремими напрямками діяльності підприємства, видами ресурсів, 
функціями тощо [2]. 

Розрізняють такі види стратегій розвитку підприємства: 
- cтратегії  концентрованого зростання (передбачають зростання за 

рахунок товару або ринку); 
- стратегії інтегрованого зростання; 
- cтратегії диверсифікованого зростання [3]. 
Кожне підприємство повинно обирати ту стратегію, яка є найбільш 

доцільною і ефективною для них. 
Отже, в умовах сучасної економіки, постійній зміні ринкового стану, для 

підприємств важливим є розроблення і реалізації чіткої і ефективної стратегії 
розвитку, оскільки без її наявності вони не можуть динамічно розвиватись і 
відповідати на виклики глобалізації. Тому важливо надати чітке визначення 
поняття і сутності «стратегії розвитку підприємства». 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах господарювання велика увага приділяється 

оцінюванню діяльності субєктів господарювання, що характеризує їхню 
діяльність шляхом вивчення сукупності показників, що визначають 
ефективність діяльностя. Важливим показником при поточному плануванні 
виробництва, а також при визначенні фінансового стану підприємства є 
показники рентабельності. 

Проблемами дослідження рентабельності підприємства займалися 
Бержанір І. А., Гвоздєй Н. І., Улянич Ю. В., Чигріна К. О., Ребрик М. І.,          
Кирич Н. Б., Андрійчук В. Г. 

Метою даного дослідження є визначення підходів до характеристики та 
оцінки рівня рентабельності, та пошук напрямів підвищення рівня 
рентабельності підприємства. 

Показники рентабельності повніше, ніж прибуток, характеризують 
остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає 
співвідношення ефекту з вкладеним капіталом або спожитими ресурсами. Їх 
використовують і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні. 
Різноманітність варіантів рішень, що приймаються при визначенні прибутку, 
поточних витрат, авансованій вартості для розрахунку рентабельності 
обумовлюють наявність значної кількості її показників [3]. 

Розглянемо сучасний стан ефективності операційної діяльності на 
прикладі вітчизняних підприємств. Для цього розглянемо дані офіційної 
статистики Держстатслужби України за 2017 р.  – 2018 р. (табл.1) [2]. 
Загалом рівень рентабельності підприємств за 2018р. порівняно з попереднім 
зменшився на 0, 9 %. На підставі наведених даних можна зробити висновок, 
що найбільш рентабельними у досліджуваному періоді були операції з 
неруховим майном. Також була ефективною оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. 

Підприємства цих видів економічної діяльності мають найбільшу 
окупність витрачених у результаті операційної діяльності коштів. Це 
зумовлено, насамперед, наявністю потреби у результатах функціонування 
даних суб’єктів господарювання. 

Зовсім нерентабельною у звітному періоді був транспорт, складське 
господарство, поштова та кур'єрська діяльність. 

Аналіз статистичних даних щодо рівня рентабельності підприємств 
різних галузей економіки України свідчить про необхідність запровадження 
заходів, спрямованих на підвищення ефективності їхнього функціонування. 
Варто зазначити, що різні галузі економіки потребують спеціальних заходів, 
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що позитивно вплинуть на рівень рентабельності підприємств, які 
функціонують у різних сферах економіки. 

 
Таблиця 1 - Рентабельність операційної діяльності підприємств у 

2017-2018 рр.[2] 
  Результат від 

операційної 
діяльності, 
млн.грн 

Витрати 
операційної 

діяльності, млн.грн 

Рівень 
рентабельності, 

% 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Усього 439488,1 244695,1 4984169,5 3084868,7 8,8 7,9 
сільське, лісове та рибне 
господарство 

89494,5 671,1 399874,5 17296 22,4 3,9 

Промисловість 185977,6 143085,6 2727535,5 2032266,6 6,8 7 
Будівництво 3643,8 2187,6 227765,7 84385,8 1,6 2,6 
оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 

77078,5 52224,4 409128 253068,7 18,8 20,6 

транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 

-4716 -9572,1 458052,1 305000 -1 -3,1 

тимчасове розміщування й 
організація харчування 

2433,6 1332,2 31330 16988,8 7,8 7,8 

інформація та 
телекомунікації 

18141,5 14089,8 131821,7 72026,1 13,8 19,6 

фінансова та страхова 
діяльність  

2076,9 1570,8 74987,2 44525,2 2,8 3,5 

операції з нерухомим 
майном 

7063,7 7632,3 114662,1 36459,9 6,2 20,9 

професійна, наукова та 
технічна діяльність 

57593 30226,9 297282,1 164788,8 19,4 18,3 

діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

1954,1 403,1 74252,3 36214,4 2,6 1,1 

Освіта 102,6 10,1 2803 960,9 3,7 1 
охорона здоров'я та 
надання соціальної 
допомоги 

587,3 675 17627,3 11103,6 3,3 6,1 

мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 

-1924,4 136 12449,4 8214,6 -15,5 1,7 

надання інших видів послуг  -18,6 22,3 4598,6 1569,3 -0,4 1,4 
 

Загалом для підвищення рівня прибутковості функціонування суб’єктів 
господарської діяльності доцільно [1]: 

– постійно підвищувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, 
послуг із паралельним скороченням виробничих витрат; 

– запроваджувати різноманітні заходи задля підвищення продуктивності 
праці робітників; 
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– постійно використовувати весь потенціал, що є на підприємстві (тобто 
вихід на нові ринки, постійне залучення нових фінансових ресурсів); 

– періодично здійснювати маркетингові дослідження задля підтримки 
необхідного рівня цін на ринках збуту; 

– будувати договірні відносини з постачальниками, посередниками, 
покупцями на принципах чесності, відкритості та довіри; 

– ефективно використовувати отримані прибутки; 
– виробляти лише продукцію яка буде користуватися попитом, 

використовувати матричне групування товарів для більш якісного аналізу, а 
також покращувати продукцію з середнім рівнем рентабельності, а 
низькорентабельну продукцію зняти з виробництва; 

– використовувати диверсифіковане виробництво, яке буде швидко 
пристосовуватись до змін внутрішніх та зовнішніх факторів; 

– постійно вести наукові дослідження з аналізу ринку, поведінки 
споживачів і конкурентів. 

– розвивати маркетингові відділи та формувати вдалу збутову політику. 
Можна зробити висновок, що для успішного розвитку будь-якого 

підприємства рентабельність є основною передумовою ефективності 
господарської діяльності. Оцінка рентабельності показників діяльності 
підприємств є підґрунтям для ефективного управління ними та забезпечення 
сталого розвитку у майбутньому. Для забезпечення зростання рентабельності 
необхідно раціоналізувати витрати на виробництво та реалізацію продукції, 
підвищити продуктивність праці, налагодити систему збуту, удосконалити 
управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. 
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ 
ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: СУЧАСИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

В сучасних умовах інтеграції та глобалізації, посилюється взаємозв'язок 
між країнами, а також країн та міжнародних організацій. Міжнародні 
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організації у сфері фінансів поступово посилюють свій вплив по всьому 
світу, не винятком є й Україна. У стані економічної та політичної криз, 
діяльність України не можлива без співпраці з міжнародними фінансовими 
організаціями та залучення іноземного капіталу. 

Даній тематиці присвятили свої роботи наступні вчені: Мицюк С.,    
Мегей В., Базилевич В. Д., Білорус О. Г., Боринець С. Я., Гальчинський А. С., 
Єщенко П. С., Лютий І. О., Наконечна Ю. Л., Пешко А. В. 

Метою даної роботи є визначення основних напрямів співробітництва 
України з МВФ та Світовим Банком, дослідження впливу даної співпраці на 
економіку країни. 

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями є 
важливим, адже вони здійснюють серйозну фінансову та технічну підтримку 
реформ, проектів в нашій країні. На даний час ситуація в Україні досить 
напружена і лише поступова та плідна співпраця з міжнародними 
фінансовими організаціями може стати дієвим інструментом виходу з кризи.  

Основними кредиторами України залишаються Міжнародний Валютний 
фонд та Світовий банк. Найбільше кредитів від МВФ Україна отримала у 
2008-2013 роках – 14 мільярдів доларів, заплановано було 25,7 мільярда. У 
рамках програми Stand by Україна отримала три транші [3, с. 749].  

 Основним напрямом використання кредитів МВФ було надання 
кредитів Міністерству фінансів України для обслуговування 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 [1, с. 157]. 

Після перерви у співпраці 18 грудня 2018 року Рада директорів 
Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги Stand by для 
України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд. доларів. У свою чергу 
Україна взяла на себе наступні зобов'язання [2]: 

- підняти тарифи на газ та прирівняти ціну до ринкової; 
- реформування НАК «Нафтогаз»; 
- Україна зобов'язалась подати в парламент проект закону про 

скорочення переліку компаній, заборонених до приватизації і залишити лише 
важливі для державної безпеки; 

- до кінця червня 2019 року НБУ має вжити заходи проти банків, які не 
відповідають вимогам щодо капіталу; 

- формування Антикорупційного суду та інші. 
Варто зазначити, що у порівнянні з попередніми домовленостями даний 

проект є досить консервативним. Він спрямований на довгострокову 
перспективу та поступове розв'язання проблем. Що пов'язано із зміною влади 
в країні. 

Серед міжнародних кредитно-фінансових організацій Світовий банк є 
другим, після МВФ, кредитором України. Ресурси цієї організації 
використовуються для підтримки державного бюджету, здійснення 
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інституційних та структурних реформ, підготовки та реалізації 
довгострокових інвестиційних проектів, які відповідають пріоритетним 
напрямам економічного розвитку України [4]. 

20 червня 2017 року Рада Директорів Світового банку схвалила 
Концепцію партнерства Світового банку з Україною на 2017-2021 роки. 
Головною метою Концепції партнерства є сприяння сталому та 
комплексному відновленню економіки України. 

Концепція також визначає перелік поточних заходів на 2017 рік, а також 
плани на 2018 і 2019 роки з розподілом їх по пріоритетах. Заходи на 
подальші роки мають попередній характер і будуть переглянуті на основі 
консультацій з Урядом з метою забезпечення їх актуальності.        

Фінансова підтримка Світового банку протягом всього періоду дії 
Концепції буде залежати від: прогресу України в реалізації реформ; 
покращення результатів впровадження портфеля проектів МБРР в Україні; та 
загального кредитного потенціалу Світового банку і нормативу кредитування 
для України [5]. 

Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями має як 
позитивні так і негативні наслідки. Серед позитивних наслідків можна 
виділити [1, с. 161-162]: 

- впровадження реформ, метою яких є стабілізація української економіки 
та повернення її на шлях зростання;  

- покращення ситуації з платіжним балансом;  
- стабілізація валютно-обмінного курсу гривні і посилення банківської 

системи, яка дасть можливість економіці розвиватися;  
- збільшення золотовалютних резервів Національного банку України, що 

дозволить суттєво покривати імпорт;  
- зростання міжнародного авторитету України, що надасть можливість 

доступу до коштів інших міжнародних фінансових організацій та приватних 
інвесторів.  

Проте важливим негативним наслідком є процес зростання державного 
боргу і перетворення проблеми його обслуговування на перманентну 
проблему запозичення. 

Варто зазначити, що результат домовленостей значно залежить від 
політичних факторів. Адже готовність України виконувати взяті на себе 
зобов’язання багато в чому залежатиме від політичних орієнтирів 
новообраного Президента держави. 

Отже, можна зробити висновок, що в країні переважають позитивні 
наслідки від співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Наразі 
розпочався новий етап домовленостей між Україною та МВФ і Світовим 
Банком.  Проте швидких змін економіко-політичного становища від 
підписання угод очікувати не варто.  

Без проведення програми економічних перетворень фінансова підтримка 
з офіційних джерел не має сенсу, бо в цьому разі позичкові кошти 
використовуватимуться на фінансування тільки поточних проблем 
платіжного балансу, які без реформування економіки заново 
нагромаджуватимуться й перетворюватимуться у зайвий тягар. 
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ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Мaкрoекoномічні прoблеми iнфляцiї є фундaментальною проблемою для 

розвитку будь-якої країни. Особливу актуальність вона набуває для держав, 
що формують основи ринкової економіки в тому числі для України.  

Макроекономічні проблеми інфляції в економіці-надзвичайно складна 
проблема. Окремі її аспекти проаналізовані відомими економістами: 
В. Ревенком, С. Корaбліним, Дж. Тобіном, М. Фрiдманом, В. Поповим.  

Голoвними покaзниками макроекoномічної нестабільності, 
найгострішим злом модернізованої економіки є високий рівень безробіття та 
високі темпи інфляції. Інфляція становить вaжку хворобу економіки з 
глибокими соціально-економічними наслідками. 

Кораблін С. стверджує, що тлумачення наслідків інфляції в економіці є 
небагатозначним. При інфляційному підвищенні цін знижуються реальні 
індивідуальні володіння, відбувається суспільне розшарування суспільства, 
вдавлення майнової нерівності. Інфляція це також поділ доходів між 
дебіторами і кредиторами [1, с. 76]. 

На думку В. Ревенка, економіка визнає, що інфляція є характерним 
податком, яким держава слідом випуску паперових грошей нічим не 
забезпечених грошей додатково обкладає прибуток мешканців, що 
призводить до поганих суспільних результатів. По-перше, зниження інфляції 
буденного рівня усіх верств населення, особливо тих, хто має постійний 
прихід. По-друге, інфляція знецінює раніше отримані грошові заощадження 
суспільства в банках, страхових полісах. По-третє, інфляція збільшує 
безробіття, надриває мотивацію до можливих трудових починань [2, с. 7]. 
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В. Попов дотримувався такої думки, по-перше, що інфляція може 
зруйнувати всі зв’язки із господарством, збільшити безлад і диспропорції в 
економіці, дезорганізувати кругообіг інвестицій. По-друге, капітал може 
переміщуватися із сфери послуг в сферу обігу. Може зростати купівля і 
перепродаж товарів або цінних паперів з метою отримання прибутку, зростає 
господарська діяльність, яка розвивається поза державним контролем. По-
третє, кредитно-грошова система має збій у функціонуванні. Кредитні угоди 
розриваються, тому що при інфляції надавати довгострокові кредити під малі 
відсотки-невигідно. По-четверте, товарно-грошові відносини крок за кроком 
припиняються. Це спричиняє до дефіциту грошима свого економічного 
призначення, і відносини обміну повертаються назад. По-п’яте, інфляція 
погано діє і на інтернаціональне економічне та валютно-кредитний стан    
країни. Вона послаблює конкурентоспроможність та експорт вітчизняних 
товарів, водночас заохочує імпорт товарів з-за кордону [3, c. 69]. 

Проблема інфляції має для України не стільки теоретичне, скільки суто 
практичне значення. За останні п’ять років події, які сталися виділяються 
чималими структурними зрушеннями як у поділі прибутку між суспільством, 
державою і виробництвами, так само як в поділі доходів між різноманітними 
видами економічної діяльності. Інфляційні процеси значно вплинули на 
структурні зміни в економіці. Дивлячись статистику Державної служби 
статистики України індекс інфляції за 2014 рік становив 124,9%, у 2015 році 
становив 143,3%, у 2016 році становив 112,4%, у 2017 році становив 113,7%, 
у 2018 році становив 109,8% [4, c. 4]. 

Інфляційні процеси у 2014 році значно пришвидшили загострення 
політичної ситуації через та через допущені помилки державної ринкової 
економіки. На сьогодні ми маємо подумати над тим як це має вплинути на 
інфляцію. Але на думку В. Попова слід звернути увагу на кілька 
моментів:проблема заборгованості, яка має обслуговуватися. Щодо 
зростання заборгованості, в Україні існує чітка тенденція за останні роки;на 
потоки міжнародних фінансів не можна не зважати, які почали рухатися в 
інші регіони з інших країн світу. Ринок нерухомості в Україні є найбільш 
уразливою сферою для спекуляцій [5, c. 43]. 

Так само в Україні значно впливає на інфляційні процеси методика 
розрахунку індексу інфляцій. Важливим завданням держави в умовах 
глобалізації є контроль за інфляційними процесами. На сьогодні вирішення 
зазначеного завдання залежить від усунення ринкових деформацій, що 
перебувають в більших випадках, у зоні відповідальності уряду [5, c. 47]. 

Отже, вплив інфляції на економіку є надзвичайно великим. Механізм дії, 
причина, наслідки інфляції не є аксіомою в економічній теорії. Тому дана 
проблема, при вирішенні багатьох макроекономічних питань є дуже 
важливою. На сьогоднішній день нам потрібно покладатися на відновлення 
та якість економічного зростання. Вирішення питань інфляційного змісту 
лежить у сфері інституційних реформ: демонополізації виробництв, 
прозорого та конкурентного доступу до ресурсів,забезпечення рівності прав 
власників тощо. Якщо ці умови будуть успішними поступово буде 
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знижуватися і інфляція. Спроби ж її монетарного стримування неминуче 
пов’язано з втратою економічної динаміки. 
Список використаних джерел: 

1. Кораблін С. Валютний курс гривні: деякі ефекти та обмеження. 
Економіка України. 2017. № 4. С. 271. 

2. Ревенко В. З офіційних джерел. Прогноз.  Урядовий кур’єр. 2018.  
№ 5. С.7. 

3. Попов В. Українська економіка в параметрах інфляції та безробіття. 
Економіка України. 2017. № 8. С. 84. 

4. Держстат України. Індекс споживчих цін за 2014-2018 рр. Урядовий 
кур'єр. 2018. №5. С. 4. 

5. Мельник О. М. Інфляція: теорія і практика регулювання. Монографія. 
К. : Знання, 2018. 463 с. 

 
Ковальчук Анна 

Науковий керівник: Давидюк Л.П., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

АНАЛІЗ СТАНУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 
 

На сьогоднішній день ця тема є важливо актуальною адже, саме ринок 
праці є однією з основних складових ринкової економіки, де відбуваються 
процеси формування попиту та пропозиції на особливий товар – робочу силу. 
Ринок праці України наразі має свої специфічні особливості, які потребують 
аналізу для надання рекомендацій щодо його подальшого розвитку.  

Дослідженням деяких проблем ринку праці України, його регулювання 
та аналізом окремих його аспектів займались такі дослідники: В. Близнюк,             
В. Петюха, І. Бондар, Е. Лібанова, І. Дехтярьова, А. Колота, М. Войнаренко,  
Д. Богиня,  І. Петрова,  М. Ведернікова, О. Піщуліна та ін.  

Метою даного дослідження є аналіз сучасного ринку праці, дослідження 
проблем, процесів та перспектив розвитку ринку праці України. 

Ринок праці є основою ефективного функціонування підприємств, 
оскільки тільки він забезпечує наявність трудових ресурсів на робочих 
місцях. Значним серед факторів соціальної організації економіки є людина і 
праця. Саме від залучення людини у продуктивну діяльність залежить дія 
усіх інших факторів, бо саме праця як процес реалізації фізичних і творчих 
здібностей людини є фактором суспільного прогресу.  Наразі ринок праці 
включає також в себе політичні, соціальні та економічні відносини. Саме ці 
відносини найкраще описують сучасний стан та рівень розвитку ринку праці 
на даному етапі. Учасниками даних процесів виступають: держава, 
підприємці та працівники. Основний товар на ринку праці – робоча сила – 
володіє фізичними та моральними якостями, які використовуються у ході 
виробничого процесу [1]. 

Теоретичне осмислення особливостей функціонування національного 
ринку праці визначається рівнем розвитку інфраструктури, що припускає 
кардинально нові методологічні підходи до його аналізу. На ринку праці 
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постійно виникають проблеми як економічного, так і соціального характеру 
(бідність, безробіття, інфляція, соціальна напруженість у суспільстві, сучасні 
громадські рухи та соціальні революції тощо), які він не в змозі подолати 
самостійно, в результаті примушує суспільство і державу створювати 
відповідні інститути, діяльність яких була б спрямована на вирішення цих 
проблем. Такі інститути в їх єдності зумовлюють утворення інфраструктури 
ринку праці [2, с. 52]. 

Одним з найважливіших показників, які характеризують стан ринку 
праці України є зайнятість населення.  Ринок праці України формується як 
основний елемент економічної системи, що чутливо реагує в цілому на всі 
суспільні процеси (табл. 1). Аналіз кількості зайнятого населення у віці 15-70 
років свідчить про підвищення їх економічної активності з 2010 р. до 2013 р., 
що характеризується зростанням рівня зайнятості в цей період. 

Проте, як свідчить Таблиця 1, в 2014 р. спостерігається різке скорочення 
зайнятості населення і вже в 2018 р. економічною діяльністю було зайнято на 
2819,3 тис. осіб менше ніж в 2010 р., відповідно рівень зайнятості зменшився 
на 1,3%. Аналіз тенденцій зайнятого населення працездатного віку свідчить 
про скорочення даної категорії на 2072,9 тис. осіб за період 2010-2018 рр. З 
2010 по 2013 роки відбувалося помірне підвищення кількості зайнятого 
населення, проте складна політична та економічна ситуація в Україні 
спричинила значний спад, більш, ніж на мільйон осіб. У відсотковому 
значенні на сьогодні зайняте населення працездатного віку становить 57,1%, 
що демонструє найнижчий рівень зайнятості за останні десять років [3]. 

На ринку праці визначаються деякі недоліки, які мають вплив на 
ефективний розвиток ринку праці України: 1) значна частка представників 
простих професій у порівнянні з низькою часткою професіоналів і фахівців;   
2) нерівномірність попиту і пропозиції на робочу силу; 3) низький рівень 
зайнятості та оплата праці, що супроводжується збільшенням темпів 
безробіття.  

 
Таблиця 1 – Кількість та рівень зайнятого населення в Україні за 

2010-2018 рр.[3] 

Рік 

Зайняте 
населення у 

віці 15-70 років 
 

Рівень зайнятості 
населення у віці 

15-70 років 

Працездатного 
віку 

Рівень зайнятості 
населення 

працездатного віку 

2010 19 180,2 58,4 17 451,5 65,5 

2012 19 261,4 59,6 17 728,6 66,9 

2013 19 314,2 60,2 17 889,4 67,3 

2014 18 073,3 56,6 17 188,1 64,5 

2015 16 443,2 56,7 15 742,0 64,7 

2016 16 276,9 56,3 15 626,1 64,2 

2017 16 156,4 56,1 15 495,9 64,5 

2018 16 360,9 57,1 15 378,6 64,7 
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Людські ресурси та високий рівень освіти – сильна сторона України для 
подальшого підвищення конкурентоспроможності і виходу на світовий ринок 
праці з достатнім рівнем розвитку.  

Для досягнення цього Україна повинна:  
  спрямувати свою діяльність на активну соціально-економічну 

політику направлену на залучення молоді;   
 удосконалити нормативно-правове регулювання, враховуючи при 

цьому 
 специфіку регіонів; розвивати малий та середній бізнес; 
  вдосконалити систему оплати праці [4]. 
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ОЛІГОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК ТА ОСОБЛИВОСТІ  
ЙОГО ФУНКЦІНУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Олігополія займає проміжне положення між монополістичною 

конкуренцією і монополією, при цьому є ближчою до монополії.  Головна 
риса олігополістичного ринку – загальна взаємозалежність його учасників. 
Кожний олігополіст при визначенні лінїї своєї економічної поведінки 
повинен врахувати поведінку як споживачів продукції, так і конкурентів, 
оскільки їх реакція на його дії може бути не однозначною. 
Олігополістичний ринок характеризується певними ознаками: 

1. При тому, що 2-4 найпотужніші фірми контролюють приблизно 50-
60% галузевого виробництва, спостерігається нечисленність 
товаровиробників в галузі;  

2. Продукція, що виробляється може бути, як стандартизованою 
(електроенергетика та металообробка, продукція чорної та кольорової 
металургії,), так і диференційованою (виробництво побутової техніки, 
автомобілебудування). В Україні олігополістичними є постачання бензину та 
ринок банківських послуг, галузі чорної та кольорової металургії; 
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3. Високі вхідні бар'єри в галузь, є і за умов чистої монополії; 
4. Взаємозалежність фірм - це необхідність врахування дій конкурентів 

при визначенні цін та обсягів виробництва. Якщо ні - виникає цінова війна, 
тобто з метою витіснення конкурента з ринку відбувається  поступове 
зменшення ціни на продукцію; 

5. Існує тенденція до злиття та сполучення, яка обумовлена прагненням 
до володіння ще більшою часткою ринку і отримання ще більшого ефекту від 
масштабу виробництва. 

6. Нецінова конкуренція має абсолютну перевагу за умов диференціації 
продукції, а за умов однорідності продукції - цінова.  

Характерною рисою олігополії є нечисельність учасників даного ринку з 
боку продавців. Варто підкреслити, що рівень ринкової влади кожного 
підприємства за інших рівних умов знижується мірою того, як зростає 
кількість продавців. Чим більше підприємств конкурує між собою, тим важче 
кожному з них піднімати ціни та уникати втрат від зменшення обсягів 
реалізації. Зрозуміло, що має значення не лише загальна кількість 
підприємств, а кількість так званих основних гравців, тобто підприємств, які 
володіють переважаючою ринковою часткою. Наприклад, якщо на 3-4 
підприємства припадає 90% обсягу продажу на певному ринку, а інші 15-20 
підприємств мають тільки 10% цього обсягу, то рівень ринкової влади лідерів 
межує з монопольною [1, с. 257]. 

Оскільки таємні змови недовговічні, олігопольні фірми, як правило, 
прагнуть стабільності, особливо щодо цін. Саме тому жорсткість цін нерідко 
притаманна олігопольним галузя м господарства. Навіть коли витрати або 
попит міняються, підприємства не схильні до зміни цін. Якщо знижуються 
витрати або падає ринковий попит, підприємства не поспішають знижувати 
ціну, бо їх можуть неправильно зрозуміти конкуренти. Через це може 
початися війна навколо ціни. А коли витрати або попит зростають, то 
підприємства вагаються, чи підвищувати їм ціни, оскільки побоюються, що 
їхні конкуренти можуть і не підняти свої ціни і тоді вони втратять значну 
частку ринку [2]. 

Олігополія породжує перекоси в економіці, викривлену структуру 
бюджету. Саме тоді, в умовах зростання ВВП, яке тільки з’явилося, 
народжуються першопричини сьогоднішньої кризи. Олігополістичні торгові 
сектори економіки — металургія та хімія - стають основними донорами 
державного бюджету. І якби не світова економічна криза, яка завдяки 
олігополії має в Україні найважчі серед усіх країн наслідки, це все могло б 
продовжуватись ще дуже довго у вигляді періодичних політичних криз, які 
насправді є лише спробою, через доступ до влади, перерозподілити або 
залишити за наявними олігархами цілі сектори економіки [3]. 

Прикладами загальнодержавних товарних ринків з олігопольною 
структурою в Україні в цей час є ринок послуг мобільного зв’язку (на ринку 
діє п’ять операторів, частка двох найбільших наближується до 98 відсотків), , 
ринок моторних бензинів (операторами ринку є сім великих підприємств, 
сукупна частка трьох найбільших перевищує 67 відсотків), ринок коксу (на 
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ринку діє 13 виробників), ринок пива (близько 94 відсотка ринку належить 
чотирьом конкуруючим між собою суб’єктам господарювання), тютюнових 
виробів, торфу, цементу. Здебільшого, ринки послуг з перероблення 
сільськогосподарської продукції  на регіональному рівні мають олігопольну 
структуру. За час дії Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
Антимонопольним комітетом України виявлено та припинено понад 500 
випадків антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання. Через 
це олігопольні ринки потребують всебічної оцінки перспектив свого 
розвитку в кожній конкретній ситуації і, водночас, підвищеної уваги з боку 
органів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 
конкуренції. 

У 2017 році АМКУ продовжував вивчення ринків споживчих товарів, а 
саме основні аграрні ринки: ринок хліба, ринок крупи гречаної, ринок м’яса 
птиці, ринок яєць курячих, ринок олії соняшникової рафінованої 
бутильованої, ринок цукру та додався у звіті ринок солі [4]. 

Як і в 2016 році, ознаки олігополії АМКУ були виявлені в трьох 
сегментах на ринку споживчих товарів м’яса птиці, яєць курячих, олії 
соняшникової рафінованої бутильованої. Також АМКУ виявило ознаки 
зловживання монопольним (домінуючим) становищем ДП «Артемсіль» та 
комітет готує подання про попередні висновки у справі [4]. 

Для мінімізації наслідків зазначених тенденцій необхідно забезпечити 
моніторинг та проведення змістовних досліджень сучасних умов 
функціонування олігополістичних ринкових структур в Україні з точки зору 
проведення аналізу кожного окремого ринку, що у найбільшому ступені 
відбиває тенденції та реалії сьогодення в сфері конкурентної боротьби 
олігополістів за збільшення опанованих часток певного ринку. 
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Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших 

категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність 
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адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. У зв’язку з цим 
обґрунтування підходів до її дослідження з метою наступної розробки 
системи заходів для зміцнення позиції та досягнення конкурентних переваг 
підприємства є актуальним. Ключове положення в економіці України 
займають промислові підприємства. Це обумовлено тим значенням, яке має 
промисловість у структурі національної економіки. Тому проблеми 
підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств на 
внутрішньому і на міжнародних ринках є важливими як у сучасних умовах, 
так і в майбутньому. 

Теоретичні і методологічні аспекти діяльності підприємства в умовах 
конкурентного середовища знайшли відображення в наукових працях:             
Г. Л. Азоєва, І. Ансоффа, О. В. Ареф’євої, О. С. Віханського,  
А. Е. Воронкової, І. М. Герчикової, В. Л. Горєлової, А. П. Градова,  
В. Л. Диканя, М. М. Єрмошенка, П. С. Зав’ялова, Ю. Б. Іванова,  
М. Інтрилігатора, Ф. Котлера, М. Мескона, А. І. Наумова, О. П. Пєшкової,  
В. С. Пономаренка, М. Портера, О. І. Пушкаря, Ю. Б. Рубіна,  
І. В. Стародубровської, Р. М. Тихонова, Р. А. Фатхутдінова, О. Б. Чернеги,  
А. Ю. Юданова й інших вітчизняних і зарубіжних економістів. Однак як 
теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності підприємств, так і 
методи її оцінки та діагностики, а також науково-практичні рекомендації 
щодо її організаційного забезпечення вимагають більш комплексного аналізу 
та обґрунтування з врахуванням особливостей національної економіки. 

Метою даної роботи є визначення сутності, характеристик та умов, що 
впливають на конкурентоспроможність підприємства.  

Конкуренція між підприємствами стимулює підвищення якості 
продукції та послуг. Ця функція набуває особливого значення в нинішніх 
умовах розвитку науки й технології, коли кожному виробнику надається 
можливість удосконалювати споживчі якості виробів, відповідаючи на 
зростаючі потреби й зміну смаків споживача. Конкуренція спонукає 
виробників упроваджувати нові види продукції, а також здійснювати різні 
модифікації одного й того ж продукту. Кожне підприємство ставить перед 
собою на меті підвищення рівня конкурентоспроможності не лише продукції 
а й підприємства в цілому.  

В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція 
підприємств. Практично це завжди конкуренція з відомими світовими 
виробниками. Сьогодні не можна розраховувати на те, що знайдеться ринок, 
недоступний для світових виробників, тому проблема забезпечення 
конкурентоспроможності власної продукції потребуватиме постійних 
рішучих дій для свого рішення. Проблема підвищення 
конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя 
суспільства. У розвинутих країнах наприклад вона постійно перебуває в 
центрі уваги державних діячів і ділових кіл. Загострення конкурентної 
боротьби за збут продукції змушує країни постійно шукати нові можливості 
й резерви для збуту своєї продукції удосконалювати технологію з метою 
створення якісних товарів. 
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Найважливішими методологічними задачами вирішення проблеми 
підвищення конкурентоспроможності підприємства є: 

-визначення критеріїв конкурентоспроможності й формування системи 
показників її вимірювання; 

-розроблення методів оцінки рівня рівня конкурентоспроможності; 
-розроблення методів формування алгоритмів (програм) підвищення 

конкурентоспроможності [1]; 
Основними умовами забезпечення конкурентоспроможності є: 
- забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, управління; 
- застосування сучасних методів дослідження й розробок (програмно-

цільове планування, теорія прийняття рішень тощо); 
- застосуваннянауковихпідходів до стратегічного менеджменту; 
- розгляд взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на всіх 

стадіях життєвого циклу об'єкта; 
-формування системи заходів із забезпечення конкурентоспроможності 

різних об'єктів [2, с. 190-191]. 
Як зазначав X. Фасхієв, висока конкурентоспроможність підприємства 

зумовлюється наявністю трьох ознак: 
1) задоволеності споживачів та їх бажання зробити повторну покупку; 
2) відсутності претензій до підприємства з боку суспільства, акціонерів 

та партнерів; 
3) відчуття гордості працівників фірми за діяльність у ній та бажання 

сторонніх отримати роботу саме в цій компанії. 
У ринкових умовах відносин господарювання діяльність підприємства 

залежить від конкурентного середовища і зміни кон'юнктури ринку. Саме 
тому виникає потреба у правильній оцінці підприємством своїх конкурентів 
та споживачів, їх інтересів та галузі, у якій воно функціонує, щоб виробити 
найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували його високу 
конкурентоспроможність [3, с. 14]. 

Конкурентоспроможність підприємства повинна забезпечуватися 
такими показниками, як висока виробнича ефективність, яка реалізується 
завдяки сучасному обладнанню, технологіям, кваліфікованими працівниками 
та здатністю завоювати й тривалий час утримувати стійні позиції на ринку, 
що забезпечується завдяки ефективному використанню принципів 
маркетингового управління. 

В економічній літературі пропонується розрізняти чотири основні рівні 
конкурентоспроможності підприємства: 

Перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на 
споживача не зважають. 

Другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства 
повністю відповідала стандартам, встановленим конкурентами. 

Третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а 
вже самі потроху стають „законодавцями моди» у галузі. 

Четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує в 
першу чергу не виробництво, а управління і підприємство повністю стає 
«законодавцем моди» на даному ринку [4]. 
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На конкурентоспроможність підприємства впливають також такі фактори: 
1. Діяльність керівництва та апарату управління підприємства, 

професійний та кваліфікований рівень керуючих кадрів. 
2. Система технологічного оснащення.  Устаткування та оновлення 

технологій, тобто заміна їх на більш прогресивні та якісніші, забезпечує 
підвищення конкурентоспроможності підприємства, підсилює внутрішню 
гнучкість виробництва. 

3. Сировина, матеріали і напівфабрикати. Якість сировини, 
комплектність її перероблення та величина відходів серйозно впливають на 
конкурентоспроможність підприємства. Зменшення виходу готової продукції 
із сировини, не комплексна її переробка приводять до збільшення витрат 
виробництва, а значить, до зменшення прибутку, що, в свою чергу, не 
дозволяє розширити виробництво. В наслідок цього знижується 
конкурентоспроможність. І навпаки, покращення використання сировини, 
його комплексна переробка понижують витрати виробництва, а значить, 
підвищують конкурентоспроможність. 

4. Збут продукції: його об’єм та витрати реалізації. Цей фактор серйозно 
впливає на підвищення конкурентоспроможності підприємства: можна 
добитися непоганих результатів в виробництві, випускаючи продукцію вищої 
якості і відносно невисокої собівартості, але все буде зведене нанівець із-за 
непродуманої збутової політиці.  

Особливістю теорії конкурентоспроможності є те, що вона 
сформувалася не в класичних роботах, а в прикладних розробках, 
присвячених конкретній проблемі в сфері конкурентоспроможності. 
Виділення проблеми конкурентоспроможності як окремого предмету 
дослідження є тенденцією останнього часу, до цього 
конкурентоспроможність розглядалась переважно при вивченні питань сфери 
маркетингу і стратегічного управління, тому що дослідження конкуренції 
спирається на вивчення ринку і є основою для визначення стратегії розвитку. 

Отже, з вище викладеного матеріалу можна зробити висновок про те, що 
для ефективного функціонування на ринку недостатньо лише оцінювати 
конкурентоспроможність підприємства і на цій основі приймати певні 
рішення. Потрібно бути готовим до різних ситуацій на ринку. Саме 
управління конкурентоспроможністю допоможе підприємству постійно 
вдосконалюватися та керувати всіма процесами на підприємстві, які 
забезпечуватимуть його конкурентними перевагами з усіма наслідками, що 
випливають для успішної діяльності підприємства. 
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ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ  
І НАПРЯМИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ 

 
Ринкова економіка не усуває соціальної нерівності, а соціальна політика 

покликана послаблювати крайні прояви результатів дії ринкових сил. З цією 
метою держава проводить політику підтримування незахищених соціальних 
груп. Соціальна захищеність – мета практично всіх верств населення, тому 
держава повинна гарантувати їм достатній життєвий рівень. Підприємцям ж 
вона повинна забезпечити недоторканність їхньої власності і право на 
підприємницьку діяльність у будь-якій сфері ринкової економіки. 

Соціальна політика – це система планової діяльності суб'єктів, що 
здійснюється на основі певних принципів з метою забезпечення 
раціонального функціонування й розвитку соціальних відносин.  Вона 
передбачає сукупність заходів, спрямованих на створення системи 
соціальних амортизаторів суспільних, ризиків і формування соціальних 
стандартів [1]. 

Головне завдання соціальної політики – гарантування чіткого 
функціювання системи соціально-політичних інститутів такої політики; 
координація функціювання різних елементів системи; формування 
оптимального співвідношення між різними засобами з метою виконання 
очікуваних результатів. Ці результати – це зменшення рівня бідності та 
нерівності в суспільстві і зростання економічної та соціальної безпеки 
працездатного населення на основі їх особистої ініціативи. 

Таким чином, стратегічне завдання соціальної політики – це 
недопущення зниження добробуту населення та забезпечення зростання 
показника людського розвитку [1]. 

Соціальна політика базується на соціальних гарантіях і правах громадян 
України, зафіксованих Конституцією держави. З числа загальних напрямів 
соціальної політики можна виділити: 

1) досягнення соціальної добробуту у процесі суспільного розвитку на 
основі миру, співпраці та соціального партнерства; 

2) соціальної безпеки людини і суспільства, соціальної захищеності 
особистості, її незалежності від держави; 

3) регулювання розвитку етнічних відносин на основі принципу 
рівності всіх націй; 

4) зміцнення сімейних цінностей, розв’язання суперечностей між 
сім’єю та державою і суспільством; 

5) гарантування державою достатнього рівня життя для кожної людини; 
обмеження соціального розшарування населення за рівнем доходів; 

6) вироблення динамічної системи оплати праці і регулювання доходів 
у цілому. 
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Політика доходів посідає чільне місце в соціальній політиці. Першою 
чергою вона стосується рівня заробітної плати та її частки у ВВП, 
перерозподілі доходів на користь найбідніших верств населення. Основними 
завданнями політики доходів є: 

1) формування гнучкої системи соціального захисту; 
2) розвиток соціального страхування за всіма його видами; 
3) регулювання ринку праці, запобігання масовому безробіттю [2]; 
4) захист заощаджень населення – вклади в банках, державні облігації, 

страхові поліси; 
5) соціальна допомоги найбіднішим верствам населення; 
6) створення умов для самореалізації людини; 
7) забезпечення охорони здоров'я населення незалежно від рівня    

доходів [3]. 
У процесі управління трудовим потенціалом суспільства соціальними 

рішеннями охоплюються види економічної діяльності зі значними 
проблемними ситуаціями, пов’язаними з відтворенням робочої сили, її 
оптимальним використанням у процесі виробництва. Вони зумовлюються 
політичними, економічними, соціальними та організаційними чинниками, які 
діють тепер і можуть виникнути у майбутньому. Тому об’єктами прийняття 
соціальних рішень з питань створення умов для творчої високопродуктивної 
праці є як перспективні завдання розвитку кадрів, що виконуються у галузях 
освіти, культури та соціальної політики, так і оперативні заходи щодо їх 
реалізації. 

Соціальна політика безпосередньо пов’язана з людиною та її особистими 
інтересами. Тому, приймаючи рішення соціального спрямування щодо 
управління трудовим потенціалом суспільства, керівництво держави несе 
високу суспільну відповідальність. Повного узгодження суспільних і 
особистих інтересів можна досягнути лише через реалізацію багатьох 
соціальних рішень. Такі рішення приймають керівники усіх рівнів 
управління. Вони мають прямий і в багатьох випадках вирішальний вплив на 
поведінку працівників [2]. 

Таким чином, соціальна політика є визначальним напрямом внутрішньої 
економічної політики держави. Соціальна політика – це складова загальної 
економічної політики, втілена в соціальні програми та різноманітні заходи, 
спрямовані на задоволення потреб та інтересів населення. Очевидно, що 
соціальна політика має кореспондуватись з реаліями сучасного стану 
економіки, але якщо нехтувати соціальними проблемами, то це призведе до 
значних економічних втрат для країни загалом. 
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РИЗИК У ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Глобалізаційні процеси є невід’ємною передумовою розвитку економіки 
в цілому та розвитком підприємницької діяльності зокрема. Вплив 
глобалізації на умови діяльності підприємництва досить складний та 
суперечливий. При цьому кожна галузь має певні ризики, притаманні саме їй, 
що змушує глибше вивчати, аналізувати й передбачати ризики, які 
зустрічаються на шляху учасників ринку під час виробництва, переробки та 
реалізації продуктів. 

Проблеми, пов’язані з ризиками у діяльності підприємств, висвітлено в 
працях Т. А. Дейнека [1], А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа [2], В. В. Лакіза,             
Г. А. Карпляк [3], О. І. Кондратюк [4], Д. М. Туленінова [5]. 

Ризик є невід’ємною частиною підприємницької діяльності, тому що 
суттєво впливає на конкурентоспроможність підприємства як його складова 
частина. Ризики, які впливають на діяльність підприємств та їхню 
конкурентоспроможність, за сферою виникнення, можна розподілити  на дві 
групи: зовнішні і внутрішні. Серед зовнішніх ризиків виділяють: політичний 
ризик, що визначається особливостями політичної ситуації, яка впливає на 
підприємницьку діяльність; законодавчий ризик, пов’язаний із можливістю 
різкої зміни законодавства щодо фінансово-господарської діяльності 
підприємства; природний ризик, пов’язаний з дією природних чинників, які 
спричиняють фінансові втрати у результаті впливу природних явищ. До 
внутрішніх належать: виробничий ризик (виробництво і переробка 
сировини); юридичні та інфраструктурні (робоча сила, зовнішнє середовище, 
суспільна політика); маркетинговий ризик, наслідками якого є втрати у 
зв’язку з мінливістю умов ринку (попит, пропозиція, ціни); комерційний 
ризик, пов’язаний із небезпекою втрат у процесі фінансово-господарської 
діяльності (при перевезенні вантажів будь-яким транспортом, через затримку 
платежів, відмову від платежу, непостачання товару, витік комерційної 
інформації); фінансовий ризик, пов’язаний з купівельною спроможністю 
грошей та з вкладенням капіталу (інвестиційний); підприємницький ризик, 
пов’язаний із втратами внаслідок неефективної організації ведення справ    
[1, с. 79-80]. 

Кондрашихін А. Б. у своїй праці зазначає, що ризик – це дія 
(бездіяльність) суб’єкта, яка відбувається в умовах вибору та в очікуванні на 
успішний результат, якщо існує вірогідність несприятливого результату 
зниження рівня економічних властивостей об’єкта його підприємницької 
діяльності [2, с. 8]. Під підприємницьким ризиком розуміється ризик, який 
з’являється в різних сферах діяльності, пов’язаний з виробництвом товарів та 
послуг, їх реалізацією, ринковими операціями, комерцією, здійсненням 
соціально-економічних проектів. У підприємницькій діяльності доводиться 
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мати справу із застосуванням і обігом інформаційних, трудових, 
матеріальних і фінансових ресурсів, тому що ризик пов’язаний з можливою 
втратою цих ресурсів. 

Характерними рисами ризику в сучасних умовах є: набуття тотального, 
глобального характеру; виникнення необхідності прийняття одноосібних 
рішень в ризикових ситуаціях; вплив таких чинників, як нестабільність у 
попиті і цінах, конкуренція та кон’юнктура, що дало змогу середовищу 
діяльності підприємств набути ринкової форми. 

Чим складнішим є навколишнє середовище, тим актуальнішим є 
врахування ризику і управління ним. Причин виникнення ризику є безліч, 
саме тому підприємницький ризик є неминучий. Але розглядати ризик як 
лише негативне явище некоректно, тому що саме ризик змушує людину бути 
обережною, сприяє прагненню займатися тією справою, яка приносить не 
тільки задоволення, але й реальні результати. Підприємницька діяльність 
здійснюється заради отримання вигоди, успіху тощо. Уникнути ризику 
неможливо, але можна зменшити до певних меж [3, с. 109]. 

В залежності від того, як ризики впливають на діяльність підприємств, 
їх можна поділити на позитивні та негативні. Осередком загроз є негативні 
чиннику впливу, які зумовлюють зниження рівня економічної безпеки і 
можуть спричинити кризу на підприємстві, тобто до банкрутства. Тому для 
сучасних підприємств важливо уникати можливих загроз і своєчасно 
реагувати на наслідки негативних явищ [4, c. 80]. 

Значущим чинником ризику у сучасних умовах є тенденція до 
глобалізації економіки. Тому більшість проблем, які пов’язані з управлінням 
ризиком можна вирішити доволі оперативно [3, c. 111]. 

У сучасних умовах, коли держава не несе відповідальності за 
зобов’язання підприємства, для підприємств розширюється коло 
можливостей і збільшується рівень свободи у процесі прийняття 
управлінських рішень. Кожне підприємство намагається мінімізувати 
можливі збитки, пов’язані з реалізацією ризиків [4, c. 82]. 

Стрімкий розвиток, зростання ризиків та зниження безпеки 
підприємницької діяльності, пов’язаних з процесами глобалізації, потребує 
формування певних підходів щодо виникнення загроз і реагування на 
небезпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації. Мінімізація 
несприятливого впливу випадкових загроз та їх наслідків щодо зниження 
негативного впливу ризиків на підприємницьку діяльність потребує 
систематизації [5, с. 9]. 

Для нинішнього світу притаманна акумуляція ризиків, в тому числі і 
підприємницьких. Якщо оцінювати ризик, що супроводжує розвиток 
суспільства і підприємництва в ХХІ ст., виділяють три ймовірні реакції на 
нього: заперечення, апатія, трансформація. Ризики сьогодення неможливо 
локалізувати чи обмежити. Причина полягає у тому, що в них присутня 
тенденція до глобалізації, яка охоплює виробництво та відтворення, що 
породжує глобальні загрози з їх своєрідною соціальною та економічною 
динамікою.  
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Згадуючи про ризики в умовах глобалізації, слід згадати про термін 
“чорні лебеді” – це події, настання яких передбачити неможливо. Вони 
виникають несподівано, а отже, ризик стає реализовано майже одночасно з 
виявленням глобальної проблеми. За цих умов ситуація вимагає від 
суспільства і підприємств швидкого реагування на події, які відбулися.  

Міжнародна організація Всесвітнього економічного фонду (ВЕФ) 
оцінює ризики за п’ятьма категоріями: економічні, екологічні, геополітичні, 
соціальні та технологічні. Зокрема, найбільш загрозливими для підприємств 
за ступенем вірогідності впливу є економічні ризики [1, с. 20-22]. 

Отже, ризик є невід’ємною складовою діяльності підприємств, тому 
його потрібно обов’язково враховувати. Ризик в сучасних умовах набув 
тотального, глобального характеру, тому його неможливо уникнути, а тільки 
пом’якшити. Якщо брати до уваги ризики в умовах глобалізації, то слід 
пам’ятати, що вони можуть нанести руйнівні наслідки, які можуть призвести 
до  банкрутства підприємства. Для того, щоб ефективно здійснювати 
підприємницьку діяльність, потрібно не уникати ризику, а правильно 
оцінювати його ступінь і своєчасно реагувати на нього.  
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ  
УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄС 

 
Міграція робочої сили залежить від загальної економічної ситуації в 

країні та впливає на становлення і функціонування суспільства в цілому. 
Міграція як явище являє собою процес перерозподілу трудових ресурсів між 
національними економіками та здійснює істотний вплив на економіку не 
лише країн-реципієнтів, а й країн-донорів.  

Трудова міграція, у певній мірі, являє собою адаптацію працездатного 
населення, до змінюваних умов життя в суспільстві. Головною причиною є 
пошук роботи, а метою — підвищення власного та сімейного рівня життя за 
рахунок більш привабливих та вигідних умов працевлаштування [1]. 
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Кількість емігрантів, осіб

Проблеми міграційних процесів, соціально-економічного аспекту, були 
досліджені українськими вченими: В. Будкіним, О. Грішновою,  
Б. Лановиком, Е. Лібановою, О. Хомрою, Т. Петровою, С. Стеценко,  
М. Долішнім, О. Позняком, А. Поручником, С. Сіденком, В. Савчуком,  
А. Філіпенком тощо. 

На європейському ринку праці Україна є активним учасником, оскільки 
вона виступає як країна-транзит, як країна-реципієнт та як країна-донор 
робочої сили. Прагнення України стати повноправним членом Європейського 
Союзу, пов’язане з бажанням досягти високих стандартів життя населення, 
побудувати сучасні, засновані на принципах свободи та демократії інститути 
держави, стати рівноправним учасником на світовій арені [2]. 

Країни ЄС потребують залучення іноземної робочої сили, оскільки 
присутня тенденція скорочення народжуваності та старіння населення, а 
працівники-мігранти мають можливість отримати гідну винагороду, тобто 
заробітну плату, за власну працю в цих країнах. Одним з найбільших донорів 
робочої сили для європейських країн є Україна, причинами якого виступають: 

 багатомісячні затримки з виплатою заробітної плати; 
 скорочення обсягів матеріального виробництва,  
 екологічні, соціальні, економічні негаразди; 
 «гібридна» війна, нав’язана Україні Російською Федерацією; 
 відсутність перспектив професійного зростання; 
 недостатній рівень безпеки громадян; 
 не захищеність прав власності. 
Еміграція виступає засобом порятунку для людей, піднесення рівня їх 

життя та захисту життя і здоров’я мігрантів і їх сімей. 
Аналізуючи дані міграційного руху населення, оприлюднені Державною 

Службою Статистики України, можемо чітко побачити, що динаміка є 
нестабільною, але прогресивною.  

Так, наприклад, порівнюючи дані за 2017 та 2018 роки, кількість 
емігрантів за рік зросла на 180397 осіб. Так, наприклад, на 2020 рік 
прогнозують збільшення кількості емігрантів, причиною якого буде 
відкриття нових ринків праці [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Динаміка еміграційного руху в Україні за 2014-2018 рр., 

осіб [3] 
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Сучасні міграційні потоки обирають саме Європейський напрямок, 
оскільки даний напрямок є близьким, щодо розташування України; містить 
ліберальне законодавство; наявні чисельні етнічні громади; присутня 
матеріально-приваблива оцінка трудової діяльності емігрантів. 

Найбільші країни-реципієнти ЄС: Польща, Латвія, Іспанія, Німеччина, 
Португалія, Італія, Франція, Угорщина [4]. 

Негативні наслідки: соціально-демографічний дисбаланс; втрата 
пенсійного стажу; втрата кваліфікованого населення та заповнення їх 
робочих місць вихідцями з країн третього світу; поширення такого явища, як 
«соціальне сирітство» [5]. 

Отже, можна зробити висновок, що необхідно сприяти покращенню 
ситуації трудової міграції, оскільки вона є невід’ємним чинником ринку 
праці, як України, так і всього світу. 

Зупинити трудову міграцію повністю неможливо, тому варто 
використовувати позитивні її сторони. Зокрема, якщо розглядати переваги 
щодо населення та країни в цілому, то необхідно: спрямувати міграційний 
капітал на соціально-економічний розвиток регіонів; удосконалити 
функціонування системи моніторингу руху населення за кордон; 
удосконалити законодавчого захисту та контролю за працевлаштуванням 
українських громадян за кордоном; забезпечити рівня життя згідно до 
європейських стандартів. 
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Світова практика переконує, що без активного залучення іноземного 
капіталу, країни не спроможні провести структурну перебудову та ефективно 
розвивати власний стан економіки, оскільки він є відображенням рівня 
життєдіяльності країни, а розвиток створює сприятливі соціально-економічні 
умови для життя населення.  
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Поточна економічна ситуація в Україні суттєво ускладнює інвестиційну 
діяльність: відсутність дієвого інвестиційного механізму, що ефективно 
поєднує форми приватного і державного інвестування, потреба в постійному 
регулюванні відносин суб’єктів інвестиційної діяльності, необхідність 
розробки законодавчо-нормативної бази та інших заходів, що визначають 
інвестиційний процес, як на рівні окремої компанії або галузі, так і на рівні 
національної економіки в цілому [1]. 

Дослідження проблем залучення іноземних інвестицій є особливо 
актуальним на нинішньому етапі розвитку економіки України. Значний 
внесок у цьому напрямі внесли такі вітчизняні вчені як: Амоша О. І., 
Губський Б. В., Гайдуцький І. П., Даниленко А. А., Лук'янов І. В.,      
Малютін О. К., Федоренко В. тощо. 

Метою тез є здійснення аналізу у сучасних тенденціях іноземного 
інвестування економіки України. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій – один із показників, що 
характеризує ступінь інтеграції країни у світове співтовариство, і залежить 
він безпосередньо від привабливості об’єкта інвестування. Досліджуючи 
тенденції останніх років, можна стверджувати, що обсяг залучених прямих 
іноземних інвестицій в Україну залишається незначним (рис. 1). 

Аналіз даних рис. 1 показує, що динаміка є, на жаль, нестабільною, але якщо 
порівнювати данні за 2014 та 2018 роки, то присутня позитивна тенденція 
інвестиційного клімату. Подібні зміни пояснюються нестабільною економіко-
політичною ситуацією, воєнним конфліктом на сході країни та анексією 
півострова Крим. Обсяг прямих іноземних інвестицій у 2015 році становив – 
2961 млн. дол. США, та в порівнянні з попереднім роком зріс на 
2551млн.дол.США, у 2016 році сума збільшилась на 323 млн. дол. США, і 
становила 3284 млн. дол. США. У 2017 році відбулося суттєве зменшення обсягу 
інвестицій на 1082 млн. дол. США. А обсяг у 2018 році складав 2355 млн. дол. 
США, що в зіставленні з попереднім роком, зріс на 153 млн. дол. США [3]. 

До основних чинників стабілізації і стимулювання інвестування в нашу 
державу належать економічні, політично-правові, соціальні, статус 
іноземного інвестора, інвестиційна інфраструктура та географічне 
розташування, природно-ресурсний потенціал. 

 

Рисунок 1 – Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну 
за 2014-2018 рр., млн. дол. США 
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Покращити інвестиційний клімат країни можливо за рахунок 
різноманітних заходів, зокрема забезпечення чіткого правового поля 
інвестиційної діяльності, макроекономічної та політичної стабільності, 
запровадження податкових та митних пільг, дотацій, субсидій, субвенцій і 
бюджетних позик на розвиток пріоритетних сфер галузей економіки, 
подолання бюрократичних бар’єрів, корупції, забезпечення правового 
захисту інвестицій, покращення інформаційного забезпечення та 
інвестиційної інфраструктури [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що Україна має можливість покращити 
інвестиційний імідж за рахунок активізації дій по залученню прямих 
іноземних інвестицій. Вони виступають потужною базою для підвищення 
конкурентоспроможності підприємницької галузі. Україні, як споживачу 
іноземних інвестицій потрібно вдосконалити нормативну-правову базу. У 
даному випадку основна роль належить державній політиці щодо іноземних 
інвестицій. Вона полягає у співпраці з іноземними інвесторами, сприянні 
залученню капіталу, контролі над станом ринку, регулюванні економічної, 
політичної та соціальної діяльності. 
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З розвитком світової економіки найважливішим стає рівень розвитку та 

впровадження інноваційної системи на підприємствах. Для формування такої 
системи необхідно враховувати всі умови й мобілізовувати внутрішні 
джерела по стимулюванню інноваційної активності. Цим визначається 
актуальність обраної теми дослідження. 

Проблеми розвитку інноваційної діяльності  підприємств України  
досліджували такі вітчизняні вчені: Загородній А. Г.,             
Ганущак-Єфименко Л. М., Ілляшенко С. М. та інші. 

Для підприємств, що мають достатній рівень забезпеченості 
інноваційними технологіями це є запорукою високого рівня 
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конкурентоспроможності та сталого розвитку. Проте не слід забувати і про 
ряд проблем, що виникли у процесі сучасного розвитку економіки внаслідок 
сповільнення інноваційних процесів у системі господарювання. Серед 
основних факторів, які перешкоджають здійсненню інноваційної діяльності 
підприємств, потрібно назвати такі: нестача власних коштів (80,1% 
досліджених підприємств), великі витрати на нововведення (55,5%), 
недостатня фінансова підтримка держави (53,7%), високий економічний 
ризик (41%), тривалий термін окупності нововведень (38,7%), відсутність 
коштів у замовників (33,3%), недосконалість законодавчої бази (40,4%), 
відсутність кваліфікованого персоналу (20%), відсутність можливостей для 
кооперації з іншими підприємствами і науковими організаціями (19,7%), 
нестача інформації про ринки збуту (17,4%), нестача інформації про нові 
технології (17,3%), відсутність попиту на продукцію (16%).  

У рейтингу використання інновацій Україна перебуває на 86 місці, а за 
інноваційним потенціалом – на 39. Понад 90% продукції, виготовленої на 
вітчизняних підприємствах, не мають відповідного науково-економічного 
забезпечення, а наукоємність промисловості не перевищує 0,3%, що у 20 
разів менше від показників розвинутих держав. Розмір інвестицій, які 
вкладаються у вітчизняну науку, не перевищує 1%  ВВП, що не дозволяє їй 
реалізувати свою функцію ефективного наукового забезпечення 
інноваційного розвитку економіки.  

Серед чинників, що мають негативний вплив на сферу інноваційного 
розвитку підприємств, необхідно відзначити:  

- відсутність єдиної продуманої системи державної підтримки розвитку 
інноваційних процесів; 

- нерозвиненість  законодавчої бази; 
- недостатність і неефективність фінансування освіти і науки та 

інноваційного бізнесу; 
- ліквідація галузевих інноваційних фондів, які вирішували питання 

освоєння у виробництві результатів наукових досягнень і проектних 
розробок; 

- відсутність дієвої інноваційної інфраструктури; 
- несформованість механізмів стимулювання інвестиційних процесів у 

сфері високих технологій; 
- зниження рівня інженерного потенціалу. 
Варто зазначити, що вітчизняна наука і практика не стоять на місці, 

зроблено чимало, про що звітують наші вчені. Але інноваційний процес 
фокусується навколо підприємств. Саме на підприємстві здійснюється 
практична реалізація інновацій, випускається продукція. Наука може тільки 
продукувати знання, пропонувати нові технології, що здатні підвищувати 
конкурентоспроможність продукції підприємств, рекламувати їх і тим самим 
формувати попит. Проте сьогодні держава, як правило, намагається 
стимулювати пропозицію замість того, щоб стимулювати попит на інновації.  

Вагомим також є і те, що для покращення інноваційного розвитку 
підприємств, необхідно змінити податкову систему так, щоб розробляти нову 
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продукцію та технології було б прибутковіше за безпосереднє виробництво, а 
виробництво, у свою чергу, стало прибутковішим за торгівлю, торгівля – за 
фінансову діяльність. В Україні необхідно також збільшити рівень правового 
захисту інтелектуальної власності. Нині питання, які стосуються охорони 
інтелектуальної власності в світі вийшли на перший план і стали вже не 
просто юридичними або комерційними.  

Отже, з огляду на те, що головними завданнями стратегії інноваційної 
політики України є забезпечення збалансованої взаємодії наукового, 
технічного, виробничого та підприємницького потенціалів, розробка та 
впровадження механізму активізації інноваційної діяльності суб’єктів 
підприємництва, поширення інновацій в усіх сферах національної економіки, 
національна стратегія, орієнтована на формування інноваційної моделі 
розвитку, повинна поєднувати: безпосередні заходи національного та 
регіонального рівнів, здійснювані за прямого бюджетного фінансування, які 
сприятимуть поліпшенню якісних характеристик вітчизняного науково-
технологічного потенціалу, інтенсивному опануванню наукових знань та 
нових технологій, всебічному розвитку людського капіталу; здійснення 
суб’єктами національної економіки інноваційної діяльності та інвестицій 
інноваційного спрямування в конкурентному середовищі, збільшення 
пропозиції інноваційних продуктів,  технологій  та знань.  
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Формування нової економіки створює безпрецедентні складності в 

суспільстві і в бізнесі. Сам факт наростання складнощів говорить про те, що 
необхідна побудова нової моделі розуміння суспільства і бізнесу. Концепції, 
теорії та стратегії, які спираються на застарілі парадигми, стають 
неефективними.  

Дослідженням становлення та розвитку інтелектуального бізнесу 
займалися такі науковці: Семикіна М. В., Скрипко Т. О., Петіна О. М.,    
Падерін І. Д. тощо. 

Метою тез є висвітлення питань стосовно розвитку інтелектуального 
бізнесу в сучасних умовах. 
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Традиційно термін «підприємництво» використовується стосовно до 
бізнесу. З ним зазвичай асоціюються підвищена енергетика, схильність до 
ризику, винахідливість, здатність побачити можливості там, де їх не бачать 
інші. Інтелектуальне підприємництво багато в чому подібно до традиційного, 
але безпосередньо не пов’язане з прагненням отримати фінансову вигоду. 
Вперше термін «інтелектуальне підприємництво» був запропонований 
американським професором А. Р. Червітцем в 2002 р., який вважав, що 
«створення матеріального багатства є лише одне з приватних проявів 
підприємництва. Інтелект не може бути обмежений академічною науковою 
школою, а підприємництво  це не бізнес, це установка на оволодіння світом, 
процес культурної інновації» [1, с. 46]. Вчений розглядає інтелектуальне 
підприємництво стосовно до системи освіти, але підкреслює універсальність 
запропонованої концепції, стверджуючи, що інтелектуальним підприємцем 
може бути не тільки бізнесмен, але і вчений, студент, аспірант, художник, 
музикант, продюсер і т.д. 

Основою інтелектуального підприємництва у концепції А. Р. Червітца 
виступають чотири ціннісних орієнтира: бачення і відкриття; власність і 
відповідальність; інтегральне мислення і дія; співробітництво і             
взаємодія [1, c. 48]. Зокрема, представлений механізм реалізації ціннісних 
орієнтирів забезпечує ефективний обмін знаннями і більш широкий доступ 
до ресурсів. Так, інтелектуальні підприємці перебувають в постійному 
пошуку нових нестандартних способів вирішення поставлених завдань в 
області своїх професійних компетенцій. Ці відкриття розвивають бачення 
потенційних можливостей майбутнього зростання і можна порівняти з 
появою економічного передчуття і інтуїції. Індивід завжди залишається 
власником своїх знань, навичок, досвіду, здібностей, таланту, в процесі 
використання яких набувається особливий «інструментарій», необхідний для 
реалізації бачення. 

Необхідність інтелектуалізації бізнесу виражається як у тому, що 
основним економічним продуктом його діяльності виступає інтелектуальний 
продукт і високотехнологічний продукт, так і в тому, що підприємці стають 
інтелектуалами (або інтелектуали підприємцями), знаменуючи розвиток 
нового типу бізнесу – інтелектуальне підприємництво [2, c. 22]. 

Ідея інтелектуального підприємництва заснована на переконанні, що 
інтелект не обмежений академічної сферою, а підприємництво не 
обмежується бізнесом і не є його синонімом. Підприємництво  процес 
культурних інновацій. У той час як створення матеріального багатства - це 
один із способів вираження підприємництва, на більш глибокому рівні 
підприємництво є установкою на залучення всього світу (в сферу своєї 
діяльності). Інтелектуальні підприємці беруть на себе ризики, вишукують 
можливості, відкривають і створюють знання, породжують інновації, 
співпрацюють і вирішують проблеми в будь-яких сферах соціальної 
реальності: корпоративної, некомерційною, державної, освітньої. 

Ключові ознаки або змістовні аспекти інтелектуального підприємництва 
полягають у наступних твердженнях: 
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1. Інтелектуальне підприємництво характеризується безальтернативною 
стратегічною націленістю на розширене відтворення творчих знань, 
об'єктивація яких забезпечує прогрес особистості, корпоративного 
співтовариства і нації в цілому. Йдеться про таку найважливішу ознаку 
інтелектуального підприємництва, як повноцінне стратегічне мислення 
інтелектуальних підприємців, яке є, по суті, здатність і навіть навички роботи 
зі своїм власним майбутнім. 

2. Інтелектуальне підприємництво характеризується стійкою мотивацією 
суб'єктів до генерації нового знання. Якщо така мотивація відсутня, то 
розглянутого підприємництва та однойменного підприємця просто не існує. 
Відзначимо, що для корпорації, яка прагне до утвердження принципів ІП, 
найважливішим фактором формування і підтримки сильної творчо-трудової 
мотивації є створення загальної атмосфери «творчих брейнштормінгів»             
(«мозкових штурмів»). 

3. Інтелектуальне підприємництво характеризується когнітивністю, 
тобто здатністю і умінням породжувати нове, раніше невідоме знання. 
Прибутковість цієї форми підприємництва пов'язана з попитом і 
продуктивністю цих новітніх знань. Іншими словами, мова йде не про 
абстрактні нові знання, а ті знання, які безпосередньо тестуються на предмет 
їхньої теперішньої реальної цінності. 

4. Інтелектуальне підприємництво характеризується когнітивною 
активністю і когнітивною сміливістю. Суть даного твердження розкривається 
дією закону зростаючої максимальної користі в економіці знань: чим більші 
обсяги інформації суб'єкт актуалізує і перетворює в нові знання, тим більш 
складні когнітивні завдання перед ним виникають. Когнітивна сміливість 
полягає в тому, щоб всякий раз демонструвати психологічну готовність 
спокійно і раціонально «зустрічатися» з проблемами будь-якого ступеня 
складності і високоефективно їх вирішувати, володіючи твердою 
впевненістю в здатності вирішити будь-яку творчу задачу в термін і на рівні 
високої якості. 

5. Інтелектуальне підприємництво припускає наявність неординарних і 
прогресивних форм пошуку і обробки колосальних масивів даних, 
відомостей і фактів. Головне тут полягає не в тому, що корпоративне 
співтовариство і його члени повинні навчитися швидко опановувати «всією» 
сукупністю відомостей і фактів, виробляючи з них контекстну інформацію і, 
далі, нове знання. Проблема полягає в інтуїтивному навику не втрачати 
ключові потоки фактів або знаходити ці потоки і здійснювати відповідну 
вибірку відомостей і       даних [3, c. 75-76]. 

Основною функцією інтелектуального підприємництва є забезпечення 
корпоративного успіху, який, з одного боку, «складається» з успіху кожного 
співробітника, а з іншого боку, сам характеризується певною цілісністю. 
Корпоративний успіх - це синергетичний результат ціннісно-орієнтованої 
творчо трудової діяльності корпоративного співтовариства; це  
«сплав» ціннісно-смислових орієнтирів фірми з її конкретної продуктивністю 
[1, c. 53]. 
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Таким чином, інтелектуальний бізнес являє собою особливий тип 
підприємництва, який здійснюється інтелектуалами (людьми з вищою 
освітою і розвиненим інтелектом), що створюють соціально орієнтовані 
складні інноваційні інтелектуальні продукти, цілі діяльності яких 
визначаються в більшій мірі цілями самореалізації та духовно-моральними 
орієнтирами, ніж економічними вигодами. 
Список використаних джерел: 

1.  Падерін І. Д.. Романов О. В. Інтелектуальний бізнес: навчально-
методичний посібник для студентів денної форми навчання,  
напрям підготовки «Економіка підприємства» . Дніпропетровськ :  
ДДФА. 2014. 87 с. 

2.  Скрипко Т. О. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ: Знання, 
2011. 423 с. 

3.  Федулова Л. І. Інноваційна економіка. Київ: Либедь, 2006. 289 с. 
4.  Семикіна М. В., Петіна О. М. Інтелектуальний бізнес»  

для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання: 
підручник. 
 

Кошова Вікторія 
Науковий керівник: Супрун С.Д., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
 

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
В сучасних умовах господарювання, за умов інтенсивного розвитку 

науково-технічного прогресу, в умовах коли потенційні споживачі дедалі 
більшу увагу звертають на якість продукції та позицію, репутацію товаро-
виробника на ринку збуту підприємство має пряму необхідність підбору 
методів якісної оцінки конкурентоспроможності своїх товарів та вибору 
стратегії для її підвищення, що зумовлює актуальність досліджуваної теми. 

Дану тему розкривали такі дослідники, як Г. Л. Азоев, Г. Л. Багієв,             
О. С. Віханський, І. М. Герчикова, І. Є. Лозинський, P. A. Фатхутдінов та 
інші. 

Конкурентоспроможність у найширшому розумінні визначає 
можливість продажу товару на конкретному ринку в конкретний проміжок 
часу. Конкурентоспроможною можна вважати однорідну продукцію з 
технічними параметрами і техніко-економічними показниками [1, с. 85]. 

Загалом, оцінка конкурентоспроможності підприємства представляє 
собою складне багатофакторне завдання, яке зводиться до інтерпретації та 
оцінки комплексу показників, що характеризують різні сторони діяльності 
підприємства, що формують його конкурентоспроможність [2, с. 94]. 

Сьогодні існує досить велика кількість методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємства, основні з яких наведені у таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності 
підприємства за формою вираження результату оцінки [3, с. 185] 
№ Назва групи Назва методу 

1 Матричні 

Матриця «Бостонської консалтингової групи». 
Матриця І. Ансоффа. 
Матриця McKinsey. 
Матриця Shell. 
Матриця конкурентних стратегій М. Портера. 
Матриця А. Томпсона – А. Дж. Стрикленда. 
Матриця Хофера – Шендлера. 

2 Індексні 

Метод, що базується на визначенні конкурентоспроможності 
продукції. 
Метод, що базується на теорії ефективної конкуренції. 
Метод, що ґрунтується на визначенні сили реактивної позиції. 
Метод, що базується на теорії рівноваги фірми та галузі. 
Метод інтегральної оцінки. 
Метод бенчмаркінгу. 

3 Графічні 
Багатокутник конкурентоспроможності. 
Радар конкурентоспроможності. 
Метод «профілів». 

 
Після застосування даних методів оціни конкурентоспроможності 

підприємства, за отриманими результатами ми маємо змогу побудувати 
стратегію підвищення конкурентоспроможності продукції, що 
виготовляється, а й відтак самого підприємства на ринку збуду. 

Загалом, стратегія конкуренції являє собою основу конкурентної 
поведінки підприємства на ринку і описує схему забезпечення переваг над 
конкурентами.  

Для забезпечення конкурентоспроможності необхідно комплексне 
функціонування всіх елементів механізму. Відсутність будь-якої ланки 
порушить послідовність і призведе до збою функціонування механізму 
управління. 

Управління при цьому має будуватися на принципах цільової сумісності, 
безперервності і надійності, планомірності, пропорційності та динамізму, 
науковості та обґрунтованості прийнятих рішень, сумісності особистих, 
колективних і державних інтересів в управлінні, а так само безперервного 
стратегічного управління та максимального відображення специфічних умов 
господарювання підприємства в стратегії конкурентоспроможності. 

Досягнення певного рівня конкурентоспроможності можливо при 
вирішенні підприємством завдання, яке формується трьома цільовими 
величинами: розвиток, зростання, прибуток, виходячи з цього, управління 
конкурентоспроможністю передбачає: 

1. Стратегічне бачення керівництвом підприємства перспектив, а також 
засобів і методів їх досягнення, необхідних для цього ресурсів - кадрових, 
фінансових, матеріальних. 

2. Вибір цільових ринків та їх сегментів. Особливу увагу слід приділити  
обліку вимог потенційних клієнтів на цільових ринках, виявленню потреб. 
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3. Виявлення ринкового потенціалу своєї продукції її конкурентних 
переваг і недоліків. При цьому продукція аналізується з позицій її 
корисності, ціни і іміджу. 

4. Оцінка конкурентів і рівня їх конкурентоспроможності. Головним 
завданням при вивченні конкурентів є оцінка їх реальних і потенційних 
науково-технічних, виробничих, ринкових можливостей. 

5. Оцінка підприємством своїх можливостей, власного потенціалу 
конкурентоспроможності. 

Таким чином, ефективність діяльності підприємств значною мірою 
залежить від їх економічного розвитку та конкурентоспроможності. У зв’язку 
з цим, важливо створювати умови для досягнення високих кінцевих 
фінансових результатів, а також глибоко розбиратися у способах і методах 
оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства.  Уміле використання 
методів оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства забезпечить на  
ефективність його розвитку, а також дозволить досягти стійкого фінансового 
положення. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 
Система управління підприємством є сукупністю взаємопов’язаних 

елементів, основними з яких є організаційно-функціональна структура, 
система управління фінансовими ресурсами, система управління майновими 
ресурсами, система управління персоналом, система управління якістю, 
система управління інформацією, система управління ризиком, система 
управління маркетингом. Ці й інші елементи системи управління охоплюють 
усі аспекти діяльності будь-якого підприємства, і від їх узгодженості і 
відповідності завданням розвитку залежить якість прийнятих управлінських 
рішень і економічний результат діяльності виробника. 

 Управління інноваціями на підприємстві - діяльність, яка передбачає 
планування, організацію, керівництво, мотивацію та контроль щодо об’єкту 
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управління шляхом розробки та застосування системи, і яка спрямована на 
досягнення поставленої мети. Управління інноваціями на підприємстві, 
насамперед складається із: управління інноваційною діяльністю, управління 
маркетингом, управління персоналом, управління виробництвом, управління 
фінансами та ін. 

Сервісні та технологічні інновації – це технологічно нові або значно 
поліпшені продукти та послуги. Щоб послуга вважалася технологічно 
інноваційною, її характеристики та спосіб використання повинні бути або 
повністю новими, або суттєво поліпшеними з погляду їх ефективності та 
технологій. Технологічно інноваційна служба підприємства передбачає 
використання радикально нових технологій, поєднання попередніх 
технологій або нових знань. Метою процесу інновації може бути або 
виробництво, або доставка інноваційних послуг, або поліпшення 
виробництва, або постачання наявних послуг, які було б неможливо 
виконувати, використовуючи наявні способи [1, с. 630].  

Саме в площині організаційних, управлінських та технологічних 
інновацій знаходиться зміст поняття «інноваційні технології в управлінні 
підприємством», і вони можуть визначатися як:  

1) нові концепції щодо управління підприємством; 
2) нові ідеї щодо розвитку підприємства та впровадження їх у роботу;  
3) нові канали пошуку та зв’язку щодо вдосконалення роботи з 

постачальниками, клієнтами, працівниками;  
4) нові рішення в управлінні підприємством. 
Інноваційні технології характеризуються унікальністю, але з часом під 

час їх постійного використання перетворюються і визначаються як звичайні 
технології. Новизна – це часова характеристика будь-якої матеріальної чи 
нематеріальної речі, створеної людиною [2, с. 4], тому в певний час кожна 
технологія була інноваційною. 

Розвиток підприємства через інноваційні технології може відбуватися не 
тільки через новаторські прориви, а й через інноваційні шляхи інтеграції 
наявних або розроблюваних технологій у відповідні рішення керівництва. Ці 
інноваційні шляхи охоплюють усю управлінську діяльність та потребують 
поєднання знання внутрішнього і зовнішнього середовища для вирішення, 
якого вдосконалення і в якій системі організації вона потребує. 

В сучасних умовах господарювання за жорсткої конкуренції висока 
результативність управлінських рішень та раціональність побудови стратегії 
функціонування підприємства неможливі без реальної оцінки ефективності 
діяльності та діагностики потенціалу компаній. Сучасний економічний 
процес в Україні зумовлює необхідність комплесного дослідження і 
розв’зання проблеми підвищення діяльності підприємств за специфічних 
умов розвитку ринкових відносин. При здійсненні цієї діяльності виникає 
необхідність прийняття рішень, які синтезують елементи економіки, 
фінансів, маркетингу та інших галузей знань [3]. 

Технологічний інноваційний процес складається з чотирьох основних 
етапів [4, с. 14-16]:  
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1) розпізнавання проблеми; 
2) генерація ідеї; 
3) вибір технології; 
4) розроблення та реалізація рішень. 
Результат від застосування інноваційних технологій на систему 

управління підприємством визначається економічними показниками, такими 
як [5, с. 165]:  

1) обсяг збільшення прибутку, отриманого шляхом економії від 
зниження собівартості;  

2) обсяг збільшення виторгу від зростання обсягу реалізації інноваційної 
продукції завдяки її новій якості. 

Глобальне опитування керівників компаній у 2017 р. показало [6], що 
половина компаній вважає, що інноваційні зусилля суттєво впливають на 
збільшення їх доходів завдяки росту продажів. Кожна п’ята компанія – лідер 
з упровадження інновацій чекає збільшення прибутку на 15% у наступні 
п'ять років. 

Для впровадження інновацій ззовні найбільше значення мають 
технологічні партнери, а з внутрішнього боку – власні співробітники. Однак 
щоб стати драйверами інновацій, співробітникам необхідні інноваційна 
поведінка і культура, свіже мислення та інноваційне лідерство топ-
менеджерів [7, с. 81].  

Використання інноваційних технологій в управлінні призводить до: 
1)  підвищення продуктивності і гнучкості підприємства;  
2) скорочення тривалості виробничого циклу та/або підвищення 

швидкості надання послуг;  
3) поліпшення якості товарів та послуг, що надаються;  
4)  розширення присутності на ринку. 
Отже, в  результаті проведеного дослідження було встановлено, що 

створення, розроблення та застосування інноваційних технологій може 
служити основою для успіху підприємства. Інноваційні технології не тільки 
служать важливим конкурентним інструментом, а й відіграють важливу роль 
у підвищенні ефективності підприємства.  

Незважаючи на те що взаємозв’язок між показниками інновацій та 
фінансового бізнесу не є простим та зрозумілим, наші дослідження свідчать 
про сильну взаємодію між зростанням продажів та різними новинками у 
бізнес-процесах.   
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Інтеграція до світової економіки вимагає від України співпраці з 
існуючими інтеграційними економічними утворюваннями. Одним з основних 
стратегічних напрямків на шляху регіоналізації економіки України є 
асоційоване членство з Європейським Союзом. В умовах глобалізації 
світової економіки принципово важливо не тільки оптимізувати міжнародні 
економічні відносини з традиційними та новими партнерами, а й закласти 
основи для забезпечення стабільної конкурентоспроможності національної 
економіки у довгостроковому контексті. 

У системі зовнішньоторговельних відносин України особливе місце 
займає співробітництво з Європейським Союзом. Двосторонні відносини 
України з ЄС в основному ґрунтуються на положеннях Угоди про 
партнерство та співпрацю, підписаної 1994 року і яка набула чинність 1998 
року, на початковий десятирічний період. Майбутня Угода про вільну 
торгівлю між ЄС та Україною може стати частиною нового договору, який 
міг би замінити наявну Угоду після 2008 року. 

У 2006 році у зовнішній торгівлі товарами між Україною та країнами-
членами ЄС спостерігалися протилежні тенденції: зменшення обсягів 
експорту товарів супроводжувалося суттєвим зростанням їх імпорту. Так, за 
даними Держкомстату України, експорт товарі України до країн ЄС у 2006 
році склав 10869618,9 тис. дол. США, імпорт – 15614131,7 тис. дол. США, 
негативне сальдо становило 4744512,8 тис. дол. США [3]. 

Одночасно відбувалося зростання обсягів зовнішньоторговельних 
послуг та прямих іноземних інвестицій між ними. 

Україна є великим представником світової чорної металургії і українська 
металургія потребує особливої уваги в межах цього дослідження. 
Металургійна промисловість є основною експортною галуззю України, отже, 
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й головним джерелом надходження іноземної валюти до країни. Приблизно 
40% валютних надходжень до країни забезпечує металургійний сектор  
[2, с. 72-80].  

Україна є одним з провідних експортерів сталі до ЄС, а Італія, 
Німеччина та Нідерланди – великі імпортери української сталі. Незважаючи 
на різноманітні торгівельні обмеження, сталь - це важливий товар у торгівлі 
між Україною та ЄС. За даними Держзовнішінформу в 2004 році до ЄС 
Україна експортувала 2,6 млн. т металопрокату на 1,9 млрд. дол. США, що 
дало смогу сталі замінити енергоносії як за найбільшої за обсягами експорту 
товарної групи. 2005 року до ЄС Україна експортувала 1,4 млн. т 
металопрокату, а 2006 року – 1,7 млн. т. [1, с 61-63]. 

 Основними експортерами металопродукції в Україні є великі 
інтегровані фінансово-промислові структури, такі як СКМ, «Індустріальний 
союз Донбас», що вступив до альянсу з компанією « Duferco »,   «Приват» і 
«Старт-груп». 

Зараз перед Україною стоїть мета інтегрування у світовий ринок 
металопродукції та підвищення ролі української металургії у світовому 
поділі праці шляхом підвищення конкурентоспроможності продукції. 

Аналізуючи сучасний стан зовнішньоторговельних відносин України з 
ЄС у металургійному секторі, можна зробити деякі висновки та зробити 
прогноз на майбутнє. Торгівля сталепродукцією між Україною та ЄС має 
великий потенціал для зростання після того, як Україна приєднається до 
СОТ. Загальний обсяг імпорту сталі з України може більш як подвоїтися до             
6 млн. т. Після того, як буде скасовано квоти, експорт плоских заготовок і 
довгомірного прокату може зрости втричі приблизно до 2-2,5 млн. т на рік. 
Україна зацікавлена у диверсифікації свого експорту до європейських ринків. 
Потужний попит в ЄС на стальні заготовки також збільшить обсяги експорту 
слябів, блюмів та білетів. Незважаючи на недавнє збільшення частки 
металопродукції з високою доданою вартістю в українському експорті, 
частка стальних заготовок й надалі відіграватиме важливу роль в обсягах 
експорту України впродовж наступних 5-10 років, зважаючи на наявну 
структуру українських потужностей для вироблення сталі й очікуваний 
потужний попит ЄС на стальні заготовки.    

На сьогоднішній день першочерговим завданням для України має стати 
проведення переговорів з урядом ЄС з метою укладання нового договору між 
Україною та ЄС, що дозволить необмежений експорт металобрухту з 
України у відповідь на зняття будь-яких обмежень експорту металопродукції 
українського походження. 
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Однією з найважливіших проблем власника об’єкту торгів, який має 
намір його продати, виступає встановлення реалізаційної ціни. Саме ціна 
визначатиме дохід продавця, його прибуток і, таким чином, успішність 
торгівельної угоди. Продавець повинен вибрати такий реалізаційний 
механізм, який би найкращим чином вирішував проблему встановлення ціни 
за умови асиметричної інформації. У цих умовах одним з найуспішніших і 
широковживаних механізмів встановлення цін виступають різноманітні 
аукціони. 

Такою є загальносвітова практика організації торгівлі, особливо 
оптової. Однак, в українській системі організації оптової торгівлі аукціони 
поки що не знайшли широкого застосування тому, що немає належного 
наукового обґрунтування їх використання в сучасних умовах України. Цим 
обумовлена актуальність обраної теми дослідження.  

Проблему класифікації аукціонів та практики організації їх проведення 
досліджували такі вітчизняні вчені: Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицікий 
В.М.,Алябишев М.С. та ін. Але при цьому малодослідженими залишаються 
психологічні та правові аспекти поведінки учасників аукціону.  

Аукціонна торгівля - це вид ринкової торгівлі, при якій продавець, 
бажаючи одержати максимальний прибуток, використовує пряму 
конкуренцію декількох покупців, присутніх на продажу. Аукціонна торгівля 
використовується переважно для збуту порівняно обмеженого переліку 
товарів: хутро, предмети антикваріату, художні вироби, коні, вироби з 
дорогоцінних металів, вовна, чай, тютюн, овочі, фрукти, квіти, риба, тропічні 
породи лісу та ін. 

Залежно від порядку організації аукціони бувають: 
1) примусові - які проводяться, як правило, державними організаціями 

з метою продажу конфіскованих, незатребуваних і неоплачених товарів, 
закладеного і не викупленого в строк майна; 

2) добровільні - які проводяться за ініціативою власників товарів з 
метою найбільш вигідного їх продажу. 

Аукціони бувають на підвищення або зниження ціни у гласній або 
таємній формах. 

При так званому аукціоні на підвищення ціни (одностайний аукціон, 
або англійський) торги починаються з оголошення мінімальної ціни, 
встановленої продавцем. Після цього покупці роблять добровільні надбавки 
на величину не нижче за мінімальну надбавку, вказану в правилах 
проведення торгів.  

Аукціони можуть проводитися і на зниження ціни, так звані 
голландські аукціони. При цьому вигляді аукціону стартову вартість 
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поступово знижують до того часу, поки ж один із клієнтів не дасть згоду 
придбати продукт поданої вартості. 

Для участі в аукціоні кожен бажаючий повинен оформити заявку та 
пропозицію на висунення товару на аукціон. 

Експертна оцінка товарів завершується встановленням стартової ціни. 
У деяких випадках продавець і працівники аукціонного комітету можуть 
домовлятися про резервну ціну, нижче за яку товар не може бути проданий.  

Техніка проведення аукціону поділяється на 4 стадії (етапи): 
1. Підготовка аукціону. Починається за 2-3 місяці до майбутнього 

аукціону. Прийняті від продавців товари сортуються залежно від якості за 
лотами (стандартна партія або одиниця товару). Кожному лоту надається 
номер, під яким він продаватиметься з аукціону. Від кожної партії 
відбирається зразок.Після закінчення сортування аукціонний комітет 
випускає каталог з вказівкою номерів лотів, сорту та кількості одиниць 
товару в кожному лоті. Каталог розсилається можливим покупцям з 
додатком правил аукціонного торгу.  

2. Огляд товарів. Обов’язковою умовою організації аукціону є завчасне 
надання потенційним покупцям можливості ознайомитися з товаром. 

3. Аукціонний торг. Торги починаються в наперед визначену годину і 
день і проводяться в спеціальному аукціонному залі, що має форму 
амфітеатру. При гласному способі аукціоніст оголошує номер чергового 
лота, називає початкову (стартову) ціну і питає: «Хто більше?» Якщо 
чергового підвищення ціни не пропонується, аукціоніст після триразового 
запитання: «Хто більше?» ударяє молотком, підтверджуючи, що даний лот 
проданий останньому, що назвав найвищу ціну. 

Покупцю, що купив перший лот у стрингу і бажає придбати за тією ж 
ціною інші лоти з даної партії, надається перевага перед іншими покупцями. 

Темп аукціонних торгів дуже високий, і для продажу одного лота в 
середньому потрібно менше 30 секунд, таким чином, за 1 год. продають 
понад 300 лотів. 

При автоматизованій системі проведення аукціонного торгу над столом 
аукціоніста встановлений циферблат з рухомою стрілкою. Аукціоніст 
встановлює стрілку на найнижчій ціні. Кожен покупець має на закріпленому 
за ним місці кнопку, яку він натискає тоді, коли бажає зробити покупку за 
пропонованою ціною.  

4. Оформлення аукціонної операції і передача товару покупцю. Після 
закінчення торгів покупець оформляє аукціонну операцію. Адміністрація 
аукціону вручає покупцю контракт на куплений товар. Терміни вивозу 
товару з аукціонного складу залежать від виду товару (як правило, для 
товарів, що не швидко псуються, протягом 2-3 тижнів). 

Для розширення практики застосування аукціонної торгівлі в Україні 
пропонується: покращення правової бази, яка формується безсистемно, в 
міру необхідності, в результаті чого в законодавстві щодо аукціонів наявні 
суперечності і неузгодженості, відсутній єдиний понятійний апарат. 
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На основі викладеного можна зробити висновок, що поява аукціонів 
викликана, насамперед, економічними причинами - бажанням власника 
продати своє майно якомога вигідніше. Процес укладення договорів на 
аукціоні являє собою складний механізм відносин, що регулюються нормами 
приватного і публічного права. В сучасних умовах аукціони в Україні 
одержали досить широке застосування, однак їх подальший розвиток 
стримується недосконалістю правової бази. 
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ОСНОВНІ ФАКТОРИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
За сучасних умов господарювання виробники продукції чи надавачі 

послуг перебувають під постійним конкурентним пресингом, тому повсякчас 
постає питання виживання та розвитку підприємства. Спроможність 
витримувати конкуренцію характеризує така економічна категорія, як 
конкурентоспроможність. 

Економічне середовище сучасного ринку, якому властиві невизначеність 
і мінливість, вимагає від суб'єкта господарювання якісного управління та 
постійного контролю конкурентоспроможності своєї діяльності. Якісне 
управління конкурентоспроможності визначається здатністю формування 
конкурентних позицій у такому середовищі та утримання їхнього потенціалу.  

Конкурентоспроможність підприємства досліджувалась різними 
вченими, як зарубіжними, так і вітчизняними, але всі вони спрямовані на 
виробничі галузі. Тому, в сучасних умовах дослідження 
конкурентоспроможності саме торговельного підприємства є вкрай 
актуальним. 

Проблеми управління конкурентоспроможністю торговельних 
підприємств досліджувались багатьма вченими та економістами-практиками, 
серед яких варто відзначити Л. В. Балабанову, Г. С. Бондаренка, 
С. В. Близнюк, К. Г. Грищенка, Т. В. Зламанюка, І. Г. Кадируса, 
Л. С. Кобиляцького, Л. О. Лігоненка, А. А. Мазаракі, Ю. М. Майнуловича, 
С. І. Савчук, І. О. Тарасенко, Ю. О. Хваль, Н. В. Якименко. 
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Метою даного дослідження є визначення основних факторів управління 
конкурентоспроможності торговельного підприємства. 

Конкурентоспроможність є однією з основних категорій, що широко 
використовується в теорії та практиці економічних наук, багатоаспектним 
поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьба 
за досягнення найкращих результатів [1]. 

Конкурентоспроможність підприємства – це його комплексна 
порівняльна характеристика, яка відбиває ступінь переваг над 
підприємствами-конкурентами по сукупності оціночних показників 
діяльності на певних ринках, за певний проміжок часу. Тобто, 
конкурентоспроможність можна оцінювати шляхом порівняння 
конкурентних позицій кількох підприємств на певному ринку. 

Конкурентоспроможність торговельного підприємства безпосередньо 
залежить від конкурентоспроможного товару, що воно реалізує. Оскільки 
конкуренція у галузі торгівлі в наш час дуже висока (багато торговельних 
підприємств з приблизно однаковим асортиментом товарів), то 
конкурентною перевагою виступає персонал, а саме якісне обслуговування 
споживачів. Якщо підприємства-виробники для виготовлення 
конкурентоспроможного товару вкладають свої ресурси в якісну сировину, 
нові технології, робітників тощо, то в торговельному підприємстві, перш за 
все, у професійність обслуговуючого персоналу [2]. Власне від якісного 
обслуговування відбувається перетворення потенційних споживачів в 
постійних. Крім професійної підготовки, якість обслуговування залежить і 
від мотивації. У наш час кращими стимулами, перш за все, є: матеріальні 
(задовільна зарплатня, винагороди, премії тощо) і моральні (повага, 
можливість кар’єрного росту, психологічні тренінги тощо). 

Під поняттям «управління конкурентоспроможністю торговельного 
підприємства» слід розуміти сукупність заходів, які спрямовані на 
систематичне вдосконалення цінових та якісних характеристик продукції, 
постійний пошук нових каналів збуту, нових груп покупців, поліпшення 
умов продажу та післягарантійного обслуговування, реклами [3]. Існує багато 
факторів впливу на процес управління конкурентоспроможністю, серед яких 
виділяють внутрішні та зовнішні (рис. 1).  

Внутрішні фактори залежать безпосередньо від діяльності самого 
підприємства і мають вагомий вплив на процес управління 
конкурентоспроможністю. Проте, не менший вплив на 
конкурентоспроможність підприємства мають зовнішні фактори, які на 
відміну від внутрішніх - не підконтрольні підприємству. 

Елементами управління конкурентоспроможністю торговельного 
підприємства є: 

 планування обсягів господарської діяльності; 
 оптимізація організаційної структури, забезпеченість ресурсами, 

стимулювання збуту; 
 мотивація персоналу; 
 контроль якості управлінських рішень, а також відстеження рівня 

конкурентоспроможності. 
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Рисунок 1 – Фактори впливу на систему управління 

конкурентоспроможністю торговельного підприємства [3]. 
 

Порядок управління конкурентоспроможністю підприємства охоплює 
такі принципові етапи: вияв чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства, 
та оцінка їх значимості; групування чинників та аналіз їх взаємозв`язків; 
оцінка впливу обраних для дослідження чинників (або груп чинників) на 
рівень конкурентоспроможності підприємства та кількісне визначення цього 
рівня; прогнозування змін включених у модель чинників внаслідок можливих 
змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища; прогнозування рівня 
конкурентоспроможності підприємства; з'ясування шляхів та методів 
підвищення конкурентоспроможності; розробка комплексу заходів по 
підвищенню конкурентоспроможності та інші. 

Таким чином, конкурентоспроможність торговельного підприємства 
всебічно характеризує його існування на ринку, дозволяє оцінити поточний і 
майбутній стан, а також підібрати різні варіанти управлінських рішень 
(альтернативи). 

Варто зауважити, що сучасний стан ринкових відносин потребує 
якісного управління та постійного контролю конкурентоспроможності своєї 
діяльності від підприємства торгівлі. Конкуренція у торговельній галузі 
розглядається як суперництво, насамперед, за покупця, оскільки 
підприємство є посередником на ринку та елементом інфраструктури 
(об`єктом), який сприяє взаємодії виробника (продавця) і споживача 
(покупця). Тому, пріоритетними завданнями в діяльності торговельного 
підприємства у сфері підвищення конкурентоспроможності має бути висока 
якість задоволення потреб споживачів та здатність швидко й адекватно 
реагувати на зміну їх поведінки. 



172 

Список використаних джерел: 
1. Майнулович Ю. М. Дослідження сутності та трактування поняття 

конкурентоспроможності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 
2013. №4. С. 274. 

2. Зламанюк Т. В. Особливості управління конкурентоспроможністю 
торговельного підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2011. №2. С. 144. 

3. Хваль Ю. О. Управління конкурентоспроможністю торговельних 
підприємств в умовах кризи. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1801. 

4. Якименко Н. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств 
торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. №1. С. 51-55. 

 
Кузьменко Максим, Поляк Роман  

Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Вагомим чинником ефективного функціонування та успішного 

розвитку підприємств, за мінливих умов господарювання, є наявність 
конкурентного потенціалу. Структура потенціалу, мобільність його 
складових та ефективність їх використання значною мірою обумовлюють 
результативність діяльності суб`єктів господарювання. Умови 
господарювання, що склалися вимагають подальшого дослідження проблем 
оцінки, аналізу, використання потенціалу. Розв'язання проблем оптимальної 
структури потенціалу, мобільності його складових та ефективності їх 
використання дають змогу суб`єктам господарювання не тільки 
пристосуватись до відповідних умов господарювання, а й здійснювати 
прибуткову діяльність та сприяти подальшому розвитку. Зважаючи на це, 
обрана тема є вкрай актуальною. 

Дослідженням даної тематики займалось багато науковців та 
економістів, серед яких: Б. Є. Бачевський, О. В. Белінська, М. В. Боровик, 
В. З. Бугай, М. В. Ганжа, А. В. Горбунова, І. З. Должанський,  
Н. В. Касьянова, Ю. В. Клюєва, Л. М. Маршук, О. П. Омельянчик, 
В. В. Ровенська, А. М. Турило, О. С. Федонін, О. С. Хринюк та інші. 

Метою даного дослідження є визначення сутності потенціалу 
підприємства, розгляд підходів до його формування, а також аналіз 
характерних рис розвитку. 

Термін «потенціал» у своєму етимологічному значенні походить від 
латинського слова «potentia» й означає «приховані можливості», які в 
господарській практиці завдяки праці можуть стати реальністю [1]. 

Потенціал підприємства – це наявні можливості, ресурси, запаси, що 
можуть бути використані для досягнення певної мети чи цілі підприємства. 

Виділяють наступні види потенціалу підприємства: 
 виробничий; 



173 

 інноваційно-інвестиційний; 
 трудовий; 
 соціально-економічний; 
 ресурсний. 
Потенціал підприємства як економічна система розглядається з різних 

точок зору виходячи з певної концепції [2]: 
1. Ресурсна концепція – потенціал підприємства як сукупність 

ресурсів та зв`язків між ними. 
2. Функціональна концепція – потенціал підприємства 

як сукупність функцій, які забезпечують реалізацію здібностей і 
можливостей. 

3. Ресурсно-цільова концепція – потенціал підприємства 
як сукупність ресурсів та здібностей щодо досягнення певних результатів, 
цілей. 

Характерними рисами розвитку потенціалу підприємства як 
економічної системи є: 

 комплексність проблем і необхідність їхнього вивчення в єдності 
технічних, економічних, соціальних, психологічних, управлінських та інших 
аспектів; 

 ускладнення розв`язуваних проблем і об`єктів; 
 зростання кількості зв`язків між об`єктами; 
 динамічність ситуацій, що змінюються; 
 дефіцитність ресурсів; 
 підвищення рівня стандартизації й автоматизації елементів 

виробничих і управлінських процесів; 
 глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації тощо [3]. 
Існує багато наукових підходів щодо формування потенціалу 

підприємства (табл. 1). Однією з основних проблем формування потенціалу 
підприємства є не здатність підприємств швидко реагувати на зміни що 
відбуваються у навколишньому середовищі, у економічному та політичному 
житті країни. Саме здатність враховувати ці зміни, пристосовуватись до них 
повинна стати одним з ключових чинників формування потенціалу 
підприємств. 

Процес формування потенціалу підприємства є одним із напрямків його 
економічної стратегії і передбачає створення й організацію системи ресурсів і 
компетенцій таким чином, щоб результат їхньої взаємодії був фактором успіху в 
досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей діяльності 
підприємства. 

У зв`язку з тим, що формування потенціалу підприємства є складним 
динамічним процесом який орієнтований на максимальну взаємодію з 
зовнішнім середовищем і забезпечення високої якості реалізації, важливо 
визначити, які саме фактори обумовлюють розвиток його елементів і 
впливають на їхню збалансованість і ефективність використання. 
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Таблиця 1 –  Підходи щодо формування потенціалу підприємства 
Назва підходу Сутність 

Системний підхід 
При його застосуванні на основі маркетингових досліджень 
спочатку формуються параметри виходу товару або 
послуги. 

Маркетинговий підхід 
Передбачає орієнтацію формування можливостей 
підприємства на споживача

Функціональний підхід 
Передбачає пошук зовсім нових, оригінальних технічних 
рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб.

Відтворювальний підхід 

Орієнтований на постійне поновлення виробництва 
продукції з меншої ресурсоємністю та вищою якістю 
порівняно з аналогічною продукцією на даному ринку для 
задоволення потреб клієнтів.

Інноваційний підхід 
Орієнтований на активізацію інноваційної діяльності, 
засобами якої повинні бути фактори виробництва й 
інвестиції.

 
Усі фактори можна класифікувати на зовнішні і внутрішні відносно 

формування та розвитку потенціалу: 
1. Зовнішні фактори – це економічні, соціальні, політичні, юридичні 

умови, вплив яких визначається обмежувальними або стимулюючими заходами з 
боку різних державних органів, банків, інвестиційних компаній, суспільних 
груп, політичних сил тощо, також важливим фактором виступають  ринкові 
умови на вході (умови конкуренції на ринках ресурсів) і виході із системи (умови 
конкуренції безпосередньо в галузі). 

2. Внутрішні фактори – це стратегія підприємства, для реалізації якої 
формується потенціал, досвід і навички менеджерів, необхідні для реалізації 
намічених планів, принципи організації та ведення бізнесу, якими 
керуються на підприємстві, моральні цінності й амбіції керівників, а також 
загальноприйняті в рамках підприємства цінності та культура [4]. 

Таким чином, формування потенціалу підприємства – це виявлення 
стратегічних можливостей, ресурсів і резервів потенціалу, здатних 
підвищити конкурентоспроможність підприємства. Основним завданням 
підприємства є формування потенціалу та нарощування його за рахунок 
резервів.  

Складність питання формування потенціалу підприємства зумовлює 
необхідність і важливість подальшого теоретичного та практичного 
дослідження його соціально-економічної сутності та загальної динаміки. 
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КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 
Конкурентна політика в Європі є важливою частиною внутрішнього 

ринку. Його мета – забезпечити кожному в Європі якісні товари та послуги за 
нижчими цінами. Конкурентна політика полягає у застосуванні таких правил, 
щоб переконатись, що компанії чесно конкурують між собою. Це заохочує 
підприємства до ефективного функціонування, створює більш широкий вибір 
для споживачів та допомагає знизити ціни а також покращити якість. Ось 
чому ЄС веде боротьбу з антиконкурентною поведінкою, розглядає державну 
допомогу як один з факторів конкурентної політики та закликає до 
лібералізації. 

Проблему конкурентної політики в Європейському Союзі 
досліджували: Г.Андрощук, О.Бакалінська, З.Борисенко, Б.Кваснюк, 
В.Лагутін, Г.Филюк, О.Шнирков та ін. Порівняльний аналіз конкурентного 
законодавства Євросоюзу із законодавством України здійснювали науковці 
Т. Вовк, А. Жупанін, С. Перемот, С. Смирнова та ін. 

На сьогоднішній день загальноєвропейською проблемою є порушення 
правил конкуренції. Іноді їх порушення відбуваються лише в одній країні, 
тому національний конкурентний орган часто керує даною проблемою. Але з 
розвитком внутрішнього ринку та глобалізації, ефекти нелегальної поведінки 
часто трапляються у багатьох країнах ЄС та інших країнах.  

Саме тому комісія ЄС, яка займається конкурентною політикою часто 
має широкі можливості для дослідження справ, які відбуваються у межах ЄС. 
Комісія має повноваження не лише розслідувати, але й приймати рішення, і 
накладати суттєві штрафи. Комісія впроваджує правила конкуренції ЄС 
разом з національними органами держав- членів країн ЄС. Ці органи влади та 
Європейська комісія обмінюються інформацією щодо впровадження правил 
конкуренції ЄС через Європейську мережу конкуренції.  

Національні суди також мають повноваження визначати, чи відповідає 
конкретна угода законодавству ЄС про конкуренцію чи ні. Компанії та 
споживачі також можуть вимагати відшкодування, якщо вони постраждали в 
результаті незаконної поведінки, що обмежує конкуренцію [4]. 

Не можна забувати, що такі важливі послуги, як: енергетика, 
телекомунікації, транспорт, вода та пошта контролюються державними 
органами, а не приватними компаніями в деяких країнах. Уряди ЄС можуть 
довірити конкретні функції державної служби певним компаніям, надаючи їм 
обов’язки, певні права та фінансову компенсацію. В той же час це має 
відповідати правилам державної допомоги. Коли ці послуги будуть відкриті 
для конкуренції між кількома компаніями, то комісія повинна переконатись, 
що послуги залишаються доступними для всіх, навіть для тих країн, де вони 
не є вигідними. Крім того, важливо забезпечити, щоб процес лібералізації 
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здійснювався таким чином, що не дає переваги для колишньої компанії, яка 
мала монополію перед лібералізацією [1]. 

Правила ЄС щодо конкуренції спрямовані на забезпечення 
справедливих та рівних умов для підприємств, залишаючи простір для 
інновацій, уніфікованих стандартів та розвитку малого бізнесу. 

За правилами конкурентної політики ЄС підприємства не можуть:  
– фіксувати ціни або «роз’єднувати» ринки між собою;  
– зловживати домінуючою позицією на конкретному ринку, щоб 

усунути слабких конкурентів. На практиці це правило лише перешкоджає 
невеликим компаніям. Більші компанії, які займаються великим бізнесом в 
ЄС, не можуть об’єднуватися без попередньої згоди Європейської комісії, 
навіть якщо вони за межами ЄС [2].  

В ЄС діють також так звані гнучкі правила. Вони забезпечуюсь 
задоволення споживачів та слідкують за тим, щоб підприємствам не було 
завдано шкоди. Наприклад, урядам дозволено допомагати фірмам, які 
переживають труднощі або новим підприємствам, якщо вони мають реальні 
можливості в кінцевому підсумку бути прибутковими, а отже зберегти, 
навіть створювати робочі місця. Не дозволяється надавати допомогу 
підприємствам, які не мають можливості бути життєздатними на ринку. 

Конкурентна політика повинна займати центральне місце у процесі 
проведення Брюссельської політики. Більш відкрита політика могла б 
дозволити ЄС подолати політичну нестабільність, відновити державну 
підтримку та зменшити дефіцит демократії.  

Роль Комісій з контролю конкуренції в ЄС є дуже важливою для 
захисту справедливої конкуренції всіх секторів та галузей економіки. Комісія 
повинна переконатися, що потужні компанії не зловживають своєю силою, 
тобто не роблять те, що їм вигідно і водночас завдають шкоди своїм клієнтам 
та іншим економікам країн. Наприклад, Комісія була особливо пильною на 
ринку захисту рослин, до забезпечення ринкової структури, щоб внаслідок 
злиття компаній Європейські фермери не зазнали шкоди у таких сферах, як: 
доступу до насіння, захисту рослин, конкурентоспроможні ціни [3].  

Реалії сучасності такі, що Європейський Союз виявляється нездатним 
провести економічні реформи та визначити своє місце у світі. Громадська 
апатія до ЄС також зростає, оскільки громадяни відчувають себе 
ізольованими від інституцій у Брюсселі та не бачать ніякої способи впливати 
на рішення на європейському рівні. Існує більше невизначеності у 
трансатлантичних відносинах зараз, ніж в будь-який час після закінчення 
холодної війни.  

Отже, ЄС потрібна більш відкрита політика конкуренції. Це сприятиме 
поліпшенню інновацій, сприятиме створенню коаліцій у всіх установах, 
надаватиме стимули до засобів масової інформації, щоб охоплювати події в 
Брюсселі, а також давати змогу громадянам визначати, хто керує в ЄС та 
брати участь у політичних дебатах. ЄС готовий до цього нового виклику. 
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ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Економічна трансформація, становлення ринкових відносин, 

необхідність подолання кризового стану економіки України та 
євроінтеграційні процеси обумовили необхідність розвитку конкурентних 
відносин і конкурентної економіки в цілому. Саме тому варто приділити 
увагу запровадженню такого механізму, який би не тільки створив 
сприятливі умови для ефективного функціонування підприємства, а й 
забезпечив йому високий рівень конкурентоспроможності.  

Проблемам конкурентоспроможності продукції, оцінки конкурентної 
позиції та вибору адекватної конкурентної стратегії підприємства, 
присвячено роботи багатьох вітчизняних та іноземних учених, а саме:  
І. Ансоффа , Г. Л. Азоєва, Г. Л. Багієва, Є. П. Голубкова, І. М. Герчикова,  
В. Н. Гриньова, Ю. Б. Іванова, Ж. Ламбена, Ф. Котлера, В. С. Пономаренка, 
М. Портера, О. І. Пушкаря, Р. А. Фатхутдинова, Г. Черчілля. 

Термін  «конкурентоспроможність» (КСП)  пов'язаний з конкуренцією. 
Оскільки  чим ефективніше функціонує ринок, тим сильніша на ньому 
конкуренція та більше значення має КСП підприємств і їх продукції [1]. 

Основні особливості КСП підприємства: 
 1)  КСП не є іманентною якістю підприємства, вона може бути виявлена 

та оцінена тільки в умовах присутності конкурентів (як реальних так і 
потенційних); 

 2) поняття КСП відносне, адже може мати різний рівень стосовно 
різних конкурентів;  

3) визначається КСП підприємства продуктивністю використання 
залучених ним у виробничий процес ресурсів; 

 4) рівень КСП підприємства прямо залежить від рівня його продукції, 
галузі, а також країни [1]. 

Окільки, підприємство функціонує в системі мікро-, мезо- і 
макросередовища, яке створюється  конкретною галуззю та національною 
економікою, то КСП галузі повністю залежить  від підприємств, що 
включаються у дану галузь, і загальну стратегію розвитку цих підприємств. 
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Під КСП галузі варто розуміти ефективність праці  конкретно виділених  
галузей національного господарства, яка оцінюється  за показниками, які  
властиві даній галузі та які описують ступінь її живучості й динамічності при 
різних варіантах та виду розвитку національної економіки даної країни й 
усього світу в цілому. А КСП окремого підприємства прямо залежить від  
національної економіки в цілому, тобто визначає КСП країни. Одним із 
завданням  держави є збільшення кількості конкурентоспроможних 
підприємств для досягнення КСП окремих галузей, регіонів і національної 
економіки в цілому. Саме тому  КСП підприємства показує  лідерство 
держави на світових ринках збуту. Це пояснює  необхідність зосередити 
увагу керівників на управлінні підприємством, що повинно стати для них 
стратегічним управлінським імперативом [2]. 

Підприємство, що прагне досягти успіху, має не лише задовольняти 
попит споживачів на товари і послуги, а й  розробляти та реалізовувати 
власну конкурентну стратегію, яка має враховувати як характер, так і 
потенціал конкуруючих сил на ринку, які створюють і визначають його 
динаміку, дифузію споживачів і конкурентів у маркетинговому середовищі. 

Поняття «конкурентна стратегія» означає основу конкурентної 
поведінки підприємства на ринку і показує головну  схему забезпечення 
переваг над конкурентами. Вона бере до уваги дії і підходи, які пов'язані з 
управлінням, вказані на встановлення і зміцнення довгострокової 
конкурентоспроможної позиції підприємства на ринку в одній специфічній 
сфері підприємництва [2]. 

У теорії та практиці застосовуються  різні підходи і схеми формування 
конкурентних стратегій. До них можна віднести: поетапний процес розвитку 
стратегій, факторна схема визначення конкурентної стратегії компанії, 
механізм формування альтернатив, циклічна і ієрархічна моделі процесу 
стратегічного планування. 

Постійної ідеальної стратегії для будь-якого  підприємства не існує, є 
різні стратегії для різних підрозділів або типів товарів. Кожному 
підприємству слід визначити, яку стратегію найкраще всього обрати, не 
забуваючи про  його стан в галузі, цілі, можливості і ресурси [3]. 

Дані стратегії  не виключать одна одну. Підприємці можуть об'єднати 2-
3 принципи в одну стратегію. Та все ж  кожна з них має передумови, 
особливості, обмеження, пов'язані з певним ризиком [3]. 

Для успішного виконання своєї діяльності підприємству необхідно 
вивчити своїх конкурентів, виявити  їхні сильні  та слабкі сторони і 
обов’язково приймати правильні управлінські рішення. 

Отже, для ефективного функціонування підприємству необхідно вміти 
визначати слабкі і сильні сторони конкурента-підприємства, проводити 
відповідні перетворення в політиці введення виробництва та реалізації 
товарів. До цих перетворень можна віднести:  зміну товарної політики, 
впровадження нових технологій, диверсифікацію виробництва, зміну 
організаційно-правового статусу підприємства, модернізацію форм збуту 
продукції, вихід на нові ринки .  
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Світова глобалізація економіки стає передумовою необхідності 

євроінтеграційного розвитку України, а також збільшення ролі та значущості 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, 
залученню іноземних інвестицій, формуванню економіки відкритого типу 
[4]. Саме тому вона є важливим фактором їх подальшого розвитку в умовах 
євроінтеграції, а її здійснення буде сприяти підвищенню економічного рівня 
та розвитку України загалом. Це визначає значущість зовнішньоекономічної 
діяльності, яка створює передумови прискорення соціально-економічного 
розвитку окремих суб’єктів господарювання та держави. 

Наразі досліджувана проблема зовнішньоекономічної діяльності 
українських підприємств викладена у працях А. Кандиби, С. Дем’яненка, 
 В. Топіхи, П. Саблука, А. Мокія, В. Гейця, О. Амоші, А. Кредісова,  
Д.В. Пудрик, Ф. Бутинця, І. Юрчик, С. Соколенка, П. Гайдуцького,  
М. Парсяка та інші. 

Значення ЗЕД у всіх країнах, у тому числі в Україні, постійно зростає, 
оскільки це важлива та невід’ємна сфера господарської діяльності, яка за 
ефективного використання дієвих методів та інструментів управління здатна 
впливати на технічне вдосконалення виробництва, підвищення 
продуктивності праці та якості продукції [1]. 

Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність 
суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності, що побудована на взаємовідносинах між ними, що 
має місце як на території України, так і за її межами [3]. Прагнення нашої 
держави до євроінтеграції викликані в першу чергу близькістю кордонів 
України та країн Європейського Союзу, що стимулює до встановлення 
відносин у сферах економіки, політики, а також покращення співробітництва 
між Україною та країнами ЄС. Розвиток ЗЕД в Україні стимулюватиме до 
інвестицій в економіку нашої країни, що у свою чергу сприятиме створенню 
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нових спільних підприємств. Окрім цього підприємства отримають нові 
можливості, такі, як застосування міжнародного співробітництва та 
незалежність у розв'язані різних питань під час реалізації виробничого 
процесу. Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації 
національної економіки, залучення іноземних інвестицій та новітніх 
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, можливість виходу на внутрішній ринок ЄС [2]. Тобто, за 
таких умов підприємства зможуть в повній мірі розкрити свій потенціал та 
зберегти існуючі позиції або навіть покращити їх. 

Однак, існують три рівні факторів, що негативно впливають на розвиток 
ЗЕД підприємств в умовах євроінтеграції. До яких можна віднести: зовнішні, 
внутрішні та безпосередні фактори. 

Стосовно внутрішніх факторів, то доцільно виокремити такі групи: 
фінансові, техніко-технологічні, кадрового забезпечення. Фінансова 
проблема пов'язана із тим, що через нестачу коштів підприємства не здатні 
вчасно удосконалювати технології виробництва. Внаслідок низької 
ефективності підприємства мають низький прибуток. Також у більшості з 
них персонал не має досвіду, що значно знижує конкурентоспроможність. 
Досить вагомою є проблема низької ефективності стратегії управління, 
менеджменту та маркетингових операцій підприємства. 

Що стосується зовнішніх факторів, які гальмують розвиток ЗЕД 
підприємств, то доречно виокремити такі групи, як чинники глобального 
середовища, фінансово-економічні, інституційні, політичні. До основних 
фінансово-економічних проблем слід врахувати результати світової 
фінансово-економічної кризи у 2008-2010 рр. Також доцільно виділити 
достатньо високий ступінь конкуренції на світовому ринку. 

Досить несприятливі інвестиційні умови не дають змогу підприємствам, 
передусім, отримати потрібну кількість фінансових ресурсів для модернізації 
та упровадження нових технологій, наукових розробок. Також слід виділити 
рівень недовіри, що викликана нестабільною політичною ситуацією в країні. 
Це значною мірою ускладнює процес укладання різних контрактів та угод. 

Основними безпосередніми негативними факторами розвитку ЗЕД 
підприємств є законодавчо-нормативні, фінансово-економічні, геополітичні. 
Головним мінусом законодавчо-нормативної групи є недосконала ЗЕД 
державної політики та відсутність конкретної стратегії. Значними недоліками 
інфраструктури у здійсненні ЗЕД в умовах євроінтеграції доречно виділити 
недосконалість митних операцій, проблем зв’язку, фінансових розрахунків, 
транспортування. Найбільш негативним безпосереднім чинником є ефект 
імпортозаміщення, який виникає внаслідок некоректної економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави.  

До негативних чинників геополітичної групи відносять складність або 
неможливість пересування товару через кордон, географічний бар’єр 
потрапляння на зовнішні ринки, а також зайві витрати на перетинання 
кордонів. 
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З отриманих результатів досліджень про проблеми ЗЕД підприємств в 
умовах євроінтеграції, можна зробити висновок, що для підвищення 
ефективності та функціонування підприємств потрібно покращувати систему 
ЗЕД країни. Насамперед, мають відбуватися зміни інституційного характеру, 
що передбачають покращення організаційного забезпечення підприємств. 

Потребує покращення державно-політична система управління ЗЕД, 
щодо підтримки виробників, підвищення їх експортних здібностей. Також, 
потрібно збільшувати кількість готових товарів в експорті та знизити частку 
неякісної продукції. 

Сприяння створенню більшої частки товарів та послуг за допомогою 
модернізації технологій виробництва вдосконалення механізації та 
автоматизації виробництва та залучення на підприємстві 
висококваліфікованих працівників, а також підвищення рівня кваліфікації 
наявних фахівців. 

Вимагає покращення система управління ЗЕД підприємств за 
допомогою встановлення стратегічного підходу, реалізації маркетингових 
операцій, створення структури управління. 

Таким чином, ЗЕД підприємств буде успішною у випадку взаємного 
розвитку підприємства та зовнішньоекономічної діяльності держави в 
цілому. 
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ПОЛІТИКА ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Проблема бідності населення в Україні набуває все більшого значення 

в умовах сучасної фінансово-економічної кризи, яка суттєво впливає на 
соціально-економічний стан України. Світовий досвід свідчить про те, що у 
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часи економічних та політичних криз проблема бідності надзвичайно 
загострюється та часто здатна досягти масштабів соціальної катастрофи. 
Економічні проблеми неминуче призводять до зниження розміру заробітної 
плати, зростання заборгованостей із її виплати, зростання утриманців за 
рахунок звільнених та безробітних, що призводить до зниження рівня 
доходів населення та зростання частки бідних. 

Питання подолання бідності тривалий час вивчають вітчизняні і 
зарубіжні науковці в галузі економіки, соціології, демографії, державного 
управління. Різні аспекти цієї проблеми висвітлено у працях авторитетних 
учених, таких як Н.Власенко, М.Волгін, В.Гошовська, С.Кадомцева, 
І.Курило, В.Латік, Е.Лібанова, О.Макарова, О.Палій, Н.Рингач, Л.Черенько, 
М.Шаповал та інших. 

Одним із основних чинників появи бідності є безробіття. Значно 
зменшити рівень бідності в країні можна за допомогою створення нових 
робочих місць, забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працездатного населення. Проте деяка частина безробітних 
насправді не є бідною, тому що вона вже встигла пристосуватися до сучасних 
економічних умов і знайшла собі джерела заробітку поза зареєстрованим 
сектором економіки. Також бідність пов'язана з існуванням такої категорії 
людей, які не можуть заробляти через вік або стан здоров’я[2].  

Бідність в Україні характеризується низкою національних ознак, 
зокрема: надмірне соціальне та майнове розшарування, зубожіння значної 
частини населення, яке при цьому зберігає відносно високий соціальний 
статус (рівень освіти, кваліфікації, соціальні зв’язки), розповсюдженість 
бідності серед працюючого населення, низький рівень життя населення в 
цілому і соціальної інфраструктури зокрема. 

Основною ознакою української бідності є те, що в нашій країні існує 
проблема бідності серед працюючих. Зайняті мають стабільне джерело 
доходу, але при цьому не мають можливості вести повноцінний спосіб життя. 

Упродовж останніх років в Україні булла розроблена та впроваджена 
низка заходів, щодо подолання та попередження бідності населення. Про це 
свідчить сукупність нормативно-правових документів, прийнятих Верховною 
Радою України та урядом України.  

Проте, політика української держави, щодо подолання бідності 
обумовлена суперечностями суспільного розвитку, викликаними 
формуванням і наслідками ринкової економіки. Відбулося превалювання 
характерних рис і механізмів ліберальної моделі суспільних відносин, якій 
притаманна субсидіарна державна політика, що допомагає виключно тим, 
хто не отримує мінімум життєвих засобів власними силами. Водночас 
вітчизняна система соціальної підтримки, соціального захисту тяжіла до 
соціал-демократичної моделі з високими соціальними гарантіями не тільки 
для мало забезпечених громадян, а й для всього населення. Підтвердженням 
останнього є українська система соціальних і професійних пільг, що нині 
охоплює майже половину населення. Якщо розрахувати всю кількість пільг, 
які містяться у нинішньому законодавстві, то для їх обслуговування 
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необхідна сума, яка дорівнює близько половині державного бюджету 
України [3].  

Хаотичне поєднання різних моделей суспільних відносин, несистемне, 
фрагментарне застосування їх компонентів у стратегічних напрямах призвели 
до неузгодженості між собою мети, засобів та механізмів її досягнення. 
Діагностика патологічних явищ у суспільному та політичному житті України 
засвідчує, що готові рецепти різних моделей суспільного розвитку 
суперечливі, намагання їх запровадити на вітчизняних теренах відбувалося 
без врахування помітної різниці в економічних ресурсах, традиціях, 
соціальному досвіді, ментальності тощо. 

Отже, одним із основних напрямів політики подолання бідності в Україні  
є відновлення та стимулювання економічного зростання. Основними 
завданнями у цьому напрямі будуть: запровадження нових механізмів 
відновлення виробництва, стимулювання економічного зростання та 
соціального прогресу, створення умов для забезпечення стабільного розвитку 
галузей промисловості. Ці аспекти мають особливе значення для вирішення 
проблем бідності, адже ефективно впливати на бідність можна тільки на 
основі економічного зростання. 

Розв'язання проблеми передбачається за такими напрямами: 
 відновлення виробництва та стимулювання економічно гозростання; 
 сприяння зайнятості населення та розвитку ринку праці; 
 удосконалення механізму оплати праці та соціального діалогу як 

основних чинників створення умов для гідної праці; 
 розвиток системи соціального страхування; 
 удосконалення пенсійної системи; 
 реформування системи соціального захисту; 
 соціальна підтримка сімей, дітей та молоді; 
 поліпшення медичного обслуговування населення; 
 удосконалення методологічних підходів до оцінки бідності та 

проведення моніторингу ефективності виконання [1].  
Необхідна принципова корекція політики доходів через перенесення 

акцентів із підтримки соціально вразливих верств населення на 
стимулювання ефективної економічної діяльності працездатних громадян. 
При цьому актуальними заходами є зменшення безробіття, скорочення 
низькооплачуваної та «тіньової» зайнятості, а також усунення хронічної 
диспропорції між результативністю праці та заробітною платою, 
забезпечення зростання реальної заробітної плати як основного джерела 
грошових надходжень населення та важливого стимулу до трудової 
активності відповідно до зростання ВВП. Важливим залишається комплекс 
заходів, щодо сприяння зміцненню позицій середнього класу через розвиток 
малого і середнього бізнесу. 

Таким чином, вирішення проблеми бідності та низького рівня 
соціального захисту населення в Україні слід пов’язувати не тільки з 
економічним розвитком, а також з існуючою системою соціальних цінностей, 
ефективністю діяльності державних інститутів, дієвістю механізмів 
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державного управління соціальним розвитком, результативністю співпраці 
органів державного управління, місцевого самоврядування і суспільства, 
громадян. Відсутність системного підходу до реалізації політики держави 
нівелює зусилля органів державної влади всіх рівнів та органів місцевого 
самоврядування, гальмує суспільний поступ, призводить до розчарувань і 
зниження довіри населення до влади, формує в масовій свідомості 
соціальний песимізм. 
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Процес глобалізації економіки не оминає і Україну, яка поступово 
займає своє місце в системі нових міжнародних економічних відносин, і 
активно впливає на всі аспекти економічного розвитку України.  

Глобалізація є однією з головних тенденцій у розвитку сучасного світу, 
яка істотно впливає не лише на економічне життя, але й має політичні 
(внутрішні та міжнародні), соціальні і навіть культурно-цивілізаційні 
наслідки. На сьогодні розвиток економіки України демонструє нестійку 
динаміку, що підтверджує різну адаптованість її галузей до викликів 
сучасності, та має наслідком зниження рівня інвестиційно-інноваційної 
активності й конкурентоспроможності. Тому, для посилення цієї інтеграції 
важливим є питання вироблення пріоритетів розвитку економіки України в 
умовах глобалізації [1, с. 352]. 

Теоретичні та прикладні аспекти проблем глобалізації, розуміння 
сутності та перспектив її розвитку, вплив на національні економіки широко 
висвітлюються у працях провідних вітчизняних і зарубіжних учених, серед 
них А. Поручник, В. Бєлінська, О. Береславська, Ю. Кулицький, А. Філіпенко 
та інші. Роботи цих фахівців об’єднує системність і міждисциплінарний 
підхід до розгляду проблеми, а також критичне ставлення до наслідків 
зазначеного процесу для національних економік і світового господарства 
загалом. 

Нинi дужe багaто покaзників вимiру eкономічного розвитку країн, проте 
основним показником на макрорівні все ж таки залишається валовий 
внутрішній продукт (BBП), який характеризує сукупну ринкову вартість 
кінцевих товарів та послуг, вироблених підприємствами, організaціями та 
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установами в поточному періоді на економiчній територiї крaїни. Оскільки 
усі основні покaзники в системі нaціональних рахунків відображають 
результaти економічної діяльності за рік і виражені в цінах цього року, вони є 
номінальними. Таким чином, щоб дізнатися результати економічної 
діяльності, потрібно дослідити динаміку номінального ВВП (таблиця 1). 

 
 Таблиця 1 – Номінальний ВВП України з 2014 по 2018 роки. 

Роки 
ВВП млн. 

грн 

Приріст 
ВВП млн. 

грн 

Приріст 
ВВП % 

ВВП млн. 
дол. США 

Приріст 
ВВП млн. 
дол. США 

Приріст 
ВВП % 

дол. США 
2014 1566728 +111797 +7.7% 131805 -51505 -28.1% 
2015 1979458 +412730 +26.3% 90615 -41190 -31.3% 
2016 2383182 +403724 +20.4% 93270 +2655 +2.9% 
2017 2982920 +599738 +25.2% 112154 +18884 +20.2% 
2018 3558706 +575786 +19.3%    

Складено на основі [2] 
 

Як виднo з табл.1 нoмiнaльний ВВП Укрaїни за досліджуваний період 
мaв зрoстaючий xaрaктер, зa виключeнням 2014-2015 рoкiв. Тaкe зрoстaння 
зумовленo тим, щo економіка країни бурхливо розвивалася. Номінальний 
ВBП в Україні зa oстанні п’ять років збільшувався, що в першу чергу 
обумовленo пiдвищeнням середньoгo рiвня цiн.  

В останнi роки ВBП збільшується за рахунок: галузі будівництва (ціни 
зростaють); в структурi ВBП збільшується доля сiльськoго гoспoдарства (≈12 
%); відбулись зміни в банківській і фінансовій сфері, роль яких змінилась [3]. 

Зовнішня торгівля товарами і послугами відіграє важливу роль у 
формуванні ВВП країни, стимулюванні розвитку економіки України. Відтак, 
заходи щодо її розвитку посідають важливе місце у системі заходів щодо 
подолання кризових явищ та посткризового відновлення економіки. Місце 
експорту у формуванні економічної динаміки є значним, а отже, він має 
перетворитися на чинник структурної перебудови вже у коротко- та 
середньостроковій перспективах. 

Українськa економікa, пeрeбуваючи у дoвoлi дeпрeсивному стaнi, зapaз 
пoтpебує дoдaткового капіталу у вигляді пpитоку iноземних інвестицій аби 
стaбiлiзувати та збалансувaти eкономічний стан. Нaйбільший вплив на стан і 
динаміку інвестиційних процесів в Україні здійснюють країни ЄС. 
Євpопeйський Сoюз є iнтегрaційним ядрoм, нaвколo якого фoрмуються 
ключові економічні й політичні процеси всієї Європи. Нoмінaльна чaсткa 
країн ЄC у BBП свiту склaдaє 23,1 %. Вiдтaк подальше поглиблення 
євpоінтеграції Укрaїни мaтиме низку пoзитивних наслідків для національної 
екoноміки [4]. 

Загалом, наша країна неповністю готова до глобальної інтеграції і 
міжнaродної конкуренції. Але держава з таким потенціалом не може 
залишатися ізольовaною. Забезпечення стабільних темпів розвитку 
економіки України в середньо- та довгостроковій перспективі потребують 
вирішення фундаментальних проблем: прискореного інвестування реального 
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сектора економіки завдяки реалізації державних заходів щодо запровадження 
ефективних механізмів залучення коштів населення, доходів від приватизації 
та створення сприятливих умов для внутрішніх та прямих іноземних 
інвестицій; проведення жорсткої бюджетної політики шляхом зміцнення 
бюджетної дисципліни, підвищення контролю за видатками, скорочення 
пільгового оподаткування при зменшенні податкового тягаря для виробників, 
запровадження конкурсної системи державних закупівель; використання 
ефективних інструментів грошово-кредитної політики щодо  
забезпечення необхідної збалансованості монетарних і макроекономічних 
показників  [5, с. 212]. 

Отже, Україна потребує радикального підвищення ефективності 
національного виробництва, що є запорукою стабільного соціально-
економічного розвитку суспільства в довгостроковій перспективі та 
забезпечить якісне поліпшення стандартів життя суспільства.  
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
На сьогоднішній день соціально-економічний стан країни 

обумовлюється загостренням низкою проблем серед яких: безробіття, високі 
комунальні тарифи, низький рівень заробітньої плати, скорочення рівня 
соціальної захищеності населення.  Тому, для вирішення цих проблем є 
потреба у формуванні такого механізму активізації суспільства, як соціальне 
підприємництво, яке в умовах інтеграції стає все актуальнішим. 

Значну увагу соціальному підприємництву у своїх дослідженнях 
приділяють Н.Я. Гусак, А.О. Корнецький, Т. Лайнос, Волкова М.В., Галушка 
З.І., Голуб’як Н.Р., Горішна Н.М., Давидовська Г.І., Дикань В.Л., Довгань 
О.В., Компанієць. 

Перш за все, слід відзначити, що соціальне підприємництво є новим 
видом діяльності, тому ще не є дуже поширеним серед українців. Соціальне 
підприємництво слід відрізняти від благодійних установ чи організацій, а 
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також від підприємництва у вже знайомому нам його розумінні. Воно являє 
собою діяльність, що пов’язана із виробництвом суспільно значущого 
продукту або послуги. Соціальне підприємництво — це прекрасна 
можливість заробляти та робити внесок у розвиток суспільства також воно 
представляє малий та середній бізнес, який відіграє ключову роль у створенні 
робочих місць і розвитку економіки. Соціальне підприємництво є одним із 
різновидом бізнесу, прибутки якого спрямовані на розвиток бізнесу, 
громадські справи чи на вирішення гострих суспільних або соціальних 
проблем.  

Але на  сьогоднішній день  на шляху розвитку такого підприємництва 
виникають такі проблеми як: 
 нестабільна політична та економічна ситуації, що викликають недовіру 

з боку іноземних інвеститорів; 
 повна відсутність підтримки з боку держави; 
 розвиток корупції, що діє негативно на економіку держави та на 

соціальне життя громадян; 
 залучення коштів на першому етапі розвитку підприємництва та 

відсутність спеціальних кредитних програм; 
 нерозуміння зі сторони суспільства соціального підприємництва, 

оскільки громадяни не повністю розуміють, які переваги надає дане 
підприємництво та які можливості у своєму розвитку воно принесе [2]. 

Доцільно виділити основні переваги соціального підприємництва: 
відродження сільських та міських територій, покращення їхнього стану; 
посилення уваги до соціально незабезпечених груп людей, забезпечуючи їх 
роботою; соціальний вплив який спрямовує на вирішення наявних 
соціальних проблем. 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день, в українському законодавстві 
відсутній закон, який би регулював соціальне підприємництво - такий закон 
дав би можливість обрати оптимальну організаційно-правову форму (ОПФ). 
Доречним було б ведення системи державних гарантій. Що збільшило б 
довіру іноземних інвеститорів, відповідно відбулося розширення та розвиток 
підприємництва. 

Крім того, є ресурси які не задіяні традиційним бізнесом – це людські 
ресурси, до них можна віднести: біженців (які внутрішньо пересуваються), 
людей з обмеженими можливостями, люди похилого віку, молодь, люди, що 
вийшли із місць позбавлення волі, багатодітні мами, тощо. Ці люди також 
можуть мати хороші навички, але їх особливості відлякують деякі 
підприємства брати їх на роботу [1]. 

Отже, соціальне підприємництво направлене на покращення нашого 
життя та є головним фактором розвитку країни. Розвиток соціального 
підприємництва дозволяє створювати нові робочі місця; залучає до роботи 
вразливі групи населення, забезпечуючи їх робочими місцями;  знаходить 
шляхи для реформування державних соціальних послуг; знижує 
навантаження на місцеві бюджети у вирішенні суспільних проблем. 
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Соціальне підприємництво поступово може перетворюватися на реальний 
механізм вирішення суспільних проблем в Україні. 
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ЕФЕКТИВНИЙ ЕКПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

 Впродовж останніх років в українській економіці відбувалися значні 
зміни, пов’язані передусім з ринковою трансформацією економіки, що 
вплинуло і на сферу зовнішньоекономічної діяльності України. Своєю 
чергою, інтеграція України у світове господарство значно посилила вплив 
зовнішньоекономічної діяльності на розвиток вітчизняного господарства. 
Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків зумовила виникнення низки 
проблем, серед яких однією з найважливіших вважається недосконалість 
моделі зовнішньої торгівлі України та структури її експорту. 

 Актуальним проблемам, які перешкоджають розвиткові українського 
експорту, а також можливим шляхам їх вирішення приділяють увагу такі 
вчені: В. Мовчан, Т. Мельник, Л. Івашова, А. Мазаракі, Л. Кутідзе,    
Ю. Верланов, Н. Осадча, О. Школьний, І. Орлик, Н. Резнікова та ін.  

 Мета дослідження полягає у дослідженні основних особливостей 
зовнішньої торгівлі України та пошуку шляхів удосконалення організації 
державної підтримки експортного сектору економіки України. 

 Сучасна міжнародна торгівля все більшою мірою спирається на 
використання дії економічного механізму закону порівняльних переваг через 
розвиток експортно-імпортних відносин та рух капіталів. Зовнішня торгівля 
виступає визначальним фактором участі країни у міжнародному поділі праці 
та світогосподарських зв’язках. Особливого значення вона набуває тепер для 
України, коли порушується існувавший порядок, відбуваються воєнні події, 
поглиблюється кризова економічна ситуація. Це проявляється у скороченні 
обсягів зовнішньої торгівлі [1]. 

 Так, обсяг зовнішньоторговельного обігу знизився за період  
2012-2016 рр. на 49%, обсяг експорту – на 45%, а імпорту – на 51%. Проте 
важливо відзначити, що позитивним моментом за цей період є те, що 
Євросоюз став головним партнером України (понад 35% від загального 
обсягу торгівлі). Обсяг імпорту з країн ЄС до України сягнув понад 40% від 
загального обсягу імпорту[3]. Загальна ситуація характеризується щодо 
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країни, з одного боку, в скороченні обсягів зовнішньої торгівлі, а з іншого – 
проявляється в погіршенні структури і умов торгівлі. І цей процес 
відбувається тоді, коли помітно скорочується приплив прямих іноземних 
інвестицій в Україну, мафіозний витік капіталів у офшори. Потреба у 
надходженні валютних коштів зросте, але все відбувається навпаки.  

 Відсутність ресурсів не дозволяє реалізовувати великі проекти 
технологічного оновлення експортної бази, і перш за все промислового та 
агросекторів країни, виконання сучасних науково-технічних робіт. 
Обмеженість ресурсів-інновацій не сприяє бути каталізатором пожвавлення 
економіки загалом, проведенню економічної і технологічної 
реструктуризації, зростанню продуктивності як умови здешевлення випуску 
продукції та зростанню її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. 
Таку ситуацію можна назвати значним руйнуванням промислово-
технологічного потенціалу, що відображається в останній період у звуженні 
експортно-імпортних можливостей економіки України. Тому зберігається не 
ефективна структура експорту, невигідність імпорту скорочуються 
можливості регіональних ринків, повільно відбувається їх диверсифікація [2]. 

 Про рівень та структуру експортного потенціалу можна судити за 
такими даними. Так, питома вага сировини та матеріалів у торговельних 
операціях складає майже 60%. Серед них, як і раніше, чорні метали (майже 
25%), значну долю складає сільськогосподарська сировина (зерно кукурудзи, 
соняшника, рапсу тощо), цукор та кондитерські вироби – 7%, а питома вага 
машинобудівної продукції – десь до 8%, в тому числі до 2%, що відповідає 
вимогам світового рівня[3]. Загалом проявляється тенденція до зниження 
конкурентоспроможності експортної продукції, підприємства України 
отримують щорічно понад тисячу рекламацій. Уже пройшов значний час від 
дня проголошення незалежності, але Україна не має сталого законодавства, 
яке б сприяло створенню торгової моделі для країни, побудованої на єдиній 
основі з усіма країнами світу.  

 Зазначені проблеми, труднощі в економіці стримують інтеграцію 
України в систему взаємовигідних та рівноправних зовнішньоторговельних 
зв’язків, в систему глобального ринку. Саме це і вимагає кардинального 
покращення ресурсного потенціалу України, а особливо його експортної 
складової, яка б давала нарощувати обсяги торгівлі, збільшити валютні 
кошти держави, галузей, фірм[1]. 

 Отже, для здійснення реальної перебудови та розвитку експортного 
потенціалу, потрібно якнайшвидше розробити та прийняти сучасну 
Концепцію зовнішньоекономічної політики країни та сформулювати модель 
зовнішньої торгівлі України, яка б виключила корупційну складову, тіньові 
економічні ресурси. Також необхідно здійснювати диверсифікацію експорту 
шляхом активної підтримки суб’єктів ЗЕД. Необхідним також є надання 
державних кредитів на підтримку пріоритетним експортним галузям та 
виробникам з метою створення вітчизняних новітніх технологій і товарів, які 
сприятимуть Україні пробиватись у число лідерів у конкретних сферах. 
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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
 

На сьогoднішній день проблема якостіпродукції постає актуальним 
питанням для товаровиробників, які намагаються зменшити сoбівартість 
продукції, тим самим зменшуючи якість дaногo товару. Погіршeння якості 
продукції може суттєво вплинути на її конкурентоспроможність. Таким 
чином підприємство у процесі формування товарної політики,  має визначити 
тaкий рівень якості, який буде зміцнювати позиції нa ринку товарів і послуг . 
Сам фактор кoнкуренції змушує виробників займатися покращенням 
якості,тим самим підвищувати конкурентоспроможність свoїх товарів на 
ринку. Тому вища якість позитивно впливатиме на покупця, який 
зацікавиться продуктом і створить попит для підприємства. 

Метою даної роботи є виявлення проблем, що несуть не поточний 
характер, а які  спрямовані на довгострокове прогнoзування обсягу та 
характеру потреб споживача.А також на можливe підвищення і покращення  
вимог до асортименту та якості товару, що створюватиме перспективи їх 
виробництва в майбутньому. 

Проблемою якості прoдукції та її вплив на конкурентоспроможність 
підприємств цікавилися та вивчали такі дослідники: С. В. Кoвальчук,  
О. В. Кошонько, Т. О. Кузьміна, Т.К. Вознюк, Н. Богацька, А. Козир, С. Кісь, 
Г. Кісь, М. Мельницький, А. Мaлютатощо. Тaким чином темa являється 
досить важливою, оскільки кожен спoживач хочe купувати  високоякісні 
продукти, а виробник мaє на меті збільшити попит на свій товар, тим самим 
зміцнювати свої позиції на ринку. 

В першу чергу, якість продукції – це економічна категорія, яка відбиває 
сукупність властивостей продукції, що зумoвлюють міру її придатності 
задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення [1].Якість – 
це поняття, яке включає в себе різноманітні чинники, показники, 
харaктеристики та певні властивості. Оснoвнoю хaрактеристикою якості 
продукції є її рівень. Рівень якoсті являє сoбою відносну хaрактеристику 
якості продукції, що базується на порівнянні знaчень показників якості 
оцінюваної продукції з базовими знaченнями відповідних показників. Рівень 
якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог 
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споживачів повинен мати тенденцію до підвищення. У зв’язку із цим виникає 
необхідність oцінки якості виробів, виходячи з її перспективного рівня, щo 
враховує пріоритетні напрями і темпи рoзвитку науки і техніки. На рівень 
якості продукції впливає значна кількість чинників, які діють як самостійно, 
так і у взаємозв’язку, як на oкремих етапах життєвого циклу продукції, так і 
на декількох. Усі ці чинники можна об’єднати в чотири групи: технічні, 
oрганізаційні, економічні та суб’єктивні [1]. Саме вoни допомагають, або ж, 
навпаки, заважають, покращувати якість того чи іншого продукту. 

Якiсть є головним чинником, який впливaє на конкурентоcпроможність 
продукції підприємствa. Вонa є гaрaнтією успішної діяльності і розвитку 
будь – якого підприємствa. Отож, конкурентоспроможність–цe мoжливість 
досягати цілей, поставлених перед підприємством, спроможність бoротися за 
першість на ринку та постійно вдосконалювати власну продукцію. Якщo 
брати до уваги той факт, що експорт товарів України за січень-лютий  2019 
року зріс на 8% до 7,955 млрд. дoларів, порівняно з попередніми роками, то 
можна сказати, що конкурентоспроможність прoдукції підприємств України 
на міжнародному ринку є досить значною і з кожним роком збільшується, а 
отже товари є досить доброї якості [2]. 

Низька конкурентоспроможність продукції може свідчити про низьку 
якість самого товару, застарілe обладнання, відсутність створення нових 
технологій, відсутність бажання рухатися вперед, виготовляючи новий 
асортимент продукції і т.д. Серед напрямків підвищення 
конкурентоспроможності, можна виділити такі, як : якість продукції, ціна та 
сервіс [3]. Шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретного 
підприємства повинні розглядатися з урахування виду підприємства, його 
форми організаційної структури, сфери діяльності та інших чинників [4]. 
Отже, конкурентоспроможністьвизначається мірoю задоволення тoварy  у 
кoнкретних yмoвах eксплyатації, а для порівняння корисності тoвару 
викoристовyється пoрівняння якoсті двох і бiльше виробів. Алe з пoзиції 
якості можна пoрівнювати лише однотипні товари, тому якість прoдукту 
створює  боротьбy зa покyпця. Вoна характеризyє надійність, дoвговічність, 
легкість в користуванні та інші споживчі властивості товару. Таким чином, 
якість порoджyє конкурентoспрoможність продyкції для підприємства на 
цільовомy ринкy, серeд вeликої кількості конкурентів. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Глобалізація світової економіки створює передумови та обумовлює 

необхідність євроінтеграційного розвитку України, підвищення ролі та 
значення зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Євроінтеграція 
офіційно проголошена першорядним пріоритетом зовнішньої політики 
України згідно з Постановою Верховної Ради України «Про підтвердження 
курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу» від 13 березня 2014 р. 
[1]. Повноправне членство у ЄС і надалі залишається стратегічною метою 
прагнень України до перетворення. Саме тому розвиток національної 
економіки, проведення реформ визначаються сучасними умовами 
глобалізації та інтеграції товарних, фінансових, інвестиційних та інших 
ринків. 

Розвиток та вдосконалення міжнародної економічної інтеграції – це 
двигун світової економіки. Інтеграція як процес означає заходи, спрямовані 
на усунення дискримінації між національними економіками.  Наміри України 
щодо євроінтеграції обумовлені насамперед географічною близькістю 
Європейського Союзу та спільною історією, що сприяє формуванню 
відносин у сфері політики, економіки, покращення співробітництва між 
Україною та країнами ЄС.Цивілізаційний вибір України, її головний 
пріоритет внутрішньої та зовнішньої політики полягає у повномасштабній 
інтеграції з Європейським Союзом. Варто зазначити, що тривалий період 
співробітництва України та ЄС вже посприяв формуванню різноманітних 
комплексних інструментів, послідовний та ефективний характер їх 
використання повинен стати підґрунтям сталого економічного зростання і 
розвитку держави, основою національної стратегії трансформації всіх 
суспільних сфер та впровадження євростандартів задля зростання якості та 
рівня життя населення нашої країни. Українською метою є формування 
основних передумов, які необхідні для набуття країною членства в ЄС. 

Вважається доцільним виокремити один з чинників, що призвів до 
ускладнення та уповільнення євроінтеграційного процесу, - це відсутність 
конкретної спрямованості економічних та суспільно-політичних реформ на 
початкових роках незалежності саме на євроінтеграцію. Таким чином, це 
стало причиною того, що європейська політика стосовно членства України у 
ЄС не розвивалась, адже її було спрямовано на підтримку сусідських 
політичних стосунків, а не членства України в даному об’єднанні [2]. 

Також зазначимо, що причина ускладнення курсу України на 
євроінтеграцію в першу чергу є пересічення стратегічних геополітичних 
суперечливих інтересів та сфер впливу Росія-США-ЄС, а також російський 
тиск на зовнішню та внутрішню політику нашої країни. 
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 Оскільки Україна - це так званий «буфер» між Заходом та 
євразійськоросійською цивілізаціями, саме для Європи (та НАТО) східні 
кордони України - це лінія розмежування Європи та Росії, в той час як Росія 
західні кордони України розглядає саме як лінію розмежування СНД (є 
полем інтересів Росії) та НАТО. 

Значна перешкода на українському шляху до євроінтеграція - це Росія, 
що прагне досягти власні геополітичні цілі, прагне до руйнації єдності ЄС, 
його послаблення за допомогою активного використання невійськових 
методів гібридної війни. Російська окупація Криму та його анексія, 
фінансування нею бойових дії на сході України, демонстративне та свідоме й 
нехтування Росією багатьох норм міжнародного права стали причинами 
розвитку грандіозної кризи в міжнародних взаємовідносинах. 

Не готовими до такого розвитку подій виявились також і ті світові 
механізми, які було створено для забезпечення стабільності у світі та миру, 
адже Росія, одна зі найбільш значних світових гравців, які є гарантами 
світової стабільності, відмовилась від дотримання норм міжнародного права, 
поставила себе поза рамками закону, оскільки переділяє державні кордони 
України на власний розсуд та користь [4].З метою подолання та розв’язання 
проблем, які виникають в країнах - членах ЄС, а також зважаючи на 
зовнішньополітичний пріоритет України (її євроінтеграцію) зазначимо, що 
євроінтеграційні процеси здійснюють значний вплив на стратегічний 
розвиток України, адже процеси євроінтеграції, як вже зазначалось, є 
процесом реалізації наявних можливостей нашої країни та її населення, які 
виникли у зв’язку з прийняттям рішення інтегруватись у європейський 
простір. Українська інтеграція до європейського політичного, економічного 
та соціального простору здатна створити для країни додаткові можливості 
щодо її інноваційного та модернізаційного розвитку. Для України процес 
розробки та впровадження ефективної стратегії її економічного розвитку є 
надзвичайно важливою, адже Стратегія соціальноекономічного розвитку 
країни є головним документом, що окреслює довгострокові цілі та напрямки 
її соціально-економічного розвитку, а також засоби та шляхи їх досягнення. 
Зазначимо, що саме в європейських країнах найкраще розроблено такі 
стратегії (наприклад, стратегія «Європа 2020»). Проте в Україні 
спостерігається значне відставання від західних провідних країн в процесі 
стратегічного планування соціально-економічного розвитку, а також 
упровадження даної стратегій. Найбільш відомими стратегіями на сьогодні, 
які представляють інтерес, з точки зору економічного планування розвитку 
нашої країни на майбутнє, були та є наступні:  

- Національна стратегія розвитку України 2015;  
-  Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 

роки) «Шляхом європейської інтеграції»; 
 - Проект «Україна 2020 Стратегія національної модернізації»;  
- Проект «Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в 

умовах глобалізаційних викликів»; 
 - Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». 
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 Слід зазначити, що перша і друга стратегії національного розвитку, 
швидше за все, виступали орієнтиром для України, ніж тою стратегією, 
результати якої досяжні.Аналіз національних стратегій економічного 
розвитку розвинених країн світу (наприклад, стратегія «Європа-2020») дає 
можливість стверджувати про нереальність реалізації стратегії в даному виді. 
Таким чином, можна констатувати, що проблема впровадження і реалізації 
стратегії економічного розвитку України є дуже актуальною і досить 
складною з точки зору її розробки. У цьому напрямку здійснюються різні 
заходи, проте вони часто не ефективні, оскільки не мають конкретних цілей, 
підтверджених науково обґрунтованими показниками розвитку економіки, 
також не завжди виявляються потенційні можливості господарської 
діяльності, не відбувається моніторинг і контроль над реалізацією заходів, 
визначених в Стратегії. 

Інформативний характер стратегій економічного і соціального розвитку 
не зобов'язує до суворого їх виконання. Крім цього існує ряд галузевих, 
міжгалузевих, територіальних та інших програмних документів 
довгострокового характеру, розроблених в різні часи, неузгоджених між 
собою в питання запропонованих заходів. Зазначені недоліки впровадження 
стратегій розвитку в Україні вимагають переосмислення і зміни. Відповідно, 
активність вітчизняної економіки, перш за все, інвестиційна та інноваційна, 
залишається низькою, галузева структура - незбалансованою, вихід з 
кризового стану затримується. Більшість вчених - економістів і практиків 
визнає відсутність послідовної стратегії переходу від індустріальної до 
постіндустріальної моделі розвитку, дієвої політики посилення 
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. 

Таким чином, слід з урахуванням досвіду європейських країн більш 
чітко сформувати і реалізувати стратегію економічного розвитку України, що 
дозволить Україні в умовах глобалізації кризових явищ забезпечити 
конкурентоспроможність національної економіки і високий рівень життя її 
населення на довгі роки. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ  
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
У сучасномусвіті в умовахглобалізації світової економіки особливо 

актуальним є питання працевлаштування молоді. Адже саме ця частина 
населення є найбільш незахищеною та вразливою і потребує допомоги у 
напрямку своєї своєчасної професійно орієнтації. Саме молодь є тією 
економічно активно частиною населення, яка у майбутньому може 
поліпшити економічне ставище країни і підійняти її 
конкурентоспроможність. 

Розглядаючи дане явище, можна виділити декілька основних проблем 
відносно працевлаштування молоді : низький рівень обізнаності у свої 
правах, відсутність державної підтримки щодо забезпечення робочими 
місцями молодих спеціалістів, недотримання роботодавцями вимог 
укладання трудового договору з неповнолітньою особою, не врахування 
тенденцій міграції молодих спеціалістів. 

Держава майжеповністю з себе знялатягарпрацевлаштуваннякадрів. Це є 
проблемою великого масштабу, оскільки держава в першу чергу повинна 
піклуватись про молодь та їїпрацевлаштування, а натомістьмаємоситуація 
«відпливуумів», якізнаходять себе у провіднихгалузях, але на жаль, інших, 
більшрозвиненихкраїнЄвропи, Азії та Америки.[2] 

Серед факторів, які ускладнюють працевлаштування молоді варто 
виділити: неповна відповідність підготовки спеціаліста навчального закладу 
сучасному ринку праці; дефіцит робочих місць за отриманою спеціальністю; 
невідповідність компетенції випускників вимогам роботодавця; недостатній 
рівень взаємодії між навчальними закладами та роботодавцями; державне 
замовлення на підготовку кадрів не відповідає сучасним вимогам ринку 
праці; недостатній рівень професійних знань; відсутність бажання 
підвищувати кваліфікацію.[3, с .86] 

Ще одним не менш важливим фактором що впливає на безробіття серед 
молоді є низький рівень обізнаності у процесах ринку праці і готовності до 
працевлаштування,  не адаптованість та вразливість відносно навколишнього 
соціального та економічного становища, завищені очікування щодо роботи. 
Особливо загострюють проблему низькі заробітні плати, відсутність 
підтримки та можливості кар’єрного зросту на початку роботи. 

На думку О. М. Ярошенка, основною причиною низької 
конкурентоздатності молоді на ринку праці є брак професійних знань, 
відсутність необхідної кваліфікації і трудових навичок. Поряд із цим молодь 
досить вигідно відрізняється від інших категорій населення своєю здатністю 
до творчої діяльності, високою працездатністю і мобільністю, 
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сприйнятливістю до інновацій, гарним здоров'ям, тривалим періодом 
майбутньої професії [1, с. 206]. 

Зрозуміло, що дану проблему потрібно вирішувати стратегічно, але для 
цього потрібно починати з чогось та в першу чергу активізувати певні 
чинники, які сприяли б розширенню можливостей молоді для реалізації своїх 
планів, а також основні заходи, які повинні проводитися для зменшення 
безробіття серед молоді: створити Молодіжну біржу праці; включати до 
навчальних програм обов’язково стажування студентів; проводити навчання 
з техніки пошуку роботи, складання резюме та самопрезентації; 
розповсюдження матеріалів щодо проблем зайнятості; запровадити в 
програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку роботи та 
факультативні заняття з організації власної справи; проводити координацію 
міжнародної діяльності в частині обміну студентами з метою стажування, 
волонтерства. [2] 

Таким чином, судячи з вище перерахованого можна підсумувати, що на 
даний момент в Україні ще не сформована концептуальна модель 
працевлаштування випускників ВНЗ з умов ринкових відносин. Також 
великих змін потребує сама підготовка молодих спеціалістів відповідно до 
вимог сучасного ринку праці. З боку держави, доцільним було б фінансувати  
молодіжні програми та проводити конкурси та програми на державному 
рівні, розробити ефективні механізми для стимулювання працевлаштування 
молоді, більше уваги приділити соціальному захисту молоді. І тільки 
комплексний підхід, максимально ефективне поєднання сфер освіти, 
організацій-роботодавців і органів влади дасть змогу підготувати у 
майбутньому кваліфікованих спеціалістів, фахівців свої справи, які будуть 
розвивати країну і покращувати її економічне становище. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Перехід до інноваційної моделi розвитку економіки не є можливим 
беззалучення інвестицій. Відповідно до законодавства, інвестиції, спрямовані 
на відтворення основних фондів і приріст матеріально-виробничих запасів, 
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здійснюються у формі капіталовкладень. Інвестування – цілісний процес 
капіталовкладень, протягом якого відбувається послідовна зміна різних 
формвартості та реалізується динамічний зв’язок між взаємозалежними 
елементами інвестиційної діяльності : ресурси – витрати – дохід.  

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад оцінки 
інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва здійснили вчені-
економісти: Д.Д. Буркальцева, З.С.Варналій,Б.Є. Грабовецький, М.Л. 
Гончарова, Г.О. Крамаренко, Є.В. Мних,О.С. Саєнко тощо. 

Метою тез є обґрунтування інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємництва в сучасних умовах. 

Інновації – це впровадження нових форм організації праці та управління, 
а також використання результатів розумової  праці, технологічних розробок, 
спрямованих на удосконалення соціально-економічної діяльності. 
Інвестиційні та інноваційні процеси потрібно розглядати в комплексі, що 
призводить до необхідності побудови інноваційно-інвестиційної моделі, яка 
поєднує інвестиційні та інноваційні принципи, методи та механізми 
реалізації, критерії прийняття інноваційно-інвестиційних рішень [1]. 

Реалізація виробничого потенціалу промислового виробництва 
залежитьвід стану інвестування промисловості. Важливим елементом оцінки 
стану економічної безпеки країни є аналіз динаміки її інвестиційної 
складової. Фінансово-економічна криза в Україні призвела до згортання 
інвестиційної активності та звуження усіх джерел фінансування 
промислового сектора. Зменшилися інвестиції за рахунок власних коштів 
підприємств, погіршилися умови фінансування підприємств за рахунок 
залучених і кредитних ресурсів, недостатнім є бюджетне і муніципальне 
фінансування. Знижується рівень інвестування основного капіталу по 
відношенню до ВВП, що вважається індикатором інвестиційної безпеки 
держави. 

Для оцінки інвестиційного потенціалу промисловості України 
розглянуто динаміку інвестицій в основний капітал (ІОК), що є основною 
складовою капітальних інвестицій, а також динаміку прямих іноземних 
інвестицій (ПІІ) як важливого джерела фінансування високотехнологічних 
виробництв [2]. 

Наявні проблеми надходження й розподілу інвестицій у промисловому 
секторі в Україні полягають у структурних диспропорціях (технологічних, 
галузевих, регіональних, за джерелами інвестування), що загрожують 
поглибленням дисбалансів товарних і фінансових ринків, консервацією 
неефективної структури виробництва, монополізацією окремих стратегічно 
важливих або соціально значущих галузей економіки, нераціональним 
використанням сировино-ресурсної бази та виробничих потужностей. 

Причинами недостатнього інвестування промисловості є наступні 
чинники. Після кризовий період характеризується негативною динамікою 
питомої ваги видатків державного бюджету на науку у ВВП та частки 
реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі промислової 
продукції. 
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Рівень інноваційної активності промислових підприємств в 
Українізалишається низьким і становить 13,3%. Аналіз розподілу суб‘єктів 
господарювання за напрямами проведених інновацій показав, що більшість 
зних здійснювала витрати на придбання машин, обладнання, установок, 
інших основних засобів та здійснювала інші капітальні витрати, пов’язані з 
упровадженням інновацій (6% від загальної кількості промислових 
підприємств або 435 од.) Тоді як придбання нових технологій становило 
лише 0,7% від усіх промислових підприємств в Україні або 80 од., 
дослідження і розроблення проводило 3,1% промислових підприємств або315 
господарюючих суб’єкта. Однак процеси впровадження інновацій 
упромисловості України характеризувалися відсутністю суттєвих позитивних 
зрушень. Серйозною проблемою для України сьогодні залишається 
зношеність основних виробничих фондів підприємств паливно-
енергетичного комплексу(із семи тисяч одиниць основного стаціонарного 
устаткування галузі дві третини повністю відпрацювали свій нормативний 
термін експлуатації і потребують негайної заміни). В небезпечній зоні 
залишаються значення відношення інвестицій в підприємства ПЕК до ВВП, 
яке протягом 2010 -2017 років збільшилося до 2,29% від ВВП [1]. 

Об‘єктивні умови посилення інтеграції країн у світову економічну 
систему вимагають забезпечення здобуття Україною належного місця 
усвітовому розподілі праці та міжнародній торгівлі. Інтеграція у світове 
господарство, а також забезпечення збалансованості структури зовнішньої 
торгівлі, що передбачатиме задоволення пoтреб внутрішнього ринку і захист 
вітчизняних товаровиробників із використанням прийнятних у міжнародній 
практиці засобів, так і розвиток експортного потенціалу. 

Інвестиційно-інноваційний рoзвиток підприємств України повинен 
базуватися на : активній участі держави задля підтримки сталості 
інвестиційно-інноваційного рoзвитку підприємств; визначенні пріоритетних 
галузей для зовнішнього і внутрішнього інвестування; обранні ефективної 
довготривалої стратегії економічногo зростання підприємства; ефективному 
моніторингу ринку, вивченню конкурентного середовища; 
ресурсозабезпеченості підприємства [2]. 

Прoблеми інвестійно-інноваційного розвитку підприємств в умовах 
сучасної економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства 
за умов структурних і функціональних змін економіки завдяки 
інвестуваннюв інноваційну діяльність можуть дoсягти високих економічних 
показників, зокрема зростання прибутку та збільшення oбсягу виробництва 
продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
Великобританія – це країна із сильною інтернаціоналізованої 

економікою, міжнародні зв’язки якої охоплюють майже всі країни світу. 
Експорт товарів та послуг цієї країни складає близько 30,5% від ВВП, імпорт 
дещо перевищує 23%. На неї припадає більше 5% усієї світової торгівлі.  

За останні два десятиліття уряд Великобританії сильно зменшив частку 
державної власності в економіці країни і реалізував програми по соціальному 
забезпеченню. Сільське господарство є інтенсивним, надзвичайно 
механізованим і відповідає європейським стандартам, забезпечуючи 
приблизно 60% потреб країни в продовольстві при зайнятості в цій сфері 
менш ніж  2% робочої сили. Однак незважаючи на чималі запаси вугілля, 
природного газу і нафтових ресурсів, її запаси поступово вичерпуються, а з 
2005 року Великобританія стала імпортером нафти та газу[1]. 

Питанню особливостей міжнародної торгівлі Великобританії присвячено 
праці багатьох вчених, серед яких О.О. Алимова, А.А. Мазаракі, В. Боєва, Ю. 
Воскобійника, Б. Губського, Ю. Коваленко, І. Лукінова, М. Маліка, 
І. Охріменко, П. Саблука та інші. 

Великобританія є десятою країною за величиною експорту у світі. У 
2016 році експорт товарів становив 374 млрд. доларів а імпорт 609 млрд. 
дол. в результаті чого негативне сальдо торгівлі становить 235 млрд. дол. 

Найпопулярніші напрями експорту та імпорту Сполученого Королівства 
по країнам можна спостерігати на (рис.1) та (рис.2) відповідно. 

 
Рисунок 1 - Напрями експорту Великої Британії за країнами  

(млрд. дол.) [3] 
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 З даних (рис.1) можна помітити що найбільша частка експорту 
припадає на Сполучені Штати – 52 млрд. дол., наступною є Німеччина – 35,5 
млрд. дол., далі Нідерланди – 22,5 млрд. дол., Франція – 22,4 млрд. дол. 
і Швейцарія 19 млрд. дол.  

 

 
Рисунок 2 - Напрями імпорту Великої Британії за країнами 

(млрд.дол.) [3] 
 

На (рис. 2) можна спостерігати наступне: Найпопулярнішим джерелом 
імпорту для Об’єднаного Королівства є Німеччина – 88,4 млрд. дол., другим 
за джерелом імпорту йде Китай 59,8 млрд. дол., далі йдуть  США 46 млрд. 
дол., Нідерланди 44,3 млрд. дол. та Франція 35,3 млрд.дол. 

Найпопулярніші напрями експорту та імпорту Великобританії за 
товарами можна спостерігати на (рис.3) та (рис.4) відповідно. 

 

 
Рисунок 3 - Частка експорту Великої Британії за товарами  

(млрд. дол.) 
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Із даних (рис. 3) можна зробити наступні висновки: найбільшу частку 
експорту Великої Британії займають автомобілі – на суму 44,1 млрд.дол., 
наступними є лікарські засоби – 19,5 млрд. дол., далі йдуть золото – 14,9 млрд. 
дол., газові турбіни – 13,1 млрд. дол. та сира нафта – 12,6 млрд. дол. 

 

 
Рисунок 4 - Частка імпорту Великої Британії за товарами  

(млрд. дол.) 
 

З даних (рис. 4) можна помітити що найбільша частка імпорту припадає 
на золото – 50 млрд. дол., автомобілі – 47,5 млрд. дол., та медикаменти –  
19 млрд. дол., далі йдуть автомобільні запчастини – 15,5 млрд. дол., та 
нафтопродукти – 14,6 млрд. дол., 

Отже Великобританія є однією із найрозвинутіших країн Європи та 
Світу, із широкогалузевим виробництвом  та розвинутими 
зовнішньоекономічними зв’язками. Завдяки цьому її економіка є 10 в Світі 
по експорту. Такому економічному розвитку країни сприяли:  вигідне 
географічне положення, сприятливий клімат, позитивна цінова кон'юнктура 
та розвинуті сусідні держави, із якими довгий час триває вільна торгівля.  
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СУТНОСТІ  

ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ» 
 

Витрати як важлива та складна економічна категорія, посідає особливо 
вагоме місце в управлінні підприємством. Пояснити це можна так: витрати 
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впливають на фінансові результати підприємств, застосовуються для 
визначення цінової політики, показують рівень технології та організації 
виробництва, використовуються для оцінки ефективності господарювання 
шляхом порівняння витрат та результатів діяльності [3, с. 61]. 

Проблеми визначення сутності витрат змістовно висвітлені у працях 
відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Р. Адамса, 
М.Ф. Ван Бреда, Ж. Ришара, Е.С. Хендріксена, Н.О. Власової, П.В. Круш, 
Чернишова Л.І., та ін. Однак, незважаючи на вагомий внесок зарубіжних і 
вітчизняних учених, визначення сутності витрат потребує подальшого 
вивчення і більш глибокого дослідження. 

Витрати є досить вагомою економічною категорією, питання сутності 
якої досліджувалось ще від початку осмислення фактів і явищ 
господарського життя та зародження економічної думки. На кожному з 
напрямів розвитку економічної науки розуміння витрат не залишалося 
постійним, а змінювалось із загальним розвитком економічної теорії та 
теоретичних і практичних аспектів управління ними.  

Узагальнення дослідження еволюції розвитку знань щодо сутності і 
змісту категорії «витрати» характеризують п’ять етапів розвитку знань про 
витрати [1, с.150].  

Перший етап пов’язується з потребами господарюючих суб’єктів 
Стародавнього світу щодо визначення та реєстрації витрат на ведення 
господарства як на державному рівні, так і на рівні окремих 
домогосподарств. Другий етап пов’язано із зародженням у Греції основ 
складання сучасної фінансової звітності, яка ґрунтується на паралельному 
відображенні доходів і витрат від різних видів діяльності. При цьому 
хронологія запису операцій привела до появи нового методу – рахунку. 
Разом із тим, не було рахунків витрат, не складалися оборотні відомості, дані 
балансу не узагальнювалися [2, с.152].  

Отже, слід зазначити, що на перших двох етапах розвитку знань про 
витрати були певні досягнення, але чіткого визначення категорії витрат не 
існувало]. 

На третьому етапі (XIV – кінець ХІХ ст.) науковці визначають витрати 
як витрачену на виробництво товарів працю, вкладений капітал та землю, яка 
використовується в процесі виробництва. 

Погляди засновників неокласичної теорії набули подальшого розвитку 
на початку ХХ ст. у наукових працях М. Туган-Барановського, який увів у 
науковий обіг нові за змістом поняття – «вартість» і «трудова вартість». 
Вартість, на відміну від поняття «цінність», – це господарська витрата, яка 
здійснюється «заради здобування предмета» і включає витрачання засобів 
виробництва та праці, трудова вартість є частиною цієї витрати, а саме – 
витратами праці. 

Наступний етап в еволюції наукових знань щодо витрат виокремлюється 
в межах ХХ століття і пов’язується з використанням економіко-
математичних методів у теорії витрат. Вважаємо, що цей етап починається з 
кінця ХІХ століття, продовжується у ХХ й визначається не лише 
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використанням економіко-математичних методів, але й подальшим 
уточненням економічної сутності витрат, зокрема в межах неокласичної 
теорії та мікроекономіки, визначенням витрат як окремого об’єкта 
управління, обліку й аналізу 

Початком розвитку теорії витрат як самостійного об’єкта управління Г. 
Фандель вважає їх розподіл Е. Шмаленбахом (1925 р.) на постійні та змінні, а 
також систематизацію ним чинників, які визначають рівень витрат і 
впливають на нього. Шмаленбах Е. сформулював поняття витрат як таких, 
що утворюють вартість і не пов’язані з потоками платежів за ресурси. 

Узагальнення дослідження еволюції розвитку знань щодо сутності і 
змісту категорії «витрати» мають наступний вигляд (табл. 1). 
 

Таблиця 1 – Етапи розвитку знань про витрати [2, с.154] 

1 
етап 

XXVIII – 
ІV ст. до 
н.е. 

Визначення та реєстрація витрат на ведення господарства як на 
державному рівні, так і на рівні окремих домогосподарств, 
відповідно до потреб господарюючих суб’єктів  (зародження 
принципів обліку витрат за їх складовими) 

2 
етап 

III – ІІ ст. 
до н.е. 

Нормування та планування окремих видів витрат, зародження 
основ складання сучасної фінансової звітності про витрати. При 
цьому витратами вважалися ресурси, які використовувалися у 
процесі господарської діяльності (праця і матеріали) і були 
об’єктом обліку на державному рівні 

3 
етап 

XIV– 
кінець ХІХ 

ст. 

Спроба розкрити сутність витрат, поява різних теорій витрат. 
Витрати розглядають як витрачену на виробництво товарів працю, 
вкладений капітал та землю, яка використовується в процесі 
виробництва. 

4 
етап 

кінець 
ХІХ – 2-га 
пол. ХХ ст 

Виникнення двох підходів (бухгалтерського та економічного) до 
визначення змісту і сутності витрат. Бухгалтерські витрати – 
комплекс матеріальних і грошових ресурсів для здійснення 
господарської діяльності підприємства, що є основою 
калькулювання собівартості продукції. 

5 
етап 

кінець 
ХХ – поч. 
ХХІ ст. 

Одночасне використання двох термінів «витрати» і «затрати». 
Затрати – грошове вираження витрачених для здійснення основної 
діяльності підприємства ресурсів, які шляхом обміну або 
трансформації були використані з певною метою. Витрати – 
достовірно оцінена частина затрат основної діяльності 
підприємства, яка призводить до зменшення економічної вигоди у 
вигляді збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

 
Надалі ці напрями розвивалися іншими вченими, впливали і досі 

впливають на розуміння витрат як об’єкта і процесу управління. Визначення 
видів витрат поклало початок формуванню класифікації витрат. 

Таким чином, із вищевикладеного можна виділити п’ять ключових 
етапів розвитку знань про витрати, починаючи з XXVIII ст. до н.е. і 
закінчуючи сьогоденням, кожен із яких  характерний різноманітними 
ознаками. 
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Дослідивши різні трактування витрат впродовж їхнього історичного 
розвитку, можна сформувати висновок, що витрати, як економічна 
категорія –  відображає в грошовій формі поточні витрати трудових ресурсів, 
необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності 
підприємства. Ці поточні витрати обліковуються та плануються як 
собівартість продукції. Вони є об’єктом управління та показником 
ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ В 
СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ 

 
Сучасні умови господарювання підприємств вимагають формування 

нових механізмів управління стійкості фінансового стану підприємства, який 
є запорукою конкурентоспроможного функціонування та поступового 
економічного розвитку підприємства, а також стабілізацію економічних 
процесів та закріплення тенденцій економічного зростання національної 
економіки.  

Теоретичні та практичні аспекти управління фінансовим станом 
підприємства розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: І. О. 
Бланка, Ю. Брігхема, Л. Гапенскі, Н. А. Іщенко,Л.О. Лігоненко, Л. О. Касич, 
В. В. Ковальова, В. О. Мец, та інших. Однак, незважаючи на широкий спектр 
досліджень із зазначеної тематики процес управління фінансовим станом 
підприємства потребує подальшого дослідження. 

Фінансова стійкість підприємства полягає у його здатності вистояти, 
протистояти і адаптуватися до дії екзогенних та ендогенних чинників. Багато 
науковців погоджуються з тим, що фінансова стійкість – це властивість 
підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх і внутрішніх 
чинників досягнення стану фінансової рівноваги і його здатність 
розвиватися. З даного визначення чітко випливає, що на фінансову стійкість 
підприємства впливають зовнішні і внутрішні чинники зазначені на рисунку 
1, ступінь впливу яких залежить від кон’юнктури фінансового ринку і зміни 
економіко-політичної ситуації в країні [1]. 
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Рисунок 1 – Фактори   впливу на фінансову стійкість підприємства[2] 

 
Керівництву підприємства слід швидко реагувати на фактори, що 

створюються. Необхідно «виробити імунітет» до впливу зовнішніх і 
внутрішніх чинників, що порушують відтворювальну діяльність 
підприємства.В основі досягнення внутрішньої стійкості підприємства 
лежить своєчасне та гнучке управління внутрішніми і зовнішніми факторами 
його діяльності, тобто головна роль у системі управління повинна належати 
широкому застосуванню внутрішніх механізмів фінансової стабілізації. 

При управлінні фінансовою стійкістю доцільно здійснювати 
реструктуризацію заборгованості, ранжувати інвестиційні проекти за 
ступенем релевантності та реалізовувати їх у цій послідовності. Вивільнені 
фінансові ресурси доцільно спрямувати на збільшення обсягу власного 
капіталу підприємства з метою підвищення фінансової стійкості. Оскільки 
позитивним чинником фінансової стійкості є наявність джерел формування 
запасів, то основним способом виходу з нестійкого і кризового фінансового 
станів слугує поповнення джерел формування запасів і оптимізація їхньої 
структури. Цього можна досягти шляхом реалізації таких заходів:  

1. збільшення реального власного капіталу за рахунок збільшення розміру 
статутного капіталу, а також за рахунок накопичення нерозподіленого 
прибутку (застосовується в тому випадку, якщо підприємство не несе 
непокриті збитки за аналізований період, інакше особливих результатів дати 
не може); 

2. розробка грамотної фінансової стратегії підприємства, що дозволяє 
підприємству залучати, як короткострокові, так і довгострокові позикові 
кошти, при цьому підтримуючи оптимальні пропорції між власним і 
позиковим капіталом;  

3. перегляд середньозважених величин запасів продукції на складах на 
день, тиждень, місяць [3]. 

Отже, для підвищення фінансової стійкості підприємству необхідно 
реагувати на фактори впливу, віднайти резерви для зростання темпів 
нагромадження власних джерел та забезпечення ними матеріальних 
оборотних засобів та знаходити найбільш оптимальне співвідношення 
фінансових ресурсів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. 

Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства 

1) галузева належність суб’єкта 
господарювання; 

2) стан майна і фінансових 
ресурсів; 

3) розмір і структура витрат; 
4) розмір статутного капіталу.

1) політична стабільність; 
2) податкова політика; 
3) попит у споживачів; 
4) розвинута економічна та 

фінансово-кредитна база. 

Внутрішні 
чинники 

Зовнішні чинники 
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ, ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Структурні зміни національної економіки є важливим процесом, 
оскільки будь-які трансформації, зорієнтовані на впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу, оптимальне використання ресурсного 
потенціалу, прискорений розвиток інноваційних технологій, впливають на 
процес розвитку економіки держави  і визначають  її подальше 
функціонування, виступають базисом досягнення нової якості економічного 
зростання на засадах інноваційної розвитку, що забезпечує розвиток 
інформаційно-комунікативного середовища, наукових знань, запровадження 
нових технологій, зростання добробуту, підвищення рівня і якості життя 
населення 

Структурна політика держави є одним з основних напрямів впливу на 
структуру економіки країни, збалансування її пропорцій та забезпечення 
прогресивного розвитку, яка інтегрує в собі низкурізного роду інструментів. 
Її ефективність визначається комплексом чинників і може досягатися лише 
узгодженістю стратегічних пріоритетів базової моделі державної економічної 
політики, механізмів їх реалізації. Зміст структурної політики відображає 
ідеологічну платформу концепції розвитку економіки та поведінки держави 
як суб’єкта впливу на економічні процеси. 

Теоретичні аспекти сутності структурної політики держави в 
забезпечення економічного розвитку досліджували такі вчені Бодров В. Г., 
Біла С.О.,Коцко Т. А.,Любохинець Л. С.,Татаркін О. І. Однак, незважаючи на 
широкий спектр досліджень із зазначеної тематики процес управління 
фінансовим станом підприємства потребує подальшого дослідження. 

Відповідно до традиційного підходу, структурна політика – це вплив 
держави на структуру економіки. Деталізуючи зазначений підхід, структурну 
політику можна розглядати як обґрунтування цілей та характеру структурних 
перетворень в економіці країни, визначення комплексу заходів щодо 
підтримки, розвитку тих структурних елементів економічної системи, які 
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забезпечують формування раціональної її структури, а отже, й економічне 
зростання, вирішення актуальних соціально-економічних проблем. 

Основними особливостями структурної політики держави як складника 
в системі напрямів державної економічної політики є:  

– зміст структурної політики відображає ідеологічну платформу базової 
моделі економічної політики, проте відсутність у порядку денному держави 
пріоритетів структурної політики не означає відсутність впливу в системі 
«держава – економіка» на структурні процеси;  

– структурна політика інтегрує в собі цілий комплекс інструментів 
різних 
напрямів економічної політики держави, які утворюють складні механізми їх 

взаємодії в часі; 
– ефективність структурної політики значною мірою залежить від 

раціональної структурованості та збалансованості системи державного 
управління у цілому, а також рівня розвитку ринкової інфраструктури;  

– базовою передумовою ефективності структурної політики держави, як 
пасивної моделі, так і активної, є розвиненість та зрілість інституційного 
середовища;  

– ефекти структурної політики носять різноспрямований та 
мультиплікативний характер і в різних часових інтервалах можуть набувати 
кардинальних змін із погляду впливу на процеси економічного розвитку [2]. 

Структура економіки будь-якої країни є унікальною і формується під 
впливом багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників. Об’єктивні чинники 
формують потенціал економіки, а суб’єктивні − визначають рівень його 
використання і примноження, причому саме останні є визначальними, що 
підтверджує досвід країн з майже однаковими потенціальними 
можливостями, які досягнули різного рівня розвитку Одним із основних 
показників оцінки економічного розвитку держави та визначення рівня життя 
населення країни є ВВП на душу населення. Аналіз ВВП України за 2014-
2018 рр. наведено в таблиця 1. 

 
Таблиця 1 – Аналіз номінального ВВП та ВВП на душу населення 

України за 2014-2018 роки. 
Роки Номінальне ВВП, 

млн. грн. 
Відхилення ВВП на душу 

населення, грн. 
Відхилення 

(+/-) % (+/-) % 
2014 1566728 - - 35834 - - 
2015 1979458 412730 26,34 46210,2 10376 28,96 
2016 2383182 403724 20,40 55853,5 9643,3 20,87 
2017 2982920 599738 25,17 70224,3 14371 25,73 
2018 3558706 575786 19,30 84192 13968 19,89 

 
Аналіз ВВП України показує що, в 2015 р. ВВП України порівняно з 

відповідним періодом 2014 р. зріс на 26,34 %, а з 2015 до 2016 цей показник 
збільшився на 20,40 % і у 2016 р. номінальний ВВП склав 2383182 млн. грн., 
а в 2017 р. порівняно з 2016 р. зріс на 25,17 % і становив 2982920 млн. грн., у 
2018 порівняно з 2017 р. збільшився на 3558706 млн. грн. На рис. 1 
відображена динаміка обсягу реального ВВП за 2014-2018рр. 
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Рисунок 1 –  Динаміка обсягу реального ВВП України за   2014-2018 рр. 

 
Виходячи з даних рис. 1 спостерігається позитивна динаміка обсягу 

реального ВВП. У 2015 р. порівняно з 2016 р. реальний ВВП зріс на  
65167 млн. грн., а у 2017 р. відбулось стрімке збільшення порівняно з 2016 р. 
на 604140 млн. грн., порівнюючи 2018 р. з 2017 р. то збільшення склало 
637822 млн. грн. 

Аналіз ВВП на душу населення показує, що у 2014 р. він становив  
35834 грн., а у 2015 р. відбулось збільшення на 10376 грн. Тенденція 
зростання спостерігається до 2018 р. і в 2018 р ВВП на душу населення 
становить 84192 грн. 

Отже, незважаючи на позитивне зростання ВВП в Україні сформувалася 
структура економіки зі значними галузевими диспропорціями та суттєвою 
залежністю від зовнішніх факторів. При цьому динаміка структури 
національної економіки не відповідає загальним закономірностям 
структурних зрушень, які відбулися у розвинутих країнах світу на сучасному 
етапі.  
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Зростаюча інтеграція торговельних підприємств України до світового 
економічного простору характеризується кардинальними змінами в 
організації та управлінні господарською діяльністю. Економічні 
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перетворення зумовлюють необхідність розробки нових підходів до 
дослідження окремих економічних категорій, зокрема матеріально – 
технічної бази й оцінки ефективності використання коштів для її розвитку. 
Саме це зумовило вибір даної теми. 

Проблема фінансування розвитку матеріально – технічної бази  
підприємств є досить актуальною; окремі питання цієї проблеми 
розглядаються в працях багатьох науковців: В.В. Баранова, І.О. Бланка, В.В. 
Бочарова, А.М. Ковальової, Д. Фіннерті, А.А. Мазаракі, Н.В. Колчиної. В цих 
наукових працях визначаються джерела фінансування активів підприємства, 
розглядаються принципи здійснення такого фінансування, пропонуються 
окремі моделі визначення потреби у фінансуванні окремих видів активів. 

Важливою умовою організації ефективного функціонування 
підприємства, що займається торговельною діяльністю – є оптимальне 
формування і ефективне використання матеріально-технічної бази 
підприємства – сукупність матеріальних, речових елементів, засобів 
виробництва, які використовуються і можуть бути використані в 
економічних процесах. Для підприємства поняття матеріально-технічної бази 
враховує стан компонентів: наявність і пристосування виробничих площ, 
ступінь новизни обладнання, його вік, відповідність наявних матеріальних 
ресурсів торговельній програмі [3, с. 277]. 

Розглядаючи загальні підходи до здійснення фінансування активів 
підприємства сучасні науковці виділяють, як правило, наступні три його 
методи, а саме: самофінансування (за рахунок всіх видів власних джерел 
залучення фінансових ресурсів), боргове фінансування (за рахунок всіх видів 
джерел залучення кредитних ресурсів) та комбіноване фінансування, що 
передбачає залучення з цією метою як власних, так і кредитних джерел 
фінансування [1, с. 344]. 

Такий підхід до можливих методів фінансування активів підприємства є 
занадто узагальненим – він може бути використаний лише для вищої форми 
узагальнення такого поділу. Деякі науковці пропонують інші методи 
здійснення такого фінансування. Так, зарубіжні науковці вважають, що таких 
методів є лише два: внутрішнє та зовнішнє фінансування (без визначення 
форм власності окремих джерел). Німецькі науковці виділяють тільки два з 
таких методів: самофінансування та боргове фінансування. Науковці 
пропонують розглядати такі методи, як акціонування та фінансовий лізинг, 
банківське кредитування та взаємне фінансування господарюючими 
суб’єктами. Ці методи певною мірою диференціюють наведені вище 
найбільш узагальнені форми фінансування, але не забезпечують при цьому 
комплексного підходу до здійснення їх господарської діяльності. Для 
забезпечення такого комплексного підходу ми вносимо наступні пропозиції 
[2, с. 623]:  

1. В загальній системі фінансування розвитку необоротних активів 
торговельних підприємств в першу чергу слід виділяти три основні 
(найбільш узагальнені) його методи – самофінансування, боргове 
фінансування та комплексне фінансування (як це і пропонується сучасними 
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науковцями). Але в межах кожного з таких інтегрованих методів ми 
вважаємо за необхідне виділяти більш конкретні методи їх можливої 
реалізації.  

2. В межах інтегрованого методу «самофінансування» ми пропонуємо 
виділяти наступні конкретні методи його здійснення: а) внутрішнє 
самофінансування (за рахунок всіх власних внутрішніх джерел його 
здійснення); б) зовнішнє самофінансування (за рахунок виключно залучених 
зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів); в) комбіноване 
самофінансування (коли до фінансування необоротних активів залучаються 
власні фінансові ресурси як із внутрішніх, так і з зовнішніх джерел).  

3. В межах інтегрованого методу «боргове фінансування» ми вважаємо 
за необхідне виділити наступні конкретні методи його здійснення: 
довгострокове банківське кредитування (короткострокові види банківського 
фінансування, як правило, до забезпечення розвитку необоротних активів 
торговельних підприємств залучатись не повинні, бо вони створюють суттєві 
ризики порушення їх фінансової стійкості); позабанківське боргове 
фінансування (воно акумулює в собі всі інші форми довгострокового 
залучення кредитів для здійснення фінансування розвитку необоротних 
активів); комбіноване боргове фінансування (коли для розвитку цих активів 
використовуються всі види залучення довгострокових кредитних ресурсів – 
як банківських, так і позабанківських установ).  

4. В межах інтегрованого методу «комплексне фінансування» за рахунок 
власних і позикових джерел ми пропонуємо виділяти два принципові підходи 
до його здійснення: а) традиційне фінансування (яке інтегрує в собі 
традиційні джерела залучення власних і позикових фінансових ресурсів); б) 
проектне фінансування (що використовує принципи та підходи дисципліни 
«Проектне фінансування»). Ці обидва методи фінансування необоротних 
активів мають використовуватись для забезпечення розвитку загального їх 
комплексу, а не окремих їх видів. 

Таким чином, розвиток матеріально – технічної бази торговельного 
підприємства повинен забезпечуватися необхідними фінансовими ресурсами. 
При плануванні обсягу і структури цих ресурсів розглядається: вибір 
основних методів фінансування розвитку необоротних активів торговельного 
підприємства та вибір основних джерел формування фінансових ресурсів, що 
забезпечують цей розвиток. В загальній системі фінансування розвитку 
необоротних активів торговельних підприємств виділяються три основні 
його методи: самофінансування, боргове фінансування та комплексне 
фінансування. Невід’ємною частиною діяльності будь-якого підприємства є 
управління необоротними активами. Створення оптимальної матеріально-
технічної бази торгівельного підприємства сприяє підтриманню його 
фінансової стійкості та розвитку. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ  

НА СВІТОВОМУ РИНКУ 
 
Сучасна глобалізації не могла пропустити такий важливий аспект 

людського життя, як ринок. Більшість країн світу не уявляють свого існування 
без міжнародної економіки, без торгівлі з іншими країнами. Але як і будь яку 
економіку, міжнародну економіку потрібно досліджувати, для того щоб 
визначитись із ринками збуту, а також визначити конкурентоспроможність 
країни та вітчизняних виробників. Для цього існує чимало специфічних 
показників, одними з найголовніших є: експорт та імпорт. Тому важливим є 
визначити дослідження на та аналіз саме цих показників.    

Дану тематику досліджувало безліч науковців, такі як: І.Ф. Бінько, 
З.С. Варналія, О.С. Власюк, В.М. Геєць, Б.В. Губський, С.В. Давиденко, 
Я.А. Жаліло, Л.Л. Кістерський та ін. 

Метою даної роботи є визначити основні показники  експорту та 
імпортупо певній країні.  

Отже, експорт — це вивіз із митної території країни за кордон товарів і 
послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Імпорт - ввезення на 
митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для 
споживання у цій країні імпорту [1, с. 53]. 

Дані експорту та імпорту в різних країнах світу можна з легкістю знайти 
на веб-сайті WorldTradeOrganization [2]. Там зібрані показники по всіх 
країнах за декілька років. Також сайтом досить легко користуватись, що 
дасть можливість будь яким виробникам, бажаючим продавати свою 
продукцію за кордоном, проаналізуватистан на ринку, а також в яких 
кількостях і з ким торгує його країна [3, с. 36]. 

Для прикладу ми можемо провести дослідження експорту Республіки 
Кореї за 2016 рік. На рис. 1 можна побачити в які країни та в якій кількості 
Корея експортує товар, а також загальну суму експортованого товару на 
2016. Так ми бачимо що Південна Корея експортує свій товар в країни 
Європи, Китай, США, Гонконг та В’єтнам. Загальна сума на яку було 
експортовано товару становить 495425,9 млн. дол. Це свідчить про те що 
Корея досить широко використовує торгівлю з іншими країнами. 

Також по даних на даному сайті можна визначити як змінюється 
ситуація на ринку певної країни це певний проміжок часу.  
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На прикладі Кореї ми покажемо, як змінюється ситуація на 
міжнародному ринку станом на 2016-2018рр (таблиця 1). 

Встановлено, що кількість експортованих та імпортованих товарів   
 збільшилась в 2018 порівняно з 2017 і 2016 рр. Також можна простежити, що 
кількість експорту перевищує імпорт, це свідчить що сальдо країни є 
додатнім, що позитивно впливає на економіку країни.  

По даному методу можна оцінити та охарактеризувати будь-яку країну, 
а також використати ряд інших можливостей які надає даний  сайт. 

 

 
Рисунок 1 – Показники експорту Республіки Кореї на 2018 р. 

 

Таблиця 1 –  Показники експорту та імпорту в Південній Кореї за 
2015-2017 рр. 

Роки Імпорт, млн. дол. Експорт, млн. дол. 
2016 406,192.9 495425,9 
2017 478478,3 573694,4
2018 535202,4 604859,7 

 

Тим самим було з’ясовано що аналіз показників експорту та імпорту є 
дуже важливим для країни та окремих підприємств, з метою визначення 
сприятливих ринків, та визначення конкурентоспроможності. А також 
з’ясували  що для того аби зробити такий аналіз не потрібно мати 
спеціальних повноважень, оскільки на сьогодні існують різні сайти на яких 
подана дана інформація, один з яких був нами досліджений. 
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АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
В умовах ринкової економіки переважна більшість суб’єктів 

господарювання є відносно самостійними у прийнятті економічних рішень та 
самі несуть відповідальність за наслідки їх реалізації. В діяльності кожного 
підприємства періодично виникають ситуації, коли необхідно вживати 
заходи, спрямовані на запобігання виникненню кризових явищ чи ліквідацію 
вже наявних ознак кризи. Вказані заходи в сучасній економічній науці 
прийнято відносити до системи антикризового управління. 

Антикризове управління є предметом інтересу багатьох сучасних 
науковців. Теоретичні, методологічні засади та практичний інструментарій 
антикризового управління досліджували такі науковці як Л.О. Лігоненко, 
О.А. Ларіонова, В.М. Маховка, С.К. Рамазанов та інші. 

Метою дослідження є визначення антикризової  політики підприємства в 
сучасних умовах, та аналіз чинників які впливають на кризову ситуацію 
підприємства. 

А. Грязнова, запропонувала розглянути антикризове управління як 
певну систему управління підприємством. Така система повинна мати 
комплексний характер і спрямовуватися на запобігання чи усунення 
несприятливих для бізнесу явищ шляхом використання всього потенціалу 
сучасного менеджменту, розробки і реалізації на підприємстві спеціальної 
програми, що має стратегічний характер, дозволяє усунути тимчасові 
труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції суб’єкта господарювання 
за будь-яких обставин [4]. 

Традиційно прийнято виділяти такі зовнішні причини кризового стану 
підприємства, як несприятлива фінансово-економічна та соціально-політична 
ситуація в державі й відповідні зміни ринкових умов, загострення 
конкуренції, прийняття нових законів чи нормативних актів, що 
ускладнюють діяльність суб'єкта господарювання, стихійні лиха тощо. До 
внутрішніх причин належать прийняття менеджерами помилкових 
стратегічних або тактичних управлінських рішень, ігнорування потреб 
модернізації та реструктуризації, недоліки в організації виробництва, 
недосконалість фінансової, кадрової, інноваційної, інвестиційної та 
маркетингової політик. У кожному конкретному випадку можливе одночасне 
поєднання впливу декількох причин, а іноді достатньо однієї помилки для 
стрімкого зростання загрози кризового стану. 

Поява нових підприємств-банкрутів як в Україні, так і в інших країнах 
дає важливу інформативну базу для дослідження успішних та невдалих 
прикладів реалізації антикризових заходів на різних етапах економічного 
циклу та стадіях антикризового управління.  
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Механізм антикризового управління традиційно представляється у 
вигляді послідовної сукупності етапів [5, с. 123] : 

1. Діагностика поточного стану підприємства, яке потребує 
антикризового втручання. 

2. Обґрунтування мети і завдань антикризового управління, 
спрямованого на подолання поточної нестабільної ситуації або запобігання її 
погіршенню у майбутньому. 

3. Визначення об'єкта і суб'єкта антикризових втручань, а також 
часового фактору у вирішенні соціально-економічних проблем. 

4. Діагностика ресурсних можливостей об'єкта антикризового 
управління з метою формування бажаного рівня ефективності господарських 
рішень. 

5. Розроблення і реалізація антикризової програми підприємства, 
спрямованої на подолання проблем в умовах ресурсних і часових обмежень. 

6. Формування пропозицій щодо запобігання кризовим явищам у 
майбутньому. 

За цих умов антикризова програма підприємства є центральною ланкою 
антикризового управління, яка пов'язує його мету і систему цілей, способи їх 
досягнення із завданням виходу з нестабільного положення і забезпечення 
подальшого динамічного розвитку суб'єкта господарювання. Це 
підтверджується низкою вимогою зазначеного документа, найбільш 
важливими з яких повинні бути [3, с. 47]: 

− підпорядкованість стратегічним пріоритетам підприємства; 
− своєчасність і гнучкість реакції на нові зовнішні і внутрішні чинники, 

що впливають на результати діяльності суб'єкта господарювання; 
− кількісна і якісна вимірюваність результатів і параметрів антикризових 

заходів; 
− конкретність змісту для виконавців. 
За таких умов значна кількість підприємств в Україні є збитковими. Так, 

у 2015 р. кількість збиткових підприємств від загальної кількості організацій 
у всіх галузях економіки становила 56%, відповідно у 2016 р. – 38%. 
Найбільш збитковими на сьогоднішній день залишаються промисловість, 
сільське господарство, підприємства транспорту, зв'язку, житлово-
комунальне господарство. В промисловості, наприклад, кількість збиткових 
підприємств від загальної їх кількості у 2015 р. та 2016 р. відповідно склала 
52%і 42%, тобто має місце тенденція до зменшення їх кількості. Проте у 2016 
р. загальна сума збитків в промисловості збільшилась на 1718 млн. грн. в 
порівнянні з 2015 р. що у відсотковому вимірюванні становить 24% [1, с. 3]. 

Реалізація зазначених вимог, що створюють передумови для 
організаційного забезпечення антикризової програми, повинна сприяти 
подальшому розвитку суб'єкта господарювання переважно на інноваційній 
основі [4]. Цей факт викликаний тим, що підприємство, перебуваючи у 
кризовому стані поза залежністю від подальшої його динаміки, вичерпало 
наявні у нього традиційні можливості стабілізації і покращанняситуації, 
тобто виявилася низка протиріч у здійсненні господарських процес і в 



215 

економічного, соціального, технологічного, організаційного характеру. Для 
подолання протиріч забезпечення подальшого динамічного зростання і 
функціонування підприємства доцільно скористатися переважно 
інноваційними антикризовими заходами – системою інноваційних стратегій 
[2, с. 59], спрямованих на зміцнення поточного положення суб'єкта 
господарювання і формування підґрунтя довгострокової стійкості. 

Результати діяльності промислових підприємств залишаються низькими 
для забезпечення подальшого динамічного зростання на новій якісній основі. 
За цих умов,коли внутрішні можливості стабілізації становища суб'єктів 
господарювання практичновичерпані, доцільно скористатися інноваційною 
основою здійснення змін. Для цього доцільно розробляти антикризову 
програму з урахуванням можливостей реалізації інноваційних процесів. 

Таким чином, потреба в  застосуванні сценаріїв підходу до планування 
інноваційних заходів, а також встановлення потенційних і реальних 
перспективних ринків збуту нових продуктів, що прогнозуватимуться до 
виробництва в рамках антикризових програм. Встановлення зазначених 
критеріїв і планування заходів потребуватиме, у свою чергу, змін у процесі 
діагностики стану підприємства шляхом доповнення фінансових індикаторів 
показниками інноваційної активності. 
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РОЗВИТОК УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ  

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 

Сучасний світ є багатомірним, динамічним та суперечливим. Це світ 
складних альтернатив, тривог і надій, в якому велика роль покладена на 
міжнародні організації. Вони володіють значними компетенціями і можуть 
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забезпечити співробітництво держав із широкого кола питань.  Жодна 
сучасна держава, яка прагне відноситися до цивілізованої, не може 
відокремитися від інших країн і відсторонитися від міжнародних відносин. 
Україна також не є винятком і посідає в світовому співтоваристві і 
міжнародних зв 'язках своє, нехай на сьогодні і скромне, місце. 

Значний внесок у дослідження питань, які стосуються становлення та 
розвитку України у системі міжнародних економічних відносинах зробили 
вітчизняні та закордоні вчені, зокрема: А. Ф. Трубайчук, Д. В. Табачник,  
О. Ю. Мороз, О.С. Киричук, О. П. Сагайдак та інші.  

Метою дослідження є висвітлення аналізу розвитку України в різні 
періоди в системі економічних відносинах. 

Місце України в системі міжнародних відносин визначається її 
геополітичним положенням, економічним потенціалом і зовнішньою 
політикою. Україна є найбільшою за територією (603,7 тис. кв. км) суто 
європейською державою. За чисельністю населення вона посідає п'яте місце в 
Європі, поступаючись ФРН, Франції, Великобританії та Італії. Розташована у 
центральній частині Європи. Межує з Молдовою, Румунією, Угорщиною, 
Словаччиною, Польщею, Білоруссю, Росією. Має вихід до Чорного моря. Від 
СРСР Україна успадкувала значний економічний потенціал, більшу частину 
якого, щоправда, з різних об'єктивних і суб'єктивних причин — розрив 
господарських зв'язків з колишніми радянськими республіками, конверсія, 
невиважені реформи на догоду зарубіжним наставникам, розтягування 
загальнонаціонального надбання через недолугу приватизацію і навіть 
відверте його розкрадання високими посадовими особами держави, 
несприятливий інвестиційний клімат тощо — вже втрачено. В цілому 
географічне розташування, розміри території, чисельність населення, 
потенційні економічні можливості України дають їй змогу мати статус великої 
європейської держави з власною геостратегічною орієнтацією [4, с.572]. 

Український народ має давню історію відносин з іншими державами і 
народами – з часів Київської Русі. Відомо, що зовнішньополітична діяльність 
України під час її перебування в складі СРСР була істотно обмежена, 
оскільки права союзних республік на здійснення відносин з іноземними 
державами були передані загальносоюзним зовнішньополітичним органам. 
Щоправда, на початку існування СРСР Україна мала певні можливості 
впливати на формування зовнішньополітичного курсу Союзу (через своїх 
представників у союзних законодавчих і виконавчих органах влади, у 
дипломатичних місіях багатьох країн), але з 30-х років, коли Радянський 
Союз фактично перетворився на унітарну державу з надцентралізованою 
владою, Україна, як і інші союзні республіки, була їх позбавлена. Але і в цих 
умовах вона приймала участь у створенні ООН, розвивала економічні й 
культурні відносини з країнами світу [1, с.812]. 

Важливим етапом в історії міжнародних відносин було утворення 
Організації Об'єднаних Націй. У червні 1945 р. на конференції у Сан-
Франциско було підписано Статут ООН - першої політичної універсальної 
організації з підтримання міжнародного миру та безпеки, заснованої на 
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принципі колективної безпеки. Одночасно з ООН було утворено міжнародні 
організації, що одержали назву спеціалізованих установ, зв'язаних з ООН 
спеціальними угодами. Це продовольча й сільськогосподарська організації 
ООН (ФАО), Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) та ряд інших. 
Продовжували існувати давні та виникали нові регіональні організації з 
підтримання миру та безпеки: Організація американських держав (ОАД), 
Ліга арабських держав (ЛАД), Організація африканської єдності (ОАЄ), 
Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Організація договору 
Південно-Східної Азії (СЕАТО), Організація Центрального договору 
(СЕНТО) та інші [6].  

Україна підтримує дружні стосунки, намагається розвивати 
взаємовигідне співробітництво з усіма державами, що утворилися на теренах 
колишнього СРСР, державами-сусідами. Вона стала одним із засновників у 
1993 р. Парламентської асамблеї чорноморського економічного 
співробітництва, до складу якої входять одинадцять країн цього регіону. 
Суперечливим є становище України у Співдружності незалежних держав. З 
одного боку, існує об'єктивна необхідність економічної інтеграції держав, які 
в минулому були тісно пов'язані між собою як радянські республіки. З 
іншого боку, є небезпека перетворення СНД у наддержавне утворення з 
домінуванням у ньому Росії, з чим не може погодитися Україна. Тому вона 
не приєдналася до низки укладених в межах СНД угод, виступає проти 
надання їй статусу суб'єкта міжнародного права. Загалом ступінь інтеграції 
держав-членів СНД залишається низьким. За визнанням самих керівників 
цих держав, СНД скоріше нагадує клуб за інтересами, ніж міждержавне 
об'єднання[3, с.250].  

Зовнішня політика України розвивається у взаємодії з основними 
світовими політичними процесами. За роки незалежності українська влада 
напрацювала основні принципи й пріоритети, сформувала відповідні 
структури й кадровий потенціал. Особливістю зовнішньої політики є 
діяльність поза межами своєї території [2, с.760].  

Україна виступає на міжнародній арені як без'ядерна, позаблокова 
держава, котра прагне дотримуватися принципів і норм міжнародного права. 
Як суб'єкт міжнародних відносин вона активно співпрацює з ОБОЄ, ЄС, 
МВФ і Світовим банком, підтримує добросусідські стосунки з Росією, 
Польщею, Чехією, Угорщиною та ін. 

Слабкою стороною міжнародної політики України можна вважати: 
1) постійне балансування між Заходом і Євразією, що спричинює 

буферну роль України у цьому процесі; 
2) невикористання зацікавленості країн Заходу в суспільній модернізації 

України як фактора демонтажу імперських структур Росії; 
3) несприятливий правовий режим для впровадження прямих іноземних 

інвестицій в українську економіку, обумовлений боязню частини правлячої 
еліти, а також монопольних промислових, аграрних і фінансових кланів 
втратити внаслідок поширення іноземних капіталів на український ринок 
мафіозні канали збагачення [5, с.464]. 
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Отже, залишаючись незмінною у своїх принципових аспектах, зовнішня 
політика України змінюється динамічно, залежно від змін міжнародної 
обстановки. Роль України в системі міжнародних відносин значною мірою 
залежить від ефективності внутрішніх економічних, соціальних та 
політичних перетворень, адже успіх цієї політики залежить від внутрішніх 
чинників та впливає на міру впливовості країни на міжнародній арені. 
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Характерною особливістю міжнародних економічних відносин на 

сучасному етапі є зростання прагнення окремих країн до міжнародної 
економічної інтеграції. Вона стає результатом поглиблення міжнародного 
поділу праці, більш високим ступенем інтернаціоналізації господарського 
життя. Інтеграція породжує якісні зміни в багатьох складових сучасного 
світу. По-перше, трансформується просторова організація системи 
міжнародних економічних відносин, а по-друге, перерозподіляються ролі між 
учасниками, в якості яких починають виступати інтеграційні об’єднання, 
створені в різних регіонах світу. Зміни в міжнародних економічних 
відносинах сприяли інтенсифікації інтеграційних процесів на регіональному і 
субрегіональному рівнях. Регіоналізм у формі політичного й економічного 
співробітництва, а також взаємодії і партнерства в галузі забезпечення миру і 
міжнародної безпеки перетворився в глобальне явище.  

Значну увагу питанням розвитку міжнародної економічної інтеграції, 
заснованої на знаннях та інноваційних процесах, приділяли Булатова А.С., 
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Будкін В.С.,  Горкина Т.І., Давидюк Л.П., Дудченко М.А.,Кульганік О.М., 
Філіпенко А. С. та інші науковці. 

Метою тез є висвітлення проблем та тенденції інтеграційного процесу в 
контексті розвитку міжнародних економічних відносин. 

Проблема інтеграції, розвитку взаємовигідних зв’язків з країнами світу, 
входження в міжнародні економічні відносини як незалежної держави, пошук 
свого місця у вирішенні життєво важливих проблем світового розвитку – це 
надзвичайно актуальні проблеми. У цьому контексті дослідження 
інтеграційних процесів у Перській затоці, формуванні взаємовигідних 
відносин між країнами є об’єктивним з точки зору вирішення завдань 
ефективного інтегрування країн цього регіону у світове співтовариство. 

Важливий внесок у дослідження інтеграційних процесів внесли 
представники ліберальної ринкової школи інтеграції (Г. Кассель,  
М. Гальперин, В. Репке та ін.). Вони виступали за мінімізацію регулюючого 
втручання в процеси міжнародної інтеграції з боку держави. Інтеграція, на їх 
думку, це такий стан речей, коли між різними національними господарствами 
можливі настільки ж вільні й вигідні торговельні відносини, як і ті, які 
існують усередині національного господарства [3, c. 8]. Тобто вони 
розглядали інтеграцію як результат дії лише ринкових сил. Саме ринкові 
механізми, які стихійно діють в економіці, ведуть до формування 
інтеграційних об’єднань. Вони не тільки заперечували роль держави в 
розвитку інтеграції, більше того, вони вважали, що державні інститути 
можуть не лише негативно впливати на економічний розвиток, а й привести 
до загального хаосу.  

Розвиток інтеграційних процесів у Європі і в інших регіонах показав, що 
для досягнення успіху в інтеграції національних господарств лише ринкових 
методів недостатньо. Участь державних і міждержавних органів у 
регулятивному механізмі міжнародної економічної інтеграції є очевидною. 
Так, з’являється школа, що отримала назву ринково-інституціональна, яка 
визнала поряд з ринковими факторами важливу роль господарської політики 
держав і міждержавних структур, які розвиваються в окремих інтеграційних 
об’єднаннях. Представники цієї школи (Б. Баласса, М. Алле) намагаються 
знайти компроміс між ринковим та державним механізмом інтеграції. 

Варто зазначити ще один напрям теорії міжнародної інтеграції – 
неокейнсіанський, який відображено в концепції дирижизму. Інтеграція 
представниками цього напряму (Р. Купер, А. Філін та ін.) розглядається як 
процес формування оптимальної ринкової структури. Головною проблемою 
регіональної інтеграції є пошук оптимального поєднання двох можливих 
варіантів розвитку економічної інтеграції: а) об’єднання країн з наступною 
втратою ними суверенітету і взаємним погодженням економічної політики; 
б) інтеграція з максимальним збереженням національної автономії. Так, Я. 
Тінберген (один із теоретиків дирижизму) вважав, що функціонування 
міжнародних інтегрованих структур можливо на основі розробки їх 
учасниками спільної економічної політики і погодженого соціального 
законодавства [2, c. 352]. 
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Саме інтеграційні процеси в рамках розвитку співробітництва арабських 
держав Перської затоки визначаються цілою низкою характеристик, які 
певною мірою відрізняють їх від інших моделей міжнародної економічної 
інтеграції. Так, для країн, що входять до Ради співробітництва, характерною 
ознакою є одноманітність структур національних господарств, вони мають 
подібні політичні інституції, відносно однорідну систему освіти і мистецтва, 
які уніфіковані на основі чисто релігійної ідеології та арабської мови [1, c. 
35]. 

Усвідомлюючи різноманітність концепцій економічної сутності 
міжнародної інтеграції, слід зазначити, що важливим імпульсом щодо її 
практичної реалізації є бажання країн мати більш високий рівень 
економічного розвитку, більш тісне співробітництво і взаємопроникнення 
національних господарств. Кожна держава має право вибору певної форми 
інтеграції, механізмів взаємодії їх економік при створенні регіональних 
інтеграційних угруповань. 

Таким чином, розвиток інтеграційних процесів в контексті 
співробітництва арабських держав Перської затоки характеризується 
певними особливостями, які зумовлені різними чинниками, зокрема, 
історичними, економічними, етнічними та іншими. Розуміння геополітичної і 
геоекономічної реальності, її детермінованості сукупністю даних чинників 
спонукає країни-члени Ради співробітництва до пошуку найбільш 
ефективних форм і типів інтеграції. У майбутньому це створення валютної 
кооперації країн Перської затоки, економічного союзу, що має слугувати і 
досвідом для України. 
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БЛОКЧЕЙН ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 
Банківські операції за своєю сутністю є технологічно прості транзакції, 

що є базовою складовою банківського продукту. Щоб задовольнити потреби 
споживачів потрібно постійно шукати можливості покращення системи 
грошового обігу, прискорення транзакцій платежів, збільшувати надійність 
та ефективність операцій. Для цього опановують новітні методи обробки 
інформації за допомогою засобів комп’ютеризації. Сучасність пропонує 



221 

новітні криптографічні методи шифрування, що стали застосовуватися в 
банківській сфері, та полегшують регулювання та функціонування грошового 
обігу. 

Мета даної роботи є актуальність, оскільки дослідження знаходиться в 
перспективній галузі економічних розробок та пріоритетних напрямках 
розвитку банківського сектору.  

Вивченню методів криптографічного шифрування присвячені роботи 
таких вчених-науковців як: Марк Андерсен, Девід Чаум, Стефан Бренс, Адам 
Бак, Вей Дай, Ник Сабо, Хел Фінні, Джон МакЛин, Гуліо Прісто, Даніел 
Палмер та інших. 

В основі криптовалют лежить технологія блокчейн (англ. «Blockchain», 
«block» - блок, «chain» - ланцюг) – цифровий реєстр, в якому хронологічно і 
публічно враховуються всі транзакції в мережі валюти [4]. 

 Іншими словами, блокчейн слугує розподіленою і децентралізованою 
базою даних, що сформована учасниками економічної системи, в якій 
неможливо фальсифікувати дані через хронологічній запис і публічне 
підтвердження усіма учасниками мережі транзакції, а також повний контроль 
учасника системи свого цифрового активу. Технологію блокчейн також 
називають технологією розподільчого реєстру або LTD (distributed ledger 
technologies) [1].  
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Рисунок 1 – Рівень безпеки використання блокчейну 

 
Для упорядкування та зручності розділимо різні (існуючі та потенційні) 

технологічні аспекти блокчейн-технології на три категорії:  
Блокчейн 1.0 – це валюта. Криптовалюта застосовуються в різних 

додатках, що мають відношення до грошей, наприклад системи переказів і 
цифрових платежів.  

Блокчейн 2.0 – це контракти. Цілі класи економічних, ринкових і 
фінансових додатків, в основі яких лежить блокчейн, працюють з різними 
типами фінансових інструментів - з акціями, облігаціями, ф'ючерсами, 7 
заставними та правовими титулами, розумними активами і розумними 
контрактами.  

Блокчейн 3.0 – це додатки, область застосування яких виходить за рамки 
грошових розрахунків. Вони поширюються на сфери державного управління, 
охорони здоров'я, науки, освіти, культури і мистецтва [3].  
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Основною і головною особливістю блокчейна є використання 
алгоритмів математичного обчислення, а також виключення «людини» і 
людського фактору при прийнятті рішення системою [5]. 

Банківські організації продовжують інвестувати в блокчейн-проекти. 
Інститут IBM для підвищення цінності бізнесу (IBM Institute of Business 
Value) за підтримки Economist Intelligence Unit провів дослідження, в якому 
взяли участь 200 банків з 16 країн світу і розповіли про свої очікування від 
технології блокчейн. Нажаль українські банки не приймали участь у 
дослідженнях. Згідно з результатами дослідження, в 2017 році 15% 
фінансових установ використовували блокчейн в практичній діяльності. 
Саме ці банки є новаторами, які вважають, що технологія допоможе їм 
створити нові бізнесмоделі і запуститися на нових ринках [2]. 

Статистичний збір інформації щодо впровадження технологій блокчейн 
проводилися науковцями Віденського економічного університету (див 
Додаток Б табл. 2.1.). Оскільки зараз в науковій літературі представлена 
лише загальна інформація про ситуацію щодо використання блокчейн, вони 
вирішили опитати безпосередньо експертів фінансових установ. Було 
відправлено анкети на 110 контактів з банків, 10 з фондових бірж, 7 – на 
провайдерів кредитних карток, 23 – FinTech group і 17 – на консалтингові 
фірми. В якості останнього кроку вони намагалися зв'язатися з 15 фахівцями 
федеральних урядових та європейських інституцій [2]. 

Слід також зазначити, що окрім банківських структур, активне 
використання технології блокчейн реалізується через майнерів та учасників 
торгів криптовалютами. Оскільки приєднатися до мережі можливо навіть з 
мобільного телефону кількість учасників-користувачів криптовалютами 
постійно збільшується. Для розрахунків крипто валютами створені 
спеціальні платформи для переведення банківських грошових коштів в 
електронну форму токена. Такі платформи називають електронними 
гаманцями. 

Висновки.Технологія блокчейн представляє собою цифровий реєстр, в 
якому хронологічно і публічно враховуються всі транзакції електронної 
валюти. Іншими словами, блокчейн слугує розподіленою і 
децентралізованою базою даних, сформованою учасниками системи, в якій 
неможливо фальсифікувати дані через хронологічній запис і публічне 
підтвердження усіма учасниками мережі транзакції, а також повний контроль 
учасника системи свого цифрового активу. У застосуванні даної технології 
існує декілька методів та видів функціонування. Безпечність використання 
технології гарантується спеціальними криптографічними методами 
хешування даних та дешифрування через віддалені сервери. Декілька 
десятків банків у Європі застосовують пілотні програми та методи із 
застосуванням технології блокчейн, займаються вивченням, тестуванням, 
аналізом та розробкою нових моделей.У світі найбільш вдалий проект 
застосуванням технології блокчейн реалізується через розвиток криптовалют. 
Блокчейн починають вводити в найрізноманітніших сфери діяльності 
людини. Наприклад її можна використовувати в сфері державного 
управління, в культурі та мистецтві.  
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Впровадження технології блокчейн  в діяльність банків дозволить їм: 
захистити клієнтів банків від шахраїв; підвищити довіру до банків (одна з 
найважливіших проблем); нове джерело доходів для банків; зменшення 
витрат на інкасацію та перевозки банківських документів; зменшення витрат 
на робочий персонал що обслуговує документообіг; зменшення витрат на 
оплату обчислювальних центрів та обслуговування технічних активів 
управління; зменшення витрат на виготовлення та введення в експлуатацію 
грошово-розрахункових документів. 
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МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ «ВЕЛИКОЇ ДВАДЦЯТКИ»  
НА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

 
Інтеграційні об’єднання країн, що розвиваються діють заради спільних 

цілей з різним ступенем ефективності. Їх труднощі відображають загально 
важке положення цих держав у сучасному світі, жорсткість позиції по 
відношенню до них з боку володіють реальною економічною потужністю 
західних держав, великих корпорацій, міжнародних фінансових установ.  

Сприяючи зміцненню міжнародної фінансової архітектури та 
забезпеченню можливостей для ведення діалогу про національну політику, 
міжнародне співробітництво та міжнародні фінансові організації, «Велика 
двадцятка» сприяє зростанню та розвитку у світі. 

Вивченню механізму впливу країн Великої двадцятки на міжнародні 
економічні відносини сьогодні приділяється значна увага. Це питання 
розглядають такі автори: Войтко С.В., Гончаренко В.В., Климко О.Л., 
Кузнєцов О., Пожар А.А., Романова В.О., Сохацька О., Школяр Н.А.,  
Хайнал П.І. та інші. 

Дана робота присвячена детальному вивченню ролі країн «Великої 
двадцятки» на міжнародні економічні відносини. Так, як ця група є основним 
форумом для міжнародного економічного розвитку, який сприяє відкритому 
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та конструктивному обговоренню між індустріальними та відсталими 
країнами ключових питань, пов'язаних з глобальною економічною 
стабільністю. 

Велика двадцятка, або G-20 є групою міністрів фінансів та керівників 
центральних банків. Організація налічує 20 країн, а саме: Австралія, 
Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, 
Корея, Мексика, Німеччина, Південно-Африканська Республіка, Росія, 
Саудівська Аравія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Франція, Японія 
та Європейський Союз. Також, постійними учасниками зустрічей 
«двадцятки» є МВФ, Європейський центральний банк і Світовий банк. 

В умовах глобальної кризи провідні держави сучасного світу 
продемонстрували готовність до співробітництва з метою подолання 
труднощів у фінансово-економічній сфері й формування нової системи 
глобального управління. «Велика двадцятка» стала основною рамковою 
структурою для вироблення принципів та інструментів світового фінансово-
економічного регулювання [3]. 

Велика двадцятка займається економічною діяльністю і намагається 
регулювати світогосподарські зв'язки в сфері економіки. Сьогодні її роль 
неухильно зростає, а з нею і механізм функціонування. 

Головною формою діяльності G20 є саміт. Велика двадцятка збирається 
на такі зустрічі щороку. Кожен рік обирають нову країну-господарку для 
проведення чергового саміту. В ній же розміщується і секретаріат організації. 

На подібні зустрічі з’їжджаються, як правило, глави держав (президенти 
і прем'єри), а також міністри окремих відомств. 

Сучасний період розвитку міжнародних відносин характеризується 
очевидним ускладненням світової політики, перегрупуванням фінансово-
економічних і політичних сил та підвищенням впливу різноманітних 
нетрадиційних гравців. Не останню роль грає й та обставина, що глобальна 
криза, незважаючи на всі зусилля, ще до кінця не подолана. Провідні 
держави світу запустили механізм консультацій та переговорів, що 
підтвердив свою ефективність і проклав шлях до формування нового типу 
глобального управління. Але людство перебуває тільки на самому початку 
цього шляху [2]. 

Постійне, стійке зростання планетарної економіки – ось найголовніший 
постулат і основна мета цієї організації. Причому це стабільне зростання 
повинно торкнутися всіх без винятку країн світу. 

В рамках структури G20 її члени намагаються знайти адекватні рішення 
цілого комплексу проблем: якими шляхами найкраще стабілізувати 
зростання світової економіки; як правильно розвивати фінансову і соціальну 
інфраструктуру; як забезпечити продовольчу безпеку бідних держав; як 
можна вирішити безліч локальних і регіональних конфліктів; яким чином 
«рятувати» екологію нашої планети і т. д. Чимало сил і енергії витрачають 
країни Великої двадцятки і на пошук шляхів вирішення проблеми корупції. 
Займаються вони також і впровадженням багатьох кліматичних програм [4]. 
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Зрозуміло, не обходиться робота G20 і без порції критики. Найчастіше 
організацію звинувачують в недостатній прозорості діяльності, а також в 
дуже малій кількості учасників форуму, які взялися вирішувати такі важливі 
глобальні проблеми. 

На самітах «Великої двадцятки» за допомогою методів багатосторонньої 
дипломатії відбувалося, формування хребта майбутньої світогосподарської 
системи, закладалися передумови чергового соціально-економічного ривка. 

Подальші ініціативи «Великої двадцятки» спрямовані на поліпшення 
поточної ситуації і вимагають продовження переговорів і консультацій; 
особливий режим регулювання для великих банків і фінансових 
конгломератів; подальший розвиток міжнародних стандартів фінансової 
звітності; страховий контракт; спеціальні правила для хедж-фондів: 
Директива про альтернативні інвестиції. 

Відповідно до доповіді оксфордського Центру міжнародних досліджень 
під назвою «Global Economic Governance Programme: The G20 Leaders and 
Global Governance»: «Ефективність G20 значною мірою викликана її 
неформальним, неінституціолізованим статусом та форматом. G20 
функціонує як неформальна організація, що стала втіленням готовності 
світових лідерів до співробітництва і надала їм плацдарм для взяття на себе 
відповідного зобов’язання, що набуло вигляду 12 узгоджених між країнами-
членами пріоритетами співробітництва. Чим G20 ніколи не була і чим ніколи 
не буде, якщо планує й надалі лишатися глобальним кризовим менеджером 
та автором світового порядку денного, так це юридичною інституцією з усіма 
притаманними їй атрибутами, що виконує свої ж рішення. Відповідальність 
за імплементацію останніх лягає на міжнародні організації, що мають свої 
формальні правила членства, процесу прийняття рішень та розподілу 
повноважень» [5]. 

G-20 поставили перед собою мету подолати фінансово-економічну кризу 
й забезпечувати стійке перепланування. Їх реформа фінансових ринків 
базується на чотирьох основних напрямах: 

– сильна нормативно-правова база для переміщення капіталу та щодо 
його ліквідності; 

–  ефективний нагляд; 
– співпраця із системно значущими інститутами, керівництвом по 

впровадженню систем та інструментів для реструктуризації в умовах кризи 
та всіма видами фінансових установ, які повинні нести відповідне 
навантаження; 

– прозора міжнародна оцінка та експертна оцінка [1]. 
G-20 підтвердила свою відданість програмі МВФ і Світового банку, 

зобов'язується підтримувати надійний та прозорий експертний огляд Ради з 
фінансової стабільності, з'ясовує питання щодо країн, які не співпрацюють, і 
територій з пільговими режимом оподаткування, сприяє боротьбі з 
відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також дотримується 
регуляторних і наглядових стандартів та обміну інформацією між країнами. 
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Реалізація цих вимог істотно впливає на підходи стратегії, організацію, 
процеси, методи та IT-систему світових відносин. 
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ЕТАПИ ПЛАНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ДОХОДУ  
ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Необхідною умовою ефективного функціонування торговельних 

підприємств є формування оптимального доходу у розмірах, необхідних для 
покриття його поточних витрат, сплати податків та отримання прибутку. 
Категорія доходу є однією з найскладніших в економічній науці та є 
предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл 
та напрямків.  

Дослідженням даної проблеми займалися такі вчені-економісти, серед 
яких: І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко, Н. М. Ушакова, В. І. Блонська,  
О. М. Сподарик, В. В. Наконечний, І. А. Маринич, В. С. Нікітіна, 
І. Л. Боднарюк, Л. П. Дядечко, А. М. Пантьо та інші. 

В процесі дослідження питань управління доходами від реалізації 
товарів на торговельному підприємстві нами опрацьовані наступні  
джерела [1-4].  

Доходи торговельного підприємства слугують його фінансовою базою, 
що забезпечує вирішення наступних завдань: 

– фінансування усіх поточних витрат, що пов’язані зі здійсненням 
господарської діяльності; 

– виплату усіх необхідних податкових платежів; 
– формування прибутку як джерела розширення діяльності. 
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Найбільша частка в доходах торговельного підприємства припадає на 
доходи від торговельної діяльності .  

Оскільки, що в торгівлі нова споживча вартість не створюється, дохід 
від реалізації товарів (комерційний дохід) є платою за надання торговельно-
посередницької послуги (доведення товарів до споживачів та їх реалізацію), 
яка становить частину виручки торговельного підприємства. 

Розкриваючи сутність комерційного доходу від реалізації товарів хочемо 
відмітити, що його величина являє собою обсяг торговельних надбавок та 
знижок, отриманих від товарів, реалізованих у звітному періоді.  

Питання розвитку комерційного доходу торговельного підприємства 
передбачає використання такого ефективного інструменту, як планування. 

Основними вихідними даними для планування доходів від реалізації 
товарів є: 
розробка плану реалізації та закупівлі товарів; 
цільова сума прибутку, що забезпечує умови ефективного розвитку 
підприємства у плановому періоді; 
розроблена цінова політика підприємства.  

Розглянемо  етапи процесу планування доходів на торговельному 
підприємстві.  

На першому етапі здійснюється аналіз доходів підприємства у 
передплановому періоді.  

На цьому етапі роботи насамперед визначається динаміка загальної 
суми доходу підприємства в передплановому періоді. Потім визначається 
склад доходів та тенденції щодо змін, які відбулися. 

Аналізуються: сума та рівень податкових платежів, що сплачуються за 
рахунок доходу; рівень доходів підприємства до товарообороту та його 
динаміка у перед плановому періоді.  

Визначаються основні фактори, що вплинули на зміну суми, складу, 
рівня доходів у перед плановому періоді. 

Другий етап процесу планування передбачає розрахунок планової 
суми доходів.  

Для цього використовуються такі методи: 
1) планування доходів від торговельної діяльності на основі цільової 

суми прибутку; 
2) метод планування доходів від середнього рівня торговельної 

надбавки; 
3) метод планування доходів на основі середнього їх рівня до 

товарообороту; 
4) метод планування доходів шляхом прямого рахунку. 
Так, в процесі планування доходів торговельного підприємства 

використовується відповідна система методів, яка в загальному вигляді 
представлена у табл. 1. 

На третьому етапі процесу планування доходів торговельного 
підприємства здійснюється розробка системи заходів по забезпеченню 
виконання плану прибутків.  
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Таблиця 1 – Умови застосування окремих методів планування 
доходів на підприємствах торговельної галузі [3, с. 18] 

Назва методів 
планування 
доходів 

Види доходів, 
що плануються 
цим методом 

Умови застосування окремих методів 
планування 

1. Метод 
прямого 
розрахунку 

Окремі види 
доходів, що 
входять до 
інших 
операційних, 
інвестиційних і 
фінансових 
доходів 

Наявність необхідної первинної інформації, що 
має бути покладена в основу розрахунків 

2.Економіко-
статистичний 
метод 

Всі види 
доходів 

Використовується як допоміжний і лише на 
короткий плановий період 

3. Метод 
розрахунків 
на основі 
середнього 
рівня 
торговельної 
надбавки 

Комерційний 
дохід 

На підприємствах із стабільною структурою 
товарообігу і визначеною в узагальнюючих 
показниках ціновою політикою 

4. Метод 
техніко-
економічних 
розрахунків 

Комерційний 
дохід 

Для підприємств з відносно вузьким товарно-
груповим асортиментом, які мають сталі 
господарські зв'язки з партнерами і працюють 
на основі довгострокових контрактів з ними 

 
Таким чином, розглянуті етапи планування комерційного доходу від 

реалізації товарів на торговельному підприємстві дозволять створити 
сприятливі економічні умови для відшкодування постійних витрат 
підприємства, покриття змінних витрат та забезпечення отримання цільового 
прибутку. 
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МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

В сучасних умовах складності та невизначеності економічних процесів 
завданням державного регулювання є стабілізація соціально-економічної 
ситуації в державі, формування макропропорцій, забезпечення стабільного 
розвитку економіки. Реалізація такого завдання потребує систематичного 
підходу, який розпочинається саме з планування. Макропланування є 
основою координації рішень всіх економічних суб’єктів національної 
економіки, які приймають для вирішення макроекономічних проблем. 

Окремі теоретичні та прикладні питання державного планування та 
програмування розкрито у працях багатьох відомих вітчизняних та іноземних 
науковців. В. І. Захарченко та І. В. Запоточний виділяють за формою змісту 
директивне, індикативне, стратегічне планування [1]. В.М. Гриньова,  
Л.С. Головко, М.М. Новикова, А. Є. Никифоров, Л.І. Дідівська, С. М. Чистов, 
Т. Ф. Куценко за обов’язковістю виконання завдань, відображених у плані 
суб’єктами господарювання, виділяють директивне та індикативне 
планування [2, с. 23; 3, с. 69; 4, с. 50]. В. І. Кушлін, Г. А. Оганян,  
В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев виокремлюють індикативне та стратегічне 
планування [5]. З позиції одних вчених, макроекономічне планування буває 
двох типів – директивне та індикативне. Інші виділяють директивне, 
індикативне та стратегічне макроекономічне планування. Директивне 
планування – це спосіб регулювання економіки країни, в якому 
використовуються обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання 
завдання, що стосуються виробництва та розподілу товарів та послуг. 
Натомість індикативне планування трактується як спосіб регулювання 
економіки, який охоплює постановку цілей, визначення пріоритетних 
напрямів розвитку національної економіки та застосування державних 
стимулів для їх реалізації [3, с. 69–71]. 

Соціальні та економічні процеси в сучасних умовах є дуже складними та 
невизначеними, тому вирішення проблем економічного характеру потребує 
систематичного підходу, адже показники визначальних факторів у 
теперішніх обставинах істотно відрізняються від майбутніх, а регулювання 
бюджетних перевантажень дає змогу витрачати кошти з державного бюджету 
на певні державні заходи, тільки у разі гарантованої результативності цих 
заходів, тому в плануванні економічних процесів застосовують стратегії  
[6, с. 16–17]. І.Р. Михасюк, Мельник, Л.А. Швайка визначають стратегічне 
планування як концентрацію ресурсів держави на вирішення стратегічних 
проблем шляхом координації цілей системи [7, с. 109; 8, с. 105]. В.Д. Лагутін 
також зазначає, що політика не є одноразовою дією, а є за суттю процесом, 
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тому під час формування державної політики завжди постає питання між 
теперішніми втратами і майбутньою вигодою.  

У державному секторі це питання ще гостріше, адже людські та часові 
ресурси тут обмеженіші, ніж у приватному секторі [11]. М. Браун подає 
процес стратегічного планування у п’яти етапах [6, c. 49–51].  

1. Перший етап планування передбачає ретельне вивчення зовнішнього 
середовища організації за допомогою аналізу політичних та економічних, 
соціальних та технологічних обставин та тенденцій (так званий PEST-аналіз). 
Спектр збору інформації у державному стратегічному аналізі досить 
широкий: інтерв’ю з галузевими експертами, звіти обласних та міських 
органів самоврядування, соціологічні дослідження, звіти міжнародних 
організацій, документи Верховної Ради України, аналітичні звіти 
інвестиційних банків, українська та міжнародна галузева аналітика, державна 
статистика [9].  

2. Другий етап – етап “перевірки ресурсів організації”, на якому 
аналізують сильні та слабкі сторони організації, вивчення її можливостей та 
загроз (так званий SWOT-аналіз).  

3. Третій етап є етапом визначення найважливіших проблем, які 
необхідно вирішити. “Формулювання проблеми є найбільш складним та 
важким завданням у державному регулюванні економіки. Причиною є те, що 
як проблема визначається, так регулювання і здійснюється” [9, c. 103].   

4. І останній етап стратегічного планування – це впровадження 
стратегічних планів, який вчені вважають найскладнішим, через складності й 
особливості на державному рівні. Державне регулювання є централізованим, 
що істотно знижує швидкість прийняття рішень [6, c.51]. 

Державні цільові програми за масштабом класифікують на 
загальнодержавні програми – ті, які охоплюють всю територію держави або 
більшу її частину, та інші – ті, які вирішують окремі проблеми розвитку 
економіки або певної галузі економіки [10; 3, с. 72–73]. За термінами 
виконання програми поділяють на короткострокові (розраховані  
на 1–2 роки), середньострокові (1–5 років) та довгострокові (5–10 років)  
[4, с. 62; 3, с. 72]. 

Макропланування є обов’язковою складовою державного регулювання 
економіки. Залежно від моделі національної економічної системи, а 
відповідно і обов’язковості виконання планових завдань, доцільно 
застосовувати або індикативне, або директивне макропланування. 
Стратегічне планування за суттю є ланцюгом дій “збір інформації про 
середовище – формування альтернатив – впровадження та оцінка вибраної 
стратегії”. Аналіз, що застосовується в процесі стратегічного планування на 
макрорівні, має певну специфіку: він повинен бути систематичним і водночас 
чутливо реагувати на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, а 
також слід враховувати те, що суспільні інтереси є дуже різними, але повинні 
бути максимально врахованими. 
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 

 В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 

У системі зовнішньоекономічних пріоритетів України євроінтеграція 
посідає особливе місце. Сучасні зовнішньоекономічні процеси 
характеризуються поглибленням інтеграції України в європейське 
суспільство, що потребує якнайшвидшого подолання відставання розвитку 
країни у різних сферах національного господарства, а також покращення 
показників зовнішньої торгівлі та посилення позицій на світовій арені. 

Проблему розвитку зовнішньоекономічних відносинах України 
досліджує велика кількість науковців, зокрема: А. Ю. Панкова [1], В. Вергун, 
Ю. Р. Футало [4], Н. Вінер, А. Дунська, М. Портер та інші. 

Головним зовнішньоекономічним і політичним пріоритетом та основою 
економіко-правового, соціально-культурного і політичного розвитку України 
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стала євроінтеграція. Євроінтеграційні прагнення стали невід’ємними 
реаліями політичного сьогодення, а європейські орієнтири набули 
практичного втілення у низці рішень та дій і української держави, й 
офіційних органів Європейського Союзу [3, с.36] . 

Інтеграцію до ЄС Україна розглядає, як перетворення на стабільну 
державу, яка буде володіти безліччю перспективами. В цьому процесі 
зацікавлені, безумовно, обидві сторони: Україна з одного боку і ЄС- з іншого. 
Для країн ЄС- це неабиякий інтерес в широкому спектрі секторів української 
економіки. Це може стимулювати значний приплив капіталу, що є безумовно 
позитивним явищем. Важливу роль при цьому для потенційного іноземного 
інвестора відіграють макроекономічні показники, які відображають 
загальний стан головних економічних процесів у країні.  

Для України євроінтеграція – це подолання технологічної відсталості, 
залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, шлях модернізації 
економіки, створення нових робочих місць, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед на ринок ЄС [1, с.58]. Важливим торговельним партнером 
України в системі зовнішньоекономічної діяльності являється ЄС (рис. 1). 

 
 
Рисунок 1 – Зовнішня торгівля товарами України із країнами ЄС 

 за 2014-2017рр. [6] 
 

За останні роки зовнішня торгівля товарами України із країнами ЄС 
демонструє тенденцію до зростання, винятком є 2015 рік. 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку держави вимагає 
орієнтувати економічну політику на невпинне скорочення існуючого розриву 
між Україною та найбільш розвиненими країнами світу.  

В України є необхідні передумови не тільки для економічного 
зростання, але й для економічного і соціального процвітання (людські, 
виробничі, технологічні і природні ресурси). Але значні макроекономічні 
дисбаланси, глибокі структурні диспропорції, недостатній рівень прозорості 
у державному секторі управління призвели до того, що ситуація вимагає 
термінових коригуючих дій. Ці заходи можуть бути болючими в 

Обсяги 
експорту/імпорту, 
млрд. дол. США 
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короткостроковій перспективі, але вони необхідні для забезпечення сталого 
зростання економіки із охопленням всього населення 

Узагальнюючи дослідження зовнішньоекономічної діяльності України в 
контексті євроінтеграційних процесів слід зазначити, що Україні слід 
вживати всіх заходів для формування сильної економіки. В першу чергу, 
потрібно зрозуміти, що ключове значення для здійснення позитивних 
зрушень займають реформи, які виходять за рамки лише економічної сфери. 
По-друге, макроекономічна стабілізація та ріст економіки неможливий без 
ефективного державного апарату. По-третє, необхідно створити інструменти 
економічного зростання. Важливе значення мають також реформи секторів, 
пов’язаних із  розвитком людського потенціалу. Окрім того, грошова і 
фінансова стабілізація є найважливішим фактором формування сприятливого 
інвестиційного клімату. Створення чітких і зрозумілих «правил гри» для всіх 
учасників соціально-економічного життя є основою для досягнення 
поставленого євроінтеграційного вектору. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ  
ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Ефективність господарювання характеризується система фінансових 

показників, найважливішими з яких є показники прибутку, які в умовах 
ринкової економіки становлять основу економічного розвитку торговельного 
підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для 
самофінансування, розширеного відтворення, вирішення проблем соціальних 
і матеріальних потреб персоналу. Відомо, що чим вищим є рівень прибутку 
підприємства, тим меншою є потреба в залученні зовнішніх фінансових 
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коштів, що сприяють фінансовій стійкості підприємства. І, що є надзвичайно 
важливим, прибуток є головним джерелом зростання ринкової вартості 
підприємства. Саме тому, належну увагу приділимо визначенню 
особливостей управління ефективністю діяльності сучасного торговельного 
підприємства.  

Дослідження показали [1-4], що ефективність ґрунтується на 
різноманітних особливостях. Так, з точки зору економічної теорії, на 
«ефективність»  впливає зміна людських цінностей, тому  вона завжди 
пов’язана  з відношенням цінності результату до цінності витрат. 
Ефективність любого процесу може змінюватись із зміною оцінок, а оскільки 
все взаємопов’язане, то будь-які зміни в будь-якій суб’єктивній перевазі, в 
принципі,  можуть змінити ефективність  будь-якого процесу. Розуміння 
ефективності чи неефективності визначаються тим, що ми цінимо. Так, 
економіка торгівлі розкриває систему відносин і зв’язків, що складаються на 
внутрішньому ринку, у сфері обігу предметів споживання, взаємодій і 
оновлення, в переході від якісного стану до іншого в умовах конкуренції і з 
урахуванням часу. Вивчення ефективності діяльності торгівлі, її 
господарського механізму проводиться з позицій відтворення в цілому. 
Самий економічний ефект відображає різні вартісні показники, що 
характеризують проміжні і кінцеві результати підприємства. До таких 
показників відносяться обсяг товарообороту, величина одержаного прибутку, 
економія тих чи інших видів ресурсів тощо. Соціальний ефект зводиться до 
скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць і 
рівня зайнятості людей, поліпшення умов праці та побуту, стану оточуючого 
середовища, загальної безпеки життя тощо [1, 2].  

 Прибуток як головний результат підприємницької діяльності 
забезпечує потреби самого підприємства й держави в цілому. На величину 
загального прибутку впливає сукупність багатьох факторів, що залежать і не 
залежних від підприємницької діяльності. Важливими факторами зростання 
прибутку, що залежать від діяльності підприємств, є ріст обсягу реалізації 
товарів, оптимізація витрат обігу, підвищення якості, поліпшення 
асортименту, підвищення ефективності використання матеріально-технічних 
ресурсів, ріст продуктивності праці [4]. 

На нашу думку, дослідження показників ефективності торговельної 
діяльності та оцінки факторів, що обумовлюють їх величину, дозволять 
забезпечити передумови для розробки ефективної стратегії управління 
прибутком на підприємстві. Також, вважаємо, що необхідно використовувати 
найбільш прогресивні методи планування прибутку торговельного 
підприємства та показників рентабельності. Це обумовлене тим, що 
основною метою планування прибутку від торговельної діяльності є 
забезпечення росту його величини та підвищення рентабельності на основі 
збільшення обороту, а також найбільш ефективного використання 
матеріальних, трудових і фінансових результатів при обов’язковому 
скороченні витрат часу. Економічною основою складання плану прибутку є:  
запланований обсяг і структура обороту;  завдання на плановий період по 
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приросту діяльності; зміни в організаційній структурі, ставках, тарифах, 
рівнях торговельних надбавок і націнок й інших умов розрахунку.  

Таким чином, однією з актуальних задач сучасного етапу розвитку 
торговельного підприємства є оволодіння сучасними методами ефективного 
управління формуванням фінансовими результатами діяльності 
підприємства. Це зумовлює необхідність побудови на торговельному 
підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення 
цього управління, знання основних механізмів формування фінансових 
результатів, використання сучасних методів їх аналізу і планування.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ТА ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ 
 
Економіка Китайської Народної Республіки друга після США економіка 

світу. Це потужна аграрно-індустріальна країна. Розвиваються традиційні 
галузі промисловості — текстильна, вугільна, чорна металургія, фосфорно-
фаянсове виробництво, також створені нові галузі нафтопереробна, газова, 
хімічна, авіаційна, космічна, електронна, машинобудування, 
приладобудування.  Китай займає провідні позиції у світі з видобутку 
вугілля, цементу, виробництва мінеральних добрив, сталі, електроенергії. 
Саме тому ця країна є досить цікавою для дослідження. Дослідженням цієї 
теми займалось багато видатних вчених та науковців, таких як: Волинський 
Г., Дем'яненко С.І., Чжихуа Л.,  Гайдуцький А.  Метою тез є дослідити 
причини зростання економічного стану Китайської Народної Республіки та її 
аналіз. 

Економічні здобутки Китаю стали можливими, насамперед, завдяки 
економічним реформам, ефективній економічній політиці уряду, вдало 
обраним стратегіям розвитку країни.    В умовах сучасного розвитку світової 
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економіки Китай займає передову позицію, тому ця тема є як ніколи 
актуальною. 

Сучасні економічні стратегії Китаю беруть початок з 1978 р., коли було 
проголошено курс на економічну реформу, в основу якої покладалися 
перебудова відносин власності й формування соціалістичного ринку. 
Реформа має довготерміновий характер й здійснюватиметься у три етапи: 

-  до 2000 р. планувалося збільшити валову продукцію промисловості і 
сільського господарства у 4 рази, забезпечити досягнення середнього 
достатку життя народу; 

-  до 2021 р. підняти Китай до рівня середньо-розвиненої країни; 
-  до 2049 р. перетворити Китай на високорозвинену державу. 
Головною метою стратегії залишається побудова комунізму в країні 

через сто років після перемоги соціалістичної революції в Китаї (1949 р.). За 
останні 20 років реальне зростання китайського ВВП в середньому становить 
9,9%. Це підняло економіку Китаю з маргінального рівня до одного з 
найбільших рушіїв глобального зростання. Із 2000 по 2009 р. китайська 
економіка зросла від 3,7% глобального ВВП (в номінальному доларовому 
вимірі) до 8,1% [1]. 

За результатами 19-го з’їзду Комуністичної партії Китаю, що відбувся у 
жовтні 2017 р., були визначені стратегічні цілі – створення «заможного 
суспільства» (середнього класу) до 2020 року та побудови багатої і 
процвітаючої країни до 2050 року. Заяви китайського уряду, на перший 
погляд, звучать утопічно, проте реальні показники демонструють, що КНР 
поступово наближається до визначеної мети. Нещодавно стало відомо, що 
Китай спромігся зменшити рівень забруднення у великих містах в країні. 
КНР є активним учасником та одним з ініціаторів Паризької кліматичної 
угоди 2015 року. Зокрема, одним із основних заходів для зменшення рівня 
забрудненості повітря в державі є поступова відмова від енергії, отриманої 
шляхом спалювання вугілля. Перехід від "чорного золота" на більш 
ефективні джерела отримання енергії може зашкодити економіці Китаю у 
короткостроковій перспективі, однак є необхідним для розвитку країни в 
майбутньому [2]. 

Феноменальне зростання економіки останніми роками спирається на 
капітальні вкладення в інфраструктуру, будівництво заводів і житла, а також 
зведення нових міст в чистому полі, які в підсумку залишаються порожніми. 
Більша частина цих вкладень припадає на державу, яка фінансує ці проекти 
через державні корпорації та місцеві органи самоврядування. Як результат, 
економіка працює з великим торговим профіцитом для збуту величезного 
обсягу продукції, виробленої фабриками та заводами. Проблема полягає в 
тому, що при стагнації споживчого попиту в США, а також в Європі і Японії 
попит на китайську продукцію буде помітно знижуватися. Економічному 
зростанню Китаю загрожує чимало інших факторів. Воно може бути 
підірване слабкістю банківської системи і міграцією китайців із сільських 
районів у міста (12 млн осіб на рік). Однак найстрашнішою загрозою для 
Китаю є втрата стабільності [3]. 
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Китай входить до числа найбільш швидкозростаючих економік світу, 
причому реальне зростання ВВП за період з 1979 по 2016 рік становило в 
середньому 9,6%, а в 2017 році китайська економіка зросла на 6,7%. 

Серед проблем Китаю можна виділити такі найголовніші: надмірна 
залежність від експорту, неповний перехід до ринкової економіки, сильне 
державне втручання до банківського сектору, надлишкове кредитування і 
зростаючий борг, високий рівень корупції та відсутність верховенства права, 
екологічні наслідки (з’їдають 6,5% ВВП) та демографічні проблеми [4]. 

Незважаючи на проведення протягом трьох останніх років 
широкомасштабних економічних реформ, китайські офіційні особи 
стверджують, що Китай є «соціалістичною ринковою економікою». Це 
означає, що уряд дозволяє діяти ринковим силам у ряді галузей, щоб сприяти 
зростанню економіки, але держава, як і раніше, відіграє важливу роль в 
економічному розвитку. Так, наприклад, державні підприємства 
продовжують домінувати в більшості секторів (нафтова і гірничодобувна 
промисловість, телекомунікації, комунальні послуги, транспорт та інші 
промислові сектори). Державні підприємства захищені від конкуренції, їх 
заохочують до інвестування за кордон, вони домінують у лістингах фондових 
індексів Китаю. Одне дослідження показує, що державні підприємства 
складають 50% з 500 найбільших виробничих компаній Китаю та 61% з 500 
найбільших підприємств сфери послуг [5]. 

Опираючись на прогнози провідних економістів та аналітиків, можна 
зробити висновок, що протягом наступних десяти років китайське зростання 
має задовольнятися середнім рівнем у 7,5%, але цього буде достатньо для 
збільшення китайської частки глобального виробництва до 14,9%. Але навіть 
за умови потужного зростання протягом наступних 10 років китайський ВВП 
на душу населення залишатиметься в 2019 році лише на рівні 11 644 доларів 
США, або 20% від американського рівня. 

Отже, узагальнивши наведені данні, можна зробити висновок, що у 
майбутньому продовжиться загалом успішний поступальний розвиток 
Китаю, йому вдасться уникнути серйозних політичних і економічних 
потрясінь, а в другій половині XXI ст. Китай перетвориться на одну з 
провідних, а можливо, і домінуючу державу світу. 
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ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сьогоднішній день, все більше загострюється конкуренція на ринку 

між суб’єктами господарювання, цим самим спонукаючи їх до пошуку нових 
засобів впливу на покупця. Відомо що, будь-який економічний розвиток 
неможливий без активізації інноваційної діяльності, оновлення й 
модернізації виробничих засобів та розробки нової конкурентоспроможної 
продукції. Крім того, глобалізація ринків, інтеграція України у міжнародні 
економічні зв'язки суттєво посилюють роль конкуренції і об'єктивно 
сприяють формуванню інтенсивного конкурентного середовища. Саме це 
зумовило вибір даної теми дослідження. 

Питанням забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
присвячуються праці як зарубіжних, так і вітчизняних учених-економістів, 
серед яких можна відмітити: І. Ансофф, Д.О. Барабась, Т.В. Воронкова,  
Є. В. Голубко, О. П. Єлець, П. С. Зав’ялова, А. Ю. Юданова та інші.  

Опрацювання джерел [1-5], дозволили вияснити наступне. Так, під 
конкурентоспроможністю підприємства розуміють здатність виробляти й 
реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, при 
високому технічному рівні обслуговування. Таким чином, 
конкурентоспроможність підприємства являє собою можливість ефективно 
розпоряджатися власними й позичковими ресурсами в умовах конкурентного 
ринку. Виробництво й реалізація конкурентоспроможних товарів або послуг 
– обов’язкова умова конкурентоспроможності підприємства [3, с.90]. 

У ринкових умовах висока конкурентоспроможність суб’єктів 
господарювання є запорукою отримання високого і стабільного прибутку. 
Важливим елементом системи забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності підприємства, ефективного ведення його 
господарської діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках 
виступає її оцінка.  

Для визначення конкурентоспроможності підприємства на ринку 
необхідно виділення чинників, що впливають на можливості виграшу чи 
програшу організації в конкурентному суперництві. Визначення «чинники 
конкурентоспроможності» являють собою умови, що безпосередньо 
впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства та обумовлює 
його конкурентну позицію у релевантному зовнішньому ринку. Аналіз 
економічної літератури свідчить про відсутність єдиної класифікації 
чинників конкурентоспроможності [2,с.31]. У межах існування чинників 
конкурентоспроможності на рівні галузі варто наголосити на можливості 
створення у майбутньому стратегічних конкурентних переваг [4]. 
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Чинники конкурентоспроможності для окремого підприємства, з одного 
боку, можна поділяти на економічні, управлінські, технологічні. З іншого 
боку, за сферами управління, на нашу думку, потрібно виділяти виробничі, 
маркетингові (зокрема збутові, чинники, сформовані маркетинговими 
комунікаціями, цінові, асортименті), кадрові, фінансові, у сфері постачання 
тощо. 

Виробничі чинники конкурентоспроможності – це ті технологічні 
особливості, які дають конкурентні переваги порівняно з конкурентами у 
якості, собівартості продукції, термінах її виготовлення. 

Маркетингові чинники конкурентоспроможності формуються і 
підтримуються маркетинговими службами підприємства. 

Конкурентоспроможність персоналу є дуже важливим показником, тому 
що лише у разі правильного планування та управління можна одержати 
максимальний прибуток і уникнути банкрутства. 

Фінансові чинники конкурентоспроможності, на нашу думку, мають 
особливе значення. На нашу думку, їх наявність є передумовою для 
виникнення усіх інших внутрішніх елементів конкурентоспроможності 
підприємства. Вони визначаються, з одного боку, нормами рентабельності і 
прибутковості продукції та інвестованого капіталу, а з іншого, – наявністю 
початкових і поточних інвестицій та фінансовою політикою підприємства. 

Чинники конкурентоспроможності у сфері постачання мають 
тимчасовий характер. Вони визначаються можливістю отримати вчасно 
необхідні сировину і матеріали за низькими цінами, з відтермінуванням 
платежів тощо. Однак такі самі умови постачання, переважно, можуть 
отримати і конкуренти. 

Економічні чинники визначають, передусім, купівельну спроможність 
потенційних споживачів підприємства. 

Цікавим є поділ чинників на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх 
чинників відносяться: політична ситуація в державі, законодавча база, 
економічні зв’язки, наявність конкурентів на ринку, розміщення виробничих 
сил, наявність сировинних ресурсів, загальний рівень технічного розвитку, 
система управління промисловістю, концентрація виробництва.  

Внутрішніми чинниками є: система та методи управління 
підприємством, рівень технологій процесу виробництва, рівень організації 
процесу виробництва, система довгострокового планування, орієнтація на 
маркетингову діяльність, інноваційний характер виробництва. 

Отже, конкурентоспроможність розглядається як можливість або 
здатність підприємства використовувати свої порівняльні переваги у 
виробництві і реалізації товарів і послуг по відношенню до виробників і 
постачальників аналогічних товарів і послуг. Можливість підприємства 
конкурувати на певному товарному ринку залежить насамперед від 
конкурентоспроможності товару, тобто ефективності використання наявних 
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Конкуренція змушує 
товаровиробників впроваджувати у виробництво інноваційні процеси та 
технології для зменшення витрат на виробництво.  На основі цього можна 
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зробити висновок, що на конкурентоспроможність підприємства впливає 
низка чинників. Важливим є розуміння того, що за правильного управління 
кожен чинник здатний сприяти формуванню додаткових конкурентних 
переваг. Враховуючи вагомий вплив розглянутих чинників на рівень 
конкурентоспроможності підприємства, необхідно детальніше 
проаналізувати процес формування конкурентоспроможності підприємств із 
врахуванням можливості управління чинниками конкурентоспроможності. 
Тому, зазначені чинники здатні сформувати конкурентні переваги для 
підприємства або ж навпаки знищити їх. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШВЕЙЦАРІЇ  

 
Швейцарія є однією з найбагатших і розвинених країн не тільки Європи, 

а й світу та 4-ий найважливіший торговий партнер Європейського союзу. Ні 
для кого не секрет, що на сьогоднішній день Швейцарія є одним з 
найважливіших банківських і фінансових центрів світу і в той же час одним з 
провідних міжнародних інвесторів. Вона відноситься до країн з високим 
відсотком експорту в показниках внутрішнього валового продукту. 
Економіка країни базується на високотехнологічної продукції в зв'язку з 
маленьким внутрішнім ринком. Запорукою конкурентоспроможності 
економіки є одна з кращих систем освіти. Основу швейцарської економіки 
становлять середні і малі підприємства. Їх частка складає 99% всіх 
зареєстрованих підприємств. 
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У зв'язку з тим, що більше 90% виробленої в Швейцарії продукції 
вивозиться за кордон, можна зробити висновок, що зовнішньоекономічні 
зв'язки мають особливе значення для розвитку швейцарської економіки. 
Згідно даних сайту ВТО, експорт Швейцарії поступово скорочується, так у 
2013 році він становив 357 851,79 тис. грн., а вже у 2017 році – 299 604,60 
тис. грн., тобто він зменшився на 16,28% (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Експорт Швейцарії [1] 

 
Найбільш значними експортними поставками до країн Євросоюзу є 

годинник, ювелірні прикраси, точні інструменти, машинне обладнання, 
продукти хімічної та фармацевтичної промисловості,золото та срібло, 
продукція сільського господарства, лісництва та рибальства, в тому числі: 
кава, напої, шоколад, сир, табак, транспортні засоби, в тому числі: повітряні і 
космічні суду, запчастини до автомобілів, залізничний транспорт, одяг і 
взуття, пластмаси, енергоносії, предмети мистецтва та антикваріат, папір і 
друкована продукція. 

З метою збереження конкурентоспроможності вітчизняної експортної 
економіки на світовому ринку, швейцарські фірми і підприємства інвестують 
гроші в науково-технологічні розробки. 

Бережного ставлення до енергетичних і природних ресурсів надається в 
Швейцарії велике значення. Воно ґрунтується на усвідомленні того, що 
економічний розвиток і технічний прогрес повинні бути сумісні з завданням 
захисту навколишнього середовища. У цих питаннях Швейцарія має 
багаторічний досвід і великий науково-технічний потенціал. 

Також, у Швейцарії важливим напрямом зовнішньої торгівлі є сфера 
послуг, зокрема, банківська діяльність, страхування та туризм. На даний 
сегмент припадає 29% від загальної суми експорту та 20% імпорту [2]. 

Невід’ємною складовою будь-яких зовнішньоекономічних відносин є 
імпорт. Згідно даних ВТО, імпорт у 2013 році склав 321 508,55 тис. грн., а у 
2017 році – 268 841,72 тис. грн., тобто імпорт знизився на 16,38% (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Імпорт Швейцарії [1] 

 
Найбільшими імпортними поставками до Швейцарії є продукція 

металургійної галузі та машинобудування, хіміко-фармацевтичної 
промисловості та харчової промисловості [3]. 

Такий суттєвий спад в експорті та імпорті Швейцарії можна пояснити 
несприятливою зовнішньоекономічною ситуацією в світі і зміцненням 
національної валюти під час боргової кризи в Єврозоні. 

Основними торговими партнерами Швейцарії є Німеччина, Франція, 
Італія, Австрія, Бельгія, Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Португалія, Фінляндія, 
Греція, Словаччина, Великобританія, Польща, Чехія, Швеція, Угорщина, 
Данія, Румунія, Росія, Туреччина, Норвегія, Азія, ОАЕ, Саудівська Аравія, 
Ізраїль, Катар, КНР, Японія, Гонконг, Сінгапур, Республіка Корея, китайська 
Республіка, Індія, Таїланд, Малайзія, В'єтнам, США, Канада, Бразилія, 
Мексика, Аргентина, Колумбія, Єгипет, ПАР, Марокко, Нігерія, Океанія та 
Австралія. 

Швейцарія щорічно продовжує незмінно розширювати мережу угод про 
вільну торгівлю. Режим вільної торгівлі також надають один одному країни-
члени ЄАВТ, в які входять: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Швейцарія. На 
сьогоднішній день було підписано 27 угод. В даних угодах беруть участь 
понад 50 країн Європи, Південної та Північної Америки, Азії [4]. Також 
планується відновити переговори про зони вільної торгівлі з такими країнами 
як: Індія, Таїланд, Алжир. Швейцарія активізує зовнішньоекономічні зв'язки 
з країнами, які раніше не входили до складу пріоритетних: Туреччина, Іран, 
Венесуела. 

За накопиченим інвестицій Швейцарія обходить багато зарубіжних 
країн, такі як Японія, Китай і окремі держави Євросоюзу. Одні з найбільш 
важливих інструментів підтримки інвестиційної машини Швейцарії – 
міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування. Більшість з них 
базується на принципах моделі конвенції ОЕСР [1]. На даний момент діє 
близько 50 угод про уникнення подвійного оподаткування. 
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Виходячи з усього перерахованого вище, можна зробити висновок, що 
зовнішньоекономічна діяльність Швейцарії займає ключову роль у розвитку 
економіки країни в цілому. Керівництво країни продовжує проводити 
зважену політику щодо закордонних держав, перш за все в тих регіонах, де 
присутній інтерес Швейцарії. Найбільш пріоритетним завданням у 
зовнішньоекономічній діяльності країни, на сьогоднішній день, є розвиток і 
поглиблення двосторонніх зв'язків з Євросоюзом. Під цим можна розуміти 
бажання зміцнити свої позиції в Європі з метою створення інвестиційного 
співробітництва, сприятливого режиму торговельних зв'язків а також 
міграційних потоків. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Сільське господарство має велике значення для України, за допомогою 

людиною створених засобів  виникають так звані виробництва, допомагаючи 
Україні у відновленні економіки, поновлення міжнародних відносин України 
з іншими країнами та  створення умов і засобів життя людей. Україна –
індустріально - аграрна держава Східної Європи. Її національне господарство 
– це сукупність територіально взаємопов’язаних галузей виробничої і 
невиробничої сфери. 

Сільське господарство включає в собі дві взаємопов’язані великі 
складові , перелік яких складається з: 

1. рослинництва (зернове господарство, вирощування кормових культур, 
плодівництво, луківництво); 

2. тваринництва (розведення великої рогатої худоби, бджільництво, 
рибальство). 

Слід зауважити, що сільське господарство залежить від природних 
чинників, насамперед від якості земельних та агрокліматичних ресурсів, в 
той час, коли тваринництво не так залежне від природних чинників, як від 
зусиль людини. Наприклад, тваринницькі комплекси можуть працювати на 
довізних кормах. 

Довести свою думку можна такими словами: Україна – є найбільш 
розвиненою країною в аграрній сфері, так як понад 80% сировини 
експортується в країни Європи для виготовлення продукції. 
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В Україні існує багато тваринницьких комплексів, насамперед 
птахофабрика «Наша ряба», яка виготовляє продукцію для багатьох країн, в 
тому числі і для України, використовуючи лише людські здібності для 
будування різних комплексів. 

Останнім часом велике значення приділяється глобалізації. 
Глобалізація господарського життя – формування цілісного світового 

господарства на основі розвитку обширних економічних зв'язків між 
фірмами, країнами й регіонами. 

Загалом існують декілька підходів для визначення глобалізації: 
1. економічний підхід(глобалізація господарського життя – формування 

цілісного світового господарства на основі розвитку обширних економічних 
зв'язків між фірмами, країнами й регіонами); 

2. культурологічний підхід(розглядає глобалізацію в широкому 
цивілізаційному контексті); 

3. екологічний підхід (основні поняття цієї школи – екологічний розподіл, 
політична екологія); 

4. комплексний підхід (глобалізація являє собою комплексне 
геополітичне, геоекономічне, геокультурне явище, що має потужний вплив 
на всі аспекти життєдіяльності спільноти). 

До основних тенденцій процесу сучасної глобалізації можна віднести: 
1. зростання масштабів глобалізації; 
2. стрімке прискорення процесів глобалізації; 
3. переважання ринкових сил в економіці. 
Існують різні за своїм значенням глобальні проблеми, перелік яких 

становить: 
1. політичні проблеми (недопущення світової ядерної війни й 

забезпечення стабільного миру, роззброєння, вирішення військових та 
регіональних конфліктів); 

2. природно-екологічні проблеми(необхідність ефективної й комплексної 
охорони навколишнього середовища, енергетична, сировинна, продовольча, 
боротьба з хворобами); 

3. соціально-економічні проблеми(стабільність розвитку світового 
співтовариства, ліквідація відсталості країн, що розвиваються, проблема 
розвитку людини, злочинність, стихійні лиха); 

4. наукові проблеми(освоєння космічного простору, довгострокове 
прогнозування). 

З переліченого можна виділити головну проблему, а саме екологічну, 
для вирішення якої потрібно застосувати такі шляхи: 

1. швидкий розвиток і використання таких основних видів 
самовідновлюваної енергії, як сонячна, енергія вітру, океанічна, 
гідроенергетична; 

2. структурні зміни у використанні існуючих невідновлюваних видів 
енергії, а саме: збільшення частки вугілля в енергобалансі при зменшенні 
частки нафти й газу; 
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3. необхідність створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б 
працювала без шкідливих викидів газу, що потребує значних державних 
витрат на природоохоронні заходи; 

4. розробка всіма країнами конкретних заходів із дотримання екологічних 
стандартів – чистоти повітря, водних басейнів, раціонального споживання 
енергії. 

Розвиток сільського господарства на території Вінницької області за 
2017-2018 роки можна показати таким чином: 

1) Вінниччина має один із найпотужніших серед регіонів України 
агропромисловий комплекс, який в останні роки демонструє високі темпи 
розвитку та вагомі результати господарювання; 

2) основу агропромислового комплексу області складають 668 
сільськогосподарських підприємств, 1925 селянських фермерських 
господарств, 276,6 тис. особистих селянських господарств, 130 великих 
підприємств харчової та переробної промисловості, біля 400 малих 
переробних підприємств, 103 агросервісних підприємств та організацій, 4 
науково-дослідні станції, національний аграрний університет, 8 коледжів та 1 
технікум, інститут кормів і сільського господарства “Поділля” Національної 
академії аграрних наук України; 

3) природно-кліматичні умови сприятливі для розвитку землеробства та 
тваринництва. Унікальним інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є 
земельний фонд. Область має найбільшу частку українських чорноземів, 
значна їх частина 21 % – це землі чорноземного типу. Це унікальна 
концентрація високоякісних земельних ресурсів. Область має одне із 
найбільших серед регіонів України поголів’я тварин: 308,9 тис. гол. ВРХ, в 
т.ч. 148,9 тис. гол. корів, 266,6  тис. гол. свиней, 51,3 тис. гол. овець та кіз, 
32,3 млн. гол. птиці; 

4) за інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області 
за січень 2018 року виробництво промислової продукції збільшилось на 1,9% 
проти відповідного періоду 2017 року. За індексом промислового 
виробництва серед регіонів України Вінницька область зайняла 16 місце; 

5) у переробній промисловості відбулось зростання промислового 
виробництва на 2,8% (за рахунок збільшення обсягів у машинобудуванні 
майже в 2,2 рази, у металургійному виробництві, виробництві готових 
металевих виробів – на 35,3%, у виготовленні виробів з деревини, 
виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 19,5%). У добувній 
промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень 
січня  2017 року на 25,3%; 

6) в сільському господарстві області темпи обсягів виробництва за січень-
червень 2018 року складають 107,8 % в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 111,7 
%, в господарствах населення – 102,1 %. 

Експортування з Вінницької області в інші регіони характеризується 
таким чином: 
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Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають 
жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного 
походження і готові харчові продукти. У 2017р. з Вінниччини було 
експортовано 4468,0 т м’яса великої рогатої худоби, 22,3 тис. т молока і 
молочних продуктів, 5939,2 т масла вершкового та інших молочних жирів, 
710,3 т сирів, 1024,2 тис. т зернових культур, 3236,4 т круп зернових, 563,5 
тис. т. олії соняшникової, 163,4 тис. т цукру білого, 271,2 тис. дал горілки, 
75,7 тис.м3 лісоматеріалів, 19,9 тис.м2 тканин та 10426,6 т прокату чорних 
металів. 

За підсумками 10-ти місяців 2016 року Вінницька область зайняла перше 
місце серед регіонів України за обсягами виробництва валової продукції 
сільського господарства. Вінниччина має один із найпотужніших серед 
регіонів України агропромисловий комплекс, який демонструє високі темпи 
розвитку та вагомі результати господарювання –ось такі слова говорив М. 
Неїлик в 2016 році. Ці ж самі слова можна сказати і про 2017-2018 роки, тому 
що Вінницька область не покинула місце лідера і досі демонструє високі 
темпи господарювання. 
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Однією з умов економічного зростання, в умовах глобалізації на мікро 
та макрорівні є застосування амортизаційної політики, об’єктом якої є 
амортизація, що є специфічним джерелом фінансування відтворення 
основних засобів підприємства. Актуальність теми полягає у правильному 
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використанні основних фондів, нарахування амортизації, що призведе до 
ефективного їх використання, до зменшення витрат і тим самим до 
збільшення прибутку. Правильно обрана амортизаційна політика 
підприємства - це одна із складових успішного функціонування підприємства 
в ринкових умовах, його конкурентоспроможності. При відсутності 
достатнього  методичного  забезпечення  та   практичних  напрацювань  
виникає низка  невирішених  питань, які призводять до  проблем  при  
формуванні  амортизаційної  політики [1,с. 168]. 

Амортизаційна політика підприємства – це складова частина загальної 
політики управління операційними не обіговими активами, яка полягає в 
індивідуалізації рівня інтенсивності їх оновлення відповідно до особливостей 
їх експлуатації в процесі операційної діяльності. Амортизаційна політика  
підприємства значною мірою відображає амортизаційну політику держави. 
Зв’язок між ними виникає через встановлення державою принципів, методів, 
норм амортизаційних відрахувань. При цьому кожне підприємство може 
визначати свою амортизаційну політику, враховуючи свої потенційні 
можливості.  Формування  амортизаційної  політики  ґрунтується  на  
розумінні  суті  самої  амортизації  та  її  ролі  у відтворювальному процесі. 
Теоретичне і практичне значення дослідження сутності амортизації має 
довготривалу традицію. 

Проблеми амортизаційної політики підприємств досліджують такі 
науковці,як: Пашнюк Л. М. [1], Правдюк О. Л. [2],  Гудзь О .Є. [3],  
Городянська Л. В. [4], Дугієнко Н. М. [5], Парнюк В. О. [6] та інші. 

На думку О. Л. Правдюка, амортизаційна політика є складовою 
фінансової політики підприємства і держави. Він стверджує, що існуюча 
фінансова політика породжує низку суперечностей між інтересами 
господарюючих  суб’єктів і фіскальними інтересами держави, ціною грошей і 
рентабельністю виробництва, рентабельністю власного виробництва і 
рентабельністю фінансових ринків, інтересами виробництва і фінансової 
служби. В цьому випадку доцільно екстраполювати таку тенденцію і на 
амортизаційну політику, тобто напрямком її розвитку слід вважати пошук 
оптимального співвідношення між фінансовим інтересом держави та 
суб`єктів господарювання [2, с.52-54]. 

О. Є. Гудзь зазначає, що власні джерела фінансових ресурсів, до яких 
входить і амортизація, повинні покривати лише їх мінімальну необхідність, 
при цьому він відносить амортизаційну політику до зовнішніх чинників 
формування фінансових ресурсів, оскільки підприємство може формувати їх 
тільки за умов сприятливого зовнішнього середовища [3, с. 41]. 

В останні роки, в умовах наростаючих темпів глобалізації, набули 
поширення прискорені методи накопичення амортизаційних відрахувань. 
Напрямком прискореної амортизації пройшли такі відомі країни як США і 
Німеччина. США були однією з перших індустріально розвинених країн, яка 
застосувала прискорену амортизацію ще в роки Другої світової війни. 
Політика прискореної амортизації отримала свій розвиток під час податкових 
реформ 80-х рр. і по теперішній час. Ефективність будь-якого методу 
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нарахування амортизації стрімко підвищується при застосуванні своєчасних 
та об`єктивних переоцінок необоротних активів[4, с.57-58]. 

Однак науковці вважають, що прискорена амортизація призведе до 
викривлення реального фінансового результату, а система переоцінки – до 
викривлення вартості чистих активів підприємства. Для усунення цих 
проблем запропоновано скористатися досвідом Франції, де передбачено 
створення резерву з прискореної амортизації. Передумовою й причиною 
створення в складі акціонерного капіталу резерву з прискореної амортизації є 
необхідність позбавлення її впливу на величину чистих активів і залишкову 
вартість основних засобів акціонерного товариства.  

Амортизаційна політика в умовах прискореної глобалізації, більшості 
країн має багато спільних рис, однак деталі її здійснення мають відмінності 
по складу об`єктів нарахування амортизації, нормам, які застосовуються, 
принципам групування необоротних активів та методам нарахування 
амортизаційних сум. Так при порівнянні амортизаційної політики США, ЄС, 
Канади і Мексики відмінності виникли тільки по переліку дозволених 
методів амортизації, можливості здійснення амортизаційних відрахувань при 
продовженні строку корисного використання та податкових важелях 
регулювання розміру оподаткованого прибутку підприємств [5, с.21]. 

 В Україні  за часів Радянського Союзу порядок амортизації основних 
засобів суворо регулювався і контролювався центральними органами 
держави. З поступовим переходом України до засад ринкової економіки 
змінювалась нормативно-законодавча база і підприємства отримували певні 
важелі для самостійного формування своєї амортизаційної політики. 
Амортизаційна політика України на сучасному етапі є недосконалою. Так, 
негативним є те, що зберігається фіскальний підхід до амортизаційної 
політики і на сьогодні. Проте, на даний час, в порівнянні з роками ще 
радянської України та першими роками її незалежності, визначено основні 
складові амортизаційної системи та більш чітку побудову структури 
економічного механізму управління амортизаційною політикою 
підприємства. Розв’язання існуючих проблеми потребує переосмислення 
мети амортизаційної політики з боку як і держави, так і господарюючих 
суб’єктів, а також удосконалення законодавчої бази, яка регулює норми 
амортизаційної політики. 

Отже, амортизаційна політика є складовою частиною економічної 
політики держави. В умовах глобалізаціївона виступає як 
найважливішийчинник впливу держави на економічні процеси в країні.На 
сучасному етапі основними джерелами фінансування є власні інвестиційні 
кошти підприємств та організацій, які формуються за рахунок 
амортизаційних відрахувань. В першу чергу амортизаційна політика впливає 
на процес оновлення основних виробничих фондів, прискорення темпів 
науково-технічного прогресу, інвестиційну діяльність, а через них і на 
ефективність суспільного виробництва.  

Загалом можна констатувати, що амортизаційна політика стала 
максимально зручною та фінансово привабливою для підприємств і 
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організацій в усьому світі. Приведені приклади дозволяють зробити висновок 
про те, що грамотне застосування законодавчо дозволених методів 
амортизації майна дозволяє підприємству досягнути певних економічних 
вигод, а для акціонерів і кредиторів компанії поліпшити якість використання 
інвестованого капіталу [6, с.166]. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ  
ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Проблема подолання бідності для України дуже актуальна, адже за 

офіційними даними на сьогодні за межею бідності в Україні перебуває 25% 
населення. Бідність є однією з головних соціальних проблем українського 
суспільства. Бідність розглядають як соціально-економічне явище, що 
характеризує стан суспільного розвитку країни. Проблема бідності є 
різновимірною, багатофакторною, оскільки нерозривно пов’язана з цілим 
спектром аспектів людського життя. Бідність істотно звужує людський 
розвиток, поглиблює загальне зубожіння населення, і, як наслідок, 
відбувається маргіналізація певних соціальних груп та деградація 
суспільства.  

Проблеми подолання соціальної нерівності та запобігання бідності 
широко досліджували такі вітчизняні вчені: С. Башкіров, О. Васильєва,  
О. Крикун, Е. Лібанова, В. Новіков, Т. Новосельська, М. Огай, С. Полякова, 
О. Рєвнівцева, А. Реут, В. Семенов, Н. Холод, Л. Черенько, Л. Шевченко,  
В. Шишкін та ін.  

Бідність – це неможливість унаслідок нестачі коштів підтримувати 
спосіб життя, притаманний конкретному суспільству в конкретний період 
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часу. Європейський Союз визначає соціальне відторгнення як процес 
виключення окремих осіб або груп населення зі звичних для суспільства 
соціальних зв’язків, практик та способу життя. Соціальне відторгнення є 
проявом прямого порушення базових прав людини, зокрема: на якісну освіту, 
на медичні послуги, на прийнятний рівень життя, на доступ до культурного 
надбання, на захист своїх інтересів і в цілому на участь в економічному, 
культурному, політичному житті. Воно є ознакою низького рівня людського 
розвитку в країні [1, с. 28].  

Загальноприйнятими в європейських країнах критеріями бідності 
вважаються такі:  

- нормативні (абсолютні) – ґрунтуються на порівнянні відповідності 
фактичної вартості споживчого кошика сімей встановленим стандартам 
(прожиткового мінімуму);  

- структурні – визначаються за питомою вагою витрат на харчування в 
сукупних витратах (не більше 60%) або за питомою вагою найнеобхідніших 
витрат у сукупних витратах;  

- відносні – визначаються за фіксованою часткою середньодушових 
доходів і витрат, найчастіше використовують відсотковий поріг медіанного 
рівня доходів або витрат – 50, 60, 75%;  

- ресурсні – відображають бюджетні можливості держави щодо 
задоволення населенням основних потреб.  

Розглядаючи причини нерівності, слід враховувати і такі фактори: 
1. Майнова нерівність. Люди, що володіють багатством, можуть 
отримувати доходи не лише за рахунок власної праці. 
2. Різниця у кваліфікації. Це не відображення цілого ряду моментів: 
доступу до освіти, якості освіти, доходів батьків та ін. 
3. Різниця в складі домогосподарств. Чим більша кількість утриманців 
відносно тих, хто заробляє, тим бідніше буде член домогосподарства (за 
інших рівних умов) [2, с.291]. 

Бідність в Україні залишається поширеним явищем серед сімей з дітьми 
з обома працюючими батьками – майже третина сімей з дітьми є бідними, що 
в 1,7–2,0 рази перевищує бідність у домогосподарствах без дітей [3, с.36]. 
Серед домогосподарств без дітей найгірша ситуація традиційно 
спостерігається в домогосподарствах, де усі особи старше 75 років, адже 
особи старших вікових груп не можуть заробити додатковий до пенсії дохід. 
Найвищий рівень бідності спостерігається у сільській місцевості, в столиці 
рівень бідності традиційно найнижчий. Проблема бідності має ще й 
інфраструктурний вимір – жителі сіл та малих міст значно обмежені у 
доступі до якісних медичних, культурно-освітніх та побутових послуг. 

До стратегічних напрямів державної політики подолання бідності в 
Україні слід віднести: докорінне реформування системи оплати праці із 
суттєвим підвищенням вартості національної робочої сили; встановленням 
більш справедливого рівня оплати праці; зростанням частки заробітної плати 
у ВВП; запровадження інституту мінімальної погодинної заробітної плати; 
приведення рівня прожиткового мінімуму та середньої заробітної плати у 
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відповідність до світових стандартів (згідно з якими мінімальна заробітна 
плата має хоча б удвічі перевищувати рівень прожиткового мінімуму, а 
співвідношення між розмірами мінімальної та середньої заробітної плати має 
становити 1:3); перехід від соціального стандарту «прожитковий мінімум» до 
соціального стандарту «мінімальний споживчий бюджет», який має бути 
базою розрахунку мінімальної заробітної плати; запровадження 
обов’язкового медичного страхування; скорочення тіньового перерозподілу 
доходів; переведення більшості видів соціальної допомоги на адресні 
принципи надання з метою охоплення бідного населення допомогою та 
досягнення соціальної справедливості.  

Однак, державна політика із забезпечення для більшості населення нової 
якості життя, запровадження соціальних, економічних та демократичних 
європейських стандартів неможливе без розв’язання проблем, пов’язаних з 
макроекономічною стабілізацією в Україні, здійсненням ефективної 
інноваційної та науково-технічної політики. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ОКРЕМІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ  
   

Прогнозування попиту на окремі товари та послуги на споживчому ринку 
є дуже важливою складовою діяльності підприємства оскільки на пряму буде 
залежати обсяг збуту чи надання певних економічних та інших 
благ.Підвищення ціни викликає зниження величини попиту, зниження ж ціни 
викликає підвищення величини попиту.  

Актуальність проблеми полягає у ретельному підборі підприємством 
стратегії щодо реалізації продукції відштовхуючись від попередніх 
прогнозів, аналізів ринку та моніторингу цін. Також потрібно вивчати ринок 
та конкурентів, адже це передумова якісного функціонування.  

В наш час досить важливим є питання реалізації продукції. Саме тому 
підприємства зобов’язані підтримувати необхідний рівень транспорту, 
приміщень для довготривалого зберігання товарів на випадок невдалої 
реалізації та надійних партнерів, тобто посередників які збуватимуть 
продукцію. 

Дану тему розкривали такі дослідники, як А. В. Сидорова,  
Р. І. Шакланова, Т. Ю. Мельник, Т. О Кобєлєва, Р. В. Яковенко,  
А. Ц. Мельник. 
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Прогнози застосовуються як плани-орієнтири. У ринковій економіці 
поширене прогнозування попиту, ринкової кон'юнктури. Під прогнозуванням 
попиту розуміють наукове передбачення загального обсягу і структури 
попиту на споживчі товари і послуги, які можуть бути пред'явлені на ринку в 
прогнозованому періоді при певних змінах платоспроможності споживачів і 
пропозиції товарів. Прогнози споживчого попиту є складовою частиною 
прогнозів соціально-економічного розвитку, використовуються при розробці 
стратегій розвитку виробничих і торговельних підприємств, вироблення 
раціональної політики державного регулювання товарного обігу.  

Прогнозуванню підлягає значна кількість явищ і процесів, як у 
суспільному житті в цілому, так і в економіці зокрема. Узагальнено об’єкт 
прогнозування в економіці можна звести до наступного:  

- результати явищ та процесів;  
- часова визначеність явищ та процесів;  
- часові ряди (ряди динаміки) [2, с. 137].  
Основною метою прогнозування є одержання інформації про тенденції 

розвитку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
підприємства з заданим рівнем точності для потреб обґрунтування 
управлінських рішень стратегічного та тактичного характеру.  

Мельник А. Ц. вважає, що, реалізація зазначеної мети передбачає, 
вирішення наступних завдань у процесі прогнозування: 

- виявлення основних тенденцій розвитку зовнішнього середовища;  
- встановлення тенденцій розвитку внутрішнього середовища 

підприємства;  
- побудова моделей, що характеризують розвиток досліджуваних 

соціально-економічних явищ та / або процесів;  
- формування інформаційного базису для обґрунтування управлінських 

рішень [1, с.91]. 
        Питання прогнозування кон’юнктури товарного ринку протягом 
останніх років стало особливо складним унаслідок швидких змін в економіці. 
Тому істотно зросла роль методології прогнозування, яка дає можливість 
дослідження різних альтернативних шляхів розвитку існуючих економічних 
процесів.  

Сьогодні відомі безліч методів прогнозування,  вибір саме залежить від 
мети прогнозування, періоду його впровадження, рівня деталізації і наявності 
вихідної (базисної) інформації. 
Найбільш доцільним для підприємства на нашу думку можуть стати декілька 
методів прогнозування, серед яких метод екстраполяції, експертні оцінки, 
математичного моделювання та графічний аналіз. 

В. Сидорова при розробленні методів аналізу і прогнозування розвитку 
підприємств сфери послуг доводить, що ефективність управління обумовлена 
наявністю своєчасної інформації, системи показників, що всебічно 
відображають діяльність підприємств сфери послуг і адекватними методами 
аналізу та прогнозування. Автор зазначає, що обґрунтування управлінських 
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рішень потребує узагальнюючих й інтегральних методів оцінки підприємств 
сфери послуг як об’єкта управління [3, с.177]. 

Враховуючи особливості прогнозу показників кон'юнктури товарного 
ринку, найдоцільнішим є вживання економіко-статистичних методів аналізу і 
моделей прогнозування (індексний, графічний, метод угрупувань), які 
передбачають визначення структурних показників шляхом обробки і 
вивчення динамічних рядів. На основі аналізу динамічних рядів 
встановлюється тенденція розвитку і поширюється на найближчу 
перспективу з врахуванням закономірностей, що склалися, в розвитку 
ресурсів підприємств, споживчого попиту. 

Отже, можна сказати що початковим пунктом усього циклу 
підприємницької діяльності стає вивчення споживчого попиту і поведінки 
споживачів. При цьому головна проблема полягає в тому, щоб установити 
залежність обсягів придбаних товарів та послуг (склад і рівень попиту на 
товари і послуги) від різних чинників, як економічних, так і природних. 
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КРИПТОВАЛЮТИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ  

ТА ЇХ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
 

У нас час коли розвиток науки не стоїть на місці важко простежити усі 
тенденції та зміни. Але поява нового світового засобу оплати як 
криптовалюта не може не зацікавити. Відносно недавня поява віртуальних 
валют як можливої альтернативи існуючим електронним грошам особливо 
відчутно хвилює не тільки економічну спільноту, але й пересічних громадян 
– активних користувачів сучасних фінансових послуг в умовах 
функціонування глобальної мережі Інтернет. Необхідність дослідження ролі 
держави в забезпеченні захисту учасників операцій з криптовалютами 
пов’язана з неоднозначністю трактування з боку державних органів 
регулювання розвинених країн стосовно їх функціонування та використання. 
Дослідження в царині віртуальних валют ще не набули достатньої уваги 
серед вітчизняних дослідників.  

Ринок криптовалют є досить новим предметом наукових дискусій. 
Вагомий внесок у розв’язанні проблеми створення та використання 
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криптовалют, а саме дослідження умов функціонування криптовалют, їх 
перспектив розвитку та обмежень у використанні зробили такі фахівці як  
Б. Бернанке, О. Галицький, Є. О. Галушко, Б. Кінг, М. Клягін, Н. Крістін,  
В. Косарев, П. Кругмен, Є. Лобачева, Н. Пантєлєєва, П. Ревенков,  
В. Родіонова, В. Супян, К. Скінер, К. Уілсон та ін. 

Метою дослідження є визначення динаміки розвитку криптовалюти в 
сучасній світовій економіці, статус криптовалюти в Україні та обґрунтування 
першочерговості розробки нормативно-правових актів впровадження і 
використання криптовалюти для розрахунків. 

Галушка Є. О. пояснює: що криптовалюта – це вид цифрової валюти, 
емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні 
різних криптографічних методів захисту. Іншими словами, це електронні 
грошові одиниці, кількість і випуск яких не залежить від реальних грошей, 
створюваних державами на зразок долара або гривні [1]. 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) визначає криптовалюту як 
цифрове представлення вартості, яка не емітована центральним банком, 
кредитною організацією або установою з електронних грошей, цей 
інструмент у деяких випадках може бути використаний як альтернатива 
грошам [3]. Тобто на думку ЄЦБ такі криптовалюти, як Bitcoin, не є 
віртуальними валютами, не можуть бути повноправними формами грошей та 
валютою загалом з юридичної точки зору. Bitcoin є найпопулярнішою 

Передбачити майбутню поведінку будь-якої криптовалюти надзвичайно 
складно, тому зберігати таким шляхом свої заощадження – річ надзвичайно 
ризикована. Курс може стрімко здійнятися вгору, і так само стрімко впасти. 
Тому ще одним проблемним аспектом використання є високо ризикований 
характер такого активу. 

Всі криптовалюти є експериментальними. Про це попереджує навіть 
офіційний сайт валюти Bitcoin [2]. Даний аспект ще раз підтверджує її 
непередбачуваність і високий ступінь ризику при використанні. 
Неврегульованим питанням залишається процес оподаткування. Офіційно, 
криптовалюти не являються справжніми валютами, тим не менш, якщо від 
них отримується прибуток, він має бути оподаткований. Тому це питання 
залишається на розсуд власників та тих, хто ними користується. У багатьох 
країнах світу легалізація цих криптогрошей виконана різною мірою. Так в 
Іспанії готується відкриття 7 тис. банкоматів для обміну Bitcoin на євро, 3 
тис. таких банкоматів наявні в Польщі [1, с. 636]. Південна Корея заявила про 
намір легалізувати криптовалюти. До категорії приватних грошей така 
криптовалюта відноситься в Німеччині, за її допомогою можуть 
здійснюватися багатосторонні клірингові операції. 

Сьогодні статус криптовалюти в Україні не визначено жодним 
нормативно-правовим документом. Національний банк України своїм листом 
№ 29-208/72889 від 10.11.2014 року зазначив, що розглядає віртуальну 
валюту Bitcoin як грошовий субститут, який не має забезпечення реальної 
вартості і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на 
території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам 
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українського законодавства [4]. Таким чином, майнінг криптовалют в Україні 
прирівнюється до фіктивного підприємництва та незаконних дій з 
віртуальною валютою. 

З упевненістю можна виокремити принципову закономірність 
регулювання криптовалюти у світі. Країни з сильною економікою грошовою 
одиницею запроваджують криптовалюту як засіб платежу або як фінансовий 
актив. Країни зі слабкою економікою та нестабільною грошовою одиницею 
намагаються підтримати національну валюту, обмеживши криптовалюти як 
засіб платежу, проте дозволяючи криптовалюту як засіб обміну. 

Отже, можна сказати що на сьогодні міжнародними фінансовими 
установами та центральними банками не розроблено жодних узгоджених 
підходів до питань, пов’язаних із використанням криптовалют. Водночас 
банківська спільнота, зокрема представники центральних банків, які брали 
участь у Міжнародному форумі роздрібних платежів (м. Стамбул) за 
ініціативою Світового банку та Комітету з платежів і ринкових 
інфраструктур Банку міжнародних розрахунків, наголошує, що використання 
віртуальних валют потребує пильного моніторингу та осмислення з боку 
державних регуляторів. Проблема правового регулювання криптовалюти, 
насамперед, полягає у тому, що жодні норми чинного законодавства не 
можуть бути поширені на криптовалюту як на об’єкт цивільних 
правовідносин. 
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ВЕКТОР ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ 

 
Європейська інтеграція – складний та суперечливий соціально-

економічний процес налагодження тісного співробітництва європейських 
держав. Є одним із проявів провідної тенденції сучасного історичного 
розвитку - посилення всебічної взаємозалежності держав, передусім в 
економічній сфері, та подальшого цивілізаційного зближення національних 
спільнот. 

Сучасній проблематиці розвитку євроінтеграційних процесів присвячено 
багато наукових праць авторів: Бойка О.Д., Давидюк Л.П., Кордона М.В., 
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Кульганік О.М., Тучинського В.А. тощо. Втім, дослідники європейської 
інтеграції не мають єдиної концепції її поступу і ще тривають дискусії щодо 
визначення моменту її початку, географічних меж, етапів та кінцевої мети. 

Метою тез є дослідження євроінтеграційних напрямів в контексті 
розвитку міжнародних економічних відносин України. 

Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним 
пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин 
між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та 
економічної інтеграції [2]. Для України європейська інтеграція – це шлях 
модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, залучення 
іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід 
на світові ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи 
Україна орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель 
соціально-економічного розвитку [3]. 

Політичні переваги інтеграції України у ЄС пов’язані зі створенням 
надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки. 
Зближення з ЄС є гарантією, а виконання його вимог – інструментом 
розбудови демократичних інституцій в Україні. Крім того, членство у ЄС 
відкриє шлях до колективних структур спільної безпеки Євросоюзу, 
забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у 
сфері контролю за експортом,  дасть змогу активізувати співробітництво в 
боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, 
нелегальною міграцією тощо. 

Процес міжнародної економічної інтеграції України має певні 
особливості. По-перше, наша держава ще не визначилась повною мірою з 
основними напрямами і механізмом структурної перебудови економіки. По-
друге, дуже гостро стоять питання як безпеки у сфері зовнішньоекономічних 
відносин, так і взагалі економічної безпеки, які необхідно вирішувати з 
позицій активного конкурентного протистояння на світовому ринку. По-
третє, існують певні суперечності регіонального характеру, усунення яких 
можливе тільки на довгострокових договірних засадах шляхом активного 
включення до інтеграційних процесів з визначенням глобальних 
національних пріоритетів та їх збалансуванням з іншими, що існують у 
світовому економічному просторі.  

У процесі інтегрування України в ЄС особливого значення набуває 
проблема залучення іноземних інвестицій, вирішенню якої сприяє 
поліпшення інвестиційного клімату в країні, зумовлене дією 
макроекономічних факторів. 

За останні роки Україна поступово формувала і уточнювала свою 
стратегію вступу в перспективі у Європейський Союз. Однак на 
підготовчому етапі та довгому шляху у напрямі інтеграції до ЄС попереду 
чекає велика робота з структурної перебудови економіки, реформування 
власності, здійснення макроекономічної стабілізації, демократизації 
суспільства, проведення належної судової реформи. Необхідно досягти тих 
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високих макроекономічних стандартів, які склались в економіці країн 
Західної Європи. 

Таким чином, перспектива інтеграції у ЄС України залежить значною 
мірою від вирішення ряду економічних проблем. Тільки в результаті 
успішного здійснення ринкових реформ і досягнення високого рівня 
розвитку економіки Україна може претендувати на членство у 
Європейському Союзі. 

Отже, розглянувши сучасні тенденції, можна зробити висновки, що 
подальший розвиток відносин України з Європейським Союзом потребує: 
досягнення відповідних якісних характеристик, макроекономічної 
стабілізації та підвищення ефективності економіки нашої держави; 
дотримання умов, необхідних для вступу до ЄС; впровадження європейських 
норм і стандартів в економіку, соціальну політику, освіту, науку та техніку; 
адаптації українського законодавства до правових норм ЄС; розвитку та 
поглиблення регіональної інтеграції, встановлення та поглиблення прямих 
контактів із державами-членами та кандидатами в члени Євросоюзу. 
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УКРАЇНА І НІМЕЧЧИНА: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ 

 ТА ПАРТНЕРСТВА 
 

На сучасному етапі розвитку економіка України знаходиться у 
кризовому становищі, хоча в останні роки помітна певна стабілізація 
економічних процесів. Історично важливим для економіки нашої країни є 
європейська інтеграція. Для цього необхідно покращувати та виводити на 
новий рівень відносини з провідними європейськими країнами. Німеччина 
одна з найважливіших європейських країн для України, що визначає 
необхідність зміцнювати українсько-німецькі відносини. 

Дане питання досліджував у наукових публікаціях вітчизняних істориків 
М. Яцишин, він висвітлив початковий етап становлення українсько-
німецьких культурних взаємин у 90-х роках ХХ ст. Окрім того, окремі 
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аспекти цієї теми знайшли відображення у науковому дослідженні О. 
Опанасенко . 

Метою дослідження основних аспектів є зовнішньоекономічної 
співпраці України та Німеччини та пріоритетність розвитку цих відносин. 
Визначення найважливіших факторів, які впливають на зовнішньоекономічні 
відносини між країнами. Для досягнення цієї мети необхідно визначити 
основні показники двосторонніх зв’язків між країнами. Визначити напрями 
майбутньої співпраці та їх значення для обох країн. 

Накопичені дисбаланси соціально-економічного розвитку регіонів 
України великою мірою спричинені проблемами системи державних 
фінансів, а саме відсутністю достатнього інвестування. 

Фінансово-економічні відносини України та Німеччини є одними з 
найважливіших. Починаючи з 2015 року перед цими двома країнами постало 
безліч можливостей, щоб врешті вивести їхні відносини на новий рівень. 

Україні потрібно продемонструвати результати необхідних реформ у 
сферідержавного управління, в судовій системі, а також удосконалити ті 
характеристики, що найбільше цінують німці: вміння дотримуватись чітких 
правил гри та вміння виконувати взяті на себе зобов’язання [1]. 

У 2015 році Німеччина змістилася за обсягом інвестицій з другого на 
третє місце, поступившись лідерством Кіпру та Нідерландам. Проте у 2016 р. 
тенденція кардинально змінилася, що свідчить про повернення довіри 
німецьких інвесторів. 

Кількість німецьких фірм в Україні становить близько 250, німецьких 
фірм та спільних підприємств досягає близько 950, а також в Україні існує 
понад 1200 фірм з участю німецького капіталу. Таким чином, тенденція на 
німецькі інвестиції продовжує зростати. Можна сміло сказати, що спільні 
проекти українського і німецького бізнесу зроблять економіку України більш 
ефективною. 

У 2015 році Німеччина виділила загалом близько 700 млн. євро у вигляді 
кредитів і грантів. Це один із найбільших пакетів співробітництва з усіх тих, 
які Німеччина взагалі має з іншими країнами. Пріоритети нашої підтримки 
орієнтуються на ключові напрями процесу реформ. Йдеться про надання 
поштовху економіці, адже лише потужна економіка спроможна створювати 
добробут. 

Мова йде про модернізацію інфраструктури України, про ефективніше 
енерговикористання та освоєння альтернативних джерел енергії. Наприклад, 
у Львові за німецької підтримки завдяки комплексній модернізації 
централізованого теплопостачання з'явиться "зелене місто" як модель для 
всієї країни. 

 Станом на 01.10.2017 р. кумулятивний обсяг інвестицій з ФРН склав 5,4 
млрд. дол. США, що становить 12% від загального обсягу надходження 
іноземного капіталу в економіку України. Протягом першого півріччя обсяг 
інвестицій з ФРН збільшився на 32 млн. дол. США. Німеччина входить в 
трійку найважливіших інвесторів нашої країни [2]. 
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Станом на 01.10.2017 р. найбільші обсяги інвестицій з ФРН залучено у 
наступні види економічної діяльності: 

 промисловість – 4,8 млрд. дол. США 
 виробництво гумових виробів – 243 млн. дол. США 
 оптова та роздрібна торгівля – 245 млн. дол. США. [2] 
Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KFW інвестує кошти в 

соціальну інфраструктуру Кіровоградської, Вінницької та Львівської 
областей. На реалізацію заходів у рамках проекту було передбачено сім 
мільйонів євро. Для покращення надання послуг, ФРН підтримує соціальні 
заклади (лікарні, школи і дитячі садки). 

З розвитком економічних процесів виникає потреба в покращенні 
інфраструктури України. Насамперед, це ефективніше енерговикористання 
та освоєння альтернативних джерел енергії. В даному випадку Україна може 
здобувати відповідний досвід, який запозичений у ФРН. Наглядними 
прикладами є поява «зеленого міста» з модернізацією 

централізованого теплопостачання у Львові, а також будівництво 
сонячної електростанції у місті Тростянець Сумської області. Побудова 
нового підприємства розпочалась в березні 2017 року [3]. 

 Також Німецькі інвестори на Хмельниччині розвивають виробництво 
сільськогосподарських машин для фермерів. Ці іноземні інвестиції 
сприятимуть зміцненню економіки України та посиленню соціального 
захисту її громадян. Компанія JLL, що надає фінансові та комплексні послуги 
в галузі нерухомості, що є інвестором з Німеччини, планує відкрити новий 
завод у 2018 році, у Львові, із виготовленням ременів безпеки для авто [1]. 

Українськими підприємствами інвестовано в економіку Німеччини 2,38 
млн. дол. США. Близько 50 % українських інвестицій спрямовано до 
промисловості Німеччини [2]. 

  Отже, Україна має перейняти досвід у Німеччини. Насамперед, це 
стосується виділення більшої кількості ресурсів для підтримки громадських 
організацій в Україні, визначення політичними партіями своєї ідеології та 
дотримання її чіткості, модернізації армії, а також того, що громадський 
сектор, малий та середній бізнес повинні стати фундаментом та опорою 
трансформаційних процесів в Україні. В останні роки результати 
зовнішньоекономічної співпраці показують позитивну тенденцію. Порівняно 
з попереднім роком товарообіг зріс на 4%, що свідчить про пожвавлення 
експорту (+7%) та імпорту (+3%) між Україною та ФРН. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ 
 РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
 У сучасних умовах розвитку економіки, ринок вимагає від суб’єктів 

господарювання жорстких конкурентних умов, що в свою чергу потребує від 
підприємств вагомих зусиль задля підняття конкурентоспроможності. 
Вирішальним напрямком покращення особистих перспектив підприємства є 
введення та вправне застосовування інноваційної діяльності. Тому, основою 
виробництва постає інноваційний підхід, який допоможе державі піднятися з 
економічної кризи і затим  дасть можливість для залучення інвестицій, 
запровадження інновацій, поновлення конкурентоспроможного виробництва 
та збільшення зайнятості населення. Отже, дослідження інноваційної 
діяльності підприємств нині є важливим і актуальним. 

Дослідженню проблеми інновацій та інноваційної діяльності присвячено 
низку праць зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема: Галущак О. Н., 
Микитюк П. П., Сухарев О.С., Денисенка М.П., Ілляшенка С.М., 
Краснокутської Н.В., С.Ф. Покропивного, В.Г. Федоренка, Л.І. Федулової, 
П.С. Харіва, Й.А. Шумпетера та інших. 

Сталий розвиток кожного підприємства нездійсненний без вироблення 
ним стратегічних шляхів своєї роботи, що базуються на нововведеннях, тобто 
несуть інноваційний характер. Варто зазначити, що хід введення інновацій 
формує інноваційну діяльність, тобто діяльність, що цілеспрямована на 
застосовування і комерціалізацію результатів наукових опрацьовувань та 
розробок і зумовлює випуск на ринок новітніх конкурентоздатних товарів і 
послуг.  

З огляду на таке трактування, інноваційна діяльність означає весь, без 
винятків, інноваційний процес, починаючи з появи науково-технічної ідеї та 
завершуючи розповсюдженням продукту. Можна стверджувати, що 
основним спрямуванням інноваційного процесу є новизна рішення, і при 
цьому її впровадження на підприємствах супроводжується зміною певних 
визначених складових їх функціонування. Залежно від тих чи інших 
напрямків інноваційних змін на підприємстві необхідно запроваджувати 
чітку систему інноваційного розвитку, основою якої має стати розробка 
ефективної інноваційної стратегії, що є запорукою конкурентоспроможності 
підприємства [1, с. 68]. 

В своєму економічному змісті інноваційна діяльність, зазначає  
П. П. Микитюк, складається з окремих етапів, які виокремилися в результаті 
розподілу праці, а саме: дослідження, розробки, підготовки до виробництва, 
виробництва й збуту. Основним завданням цих етапів є обробка 
технологічної та управлінської інформації (вироблених, накопичених, 
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базових знань) за допомогою реалізації продуктів розумової праці (нових 
знань) у вигляді нових виробів або технологій (методів) [2, с. 239]. 

Спроможність підприємства до інноваційного розвитку обумовлюється 
інноваційним потенціалом підприємства, тобто його здатністю реалізовувати 
інновації у межах обраного стратегічного напрямку розвитку. Можливість 
здійснювати інноваційну діяльність визначається потенційною 
спроможністю підприємства до інноваційного розвитку та сукупністю умов, 
що сприяють чи, навпаки, перешкоджають реалізації інновацій. Готовність 
підприємства до здійснення інноваційної діяльності визначається 
спроможністю до інноваційного розвитку і можливістю його реалізації, а 
також наявністю спонукального мотиву до реалізації інновацій, який може 
бути охарактеризований як сприйнятливість підприємства до інновацій [3]. 

Особливою властивістю будь-якої інноваційної діяльності постає 
вираження інноваційних ідей та здійснення закладеного в них потенціалу. 
Таким чином, інноваційну діяльність можемо описати як комплекс заходів, 
цілеспрямований на практичне застосування науково-технологічних 
результатів існуючого розумового потенціалу задля створення нового або 
вдосконаленого продукту, технологічного процесу, методів організації 
виробництва, праці, організаційної структури та систем управління. 

З метою ефективної діяльності та розвитку підприємства потрібно 
інтенсифікувати свою інноваційну діяльність. Активізація подібної 
діяльності передбачає інтеграцію в нові умови ефективного розвитку 
інноваційного ринку та забезпечення  високого рівня 
конкурентоспроможності як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках, при 
цьому потрібно завжди впроваджувати  технічні та технологічні новинки, які 
дають можливість надалі покрити формування інноваційної стратегії 
розвитку підприємств. 

Таким чином, реалізація інновацій постає основною можливістю 
створення ефективної діяльності підприємства, а практичне їх застосування 
забезпечується інвестиційною діяльністю підприємства. Дану діяльність 
варто постійно модернізувати відповідно до об’єктивних вимог ринку, вона 
стає дійсністю, коли базується на конкретно виразній поведінці, досконалій 
методиці впровадження новацій та оцінка їх результативності. Одним із 
головних шляхів покращання та активізації інноваційної діяльності на 
підприємстві стає розробка оперативних інноваційних стратегій, що 
сприятимуть вдалому функціонуванню та піднесенню підприємств. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО 
ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Актуальність теми полягає в тому, що на сьогодні венчурна інвестиційна 

діяльність у розвинутих країнах постає одним з головних інструментів 
фінансування інноваційних секторів економіки, збільшення 
конкурентоспроможності країн та зменшення ризиків особистих інвесторів. 
Опираючись на досвід найбільш розвинених в даній сфері країн, венчурне 
підприємництво стає вагомою формою фінансування інноваційних задумів, 
які в  свою чергу не тільки стимулюють інноваційні процеси на конкретному 
підприємстві, але й позитивно відбиваються на ринку загалом: збільшує 
рівень конкуренції, заохочує до збільшення рівня кваліфікації персоналу та 
приросту наукового та виробничо-технічного рівня. 

Серед дослідників, які досить активно вивчають цю проблему, можна 
назвати Антонюк Л.Л., Варналія З.С., Лапко О.О., Поручника А.М., 
Соловйова В.П., Новікову І.В., Бузаджи О. І., Стариченко О.. 

Як ілюструє досвід найбільш успішних в інноваційній сфері країн, 
венчурне підприємництво є важливою формою фінансування інноваційних 
проектів, що не лише стимулює інноваційні процеси на окремо взятому 
підприємстві, але й позитивно впливає на ринок загалом: підвищує рівень 
конкуренції, стимулює до зростання рівня професіоналізму персоналу та 
підвищення наукового та виробничо-технічного рівня. 

Метою наукової роботи є дослідження сучасного стану та особливостей 
венчурного інвестування в Україні. Нинішня венчурна діяльність розпочала 
свій розвиток з еволюційних процесів науково-технічного розросту, 
інноваційної діяльності та сучасних механізмів інвестування, фінансування й 
господарювання, які швидко набирають обертів та стрімко розвиваються та 
постійно удосконалюються. Таким чином, щоб обґрунтувати теорії венчурної 
діяльності підприємств в Україні посилатимемося на існуючі парадигми та 
незаперечні тенденції піднесення, що базуються на емпіричних показниках. 

Венчурним інвестуванням називаються вкладання коштів у новітні ідеї 
та задуми, ключова відмінність від традиційного інвестування чи 
кредитування ґрунтується на тому, що фінансові ресурси для розвитку 
конкретного проекту надаються без жодного речового забезпечення з боку 
отримувача ресурсів. У результаті інвестор здобуває тільки частину в 
статутному капіталі підприємства, маючи змогу створювати чи розвивати 
фірму. 

Сутність венчурного інвестування полягає у здійсненні вкладень в 
перспективні бізнес-ідеї венчурного капіталу. Венчурний капітал, в свою 
чергу, за визначенням Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу, це 
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капітал, інвестований у проект з високим ступенем ризику, особливо 
грошовий капітал, інвестований в новостворене підприємство або в 
розширення бізнесу вже існуючої компанії в обмін на її акції. В світі 
венчурний капітал представлений двома секторами — формальним 
(венчурними фондами) і неформальним (приватними інвесторами). В статті 
основна увага приділяється першому, формальному сектору [1]. 

Згідно із Законом України «Про інститути спільного інвестування», 
венчурний фонд — недиверсифікований інститут спільного інвестування 
закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення 
цінних паперів інститутів спільного інвестування (ІСІ) серед юридичних та 
фізичних осіб. Інститути венчурного інвестування почали розвиватися в 
Україні з 1992 р., однак поняття венчурного фонду вперше з'явилося з 
прийняттям Закону України «Про інститути спільного інвестування: пайові 
та корпоративні інвестиційні фонди№» в 2001 р.  

Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» 
венчурний фонд являє собою недиверсифікований інститут спільного 
інвестування закритого типу, який здійснює виключно приватне розміщення 
цінних паперів інституту спільного інвестування серед юридичних та 
фізичних осіб [2]. 

У структурі інвесторів венчурних фондів переважають юридичні особи - 
резиденти, яким належать понад 80 % активів венчурних ІСІ протягом 
останніх чотирьох років з 2014 по 2017 рр. ( табл. 1) 
 

Таблиця 1 – Структура інвесторів венчурних ІСІ у 2014-2017 рр. 
Категорії інвесторів 2014 2015 2016 2017 
Юридичні особи - 

резиденти 
84,29% 83,5% 82,5% 80,8% 

Юридичні особи - 
нерезиденти 

15,39% 15,4% 15,2% 16,8% 

Фізичні особи - 
резиденти 

0,32% 1,09% 2,3% 2,3% 

Фізичні особи - нерезиденти 0,01% 0,01% 0,05% 0,03% 
Активи 100% 100% 100% 100% 

 
Функціонування венчурних фондів, як і будь-яких інших ІСІ, неможливе 

без діяльності компаній з управління активами, які здійснюють управління 
активами таких фондів. При цьому управління активами корпоративного 
венчурного фонду здійснюється компанією з управління активами на підставі 
договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, 
який укладається між цією компанією і фондом, а управління активами 
пайового венчурного фонду – без такого договору (пайовий венчурний фонд 
створюються за ініціативою компанії з управління активами, і його активи 
переходять в її управління у відповідності до норм закону) [3]. 

Венчурні фонди у порівняні з іншими різновидами інститутів загального 
інвестування є найризикованішим для інвесторів, така ситуація пояснюється 
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неприсутністю жорстких законодавчих законів стосовно складу та структури 
активів цих фондів та дій з ними, які притаманні для інших ІСІ. 

Законодавство України, що регулює діяльність ІСІ, створює певні 
переваги для українських венчурних фондів в порівнянні з іншими ІСІ і, тим 
самим, визначає специфічні напрями їх використання в Україні. 

Переваги використання венчурних фондів в Україні наступні: 
- об'єднання різних активів інвесторів для реалізації спільних проектів, 

розвитку пулу компаній; 
- спрощений перерозподіл коштів між проектами або компаніями в 

рамках венчурного фонду; 
- участь фізичних осіб в якості інвесторів венчурного фонду (за умови 

придбання цінних паперів венчурного фонду, номінальна вартість яких 
перевищує суму 1 500 мінімальних заробітних плат); 

- активи венчурного фонду можуть повністю складатися з коштів, 
нерухомості, корпоративних прав, прав вимоги та цінних паперів, що не 
допущені до торгів на фондовій біржі [2]. 

Правове регулювання венчурного бізнесу в Україні не враховує 
специфічних чинників впливу, що у взаємодії з економічними та 
політичними чинниками значно обмежує та скасовує можливості такого роду 
діяльності. В умовах зростаючої глобальної конкуренції Україна зобов'язана 
адекватно і професійно реагувати на тенденції світових ринків для 
забезпечення своїх національних інтересів, економічної безпеки і сталого 
розвитку. Тому інноваційна модель розвитку вітчизняної промисловості не 
може бути реалізована без змін в інвестиційній політиці держави.  

Таким чином, венчурна діяльність є однією з найбільш ризикових та 
найбільш прибуткових і затим привабливих для вітчизняних підприємств, але 
вона практично не розвинута в Україні, що пояснюється такими основними 
чинниками, як недосконалість законодавчої бази, інфраструктурного 
забезпечення й фінансового механізму. Для того, щоб вирішити дану 
проблему, необхідно створити привабливі умови для розвитку в Україні 
високо-ризикового інвестування, підготувати порядок мотивації з боку 
держави для створення венчурних фондів та компаній, здійснювати 
стабільний моніторинг справ в інноваційні галузі, укріпити захист прав 
інтелектуального володіння, забезпечити відповідну інформаційну допомогу 
венчурних інвесторів з високим ступенем якості та достовірності інформації, 
яка надається. 
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АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

 
Розвиток України як міцної економічної країни певною мірою 

визначається ступенем і видом залученості її економіки в світове 
господарство, в міжнародний поділ праці,  це пов’язано з тим наскільки і як у 
світогосподарських відносинах приймають участь підприємства, які 
отримали право виходу на зовнішній ринок. Це визначає загальну проблему 
проблему, пов’язану з найкращим розвитком експортно-імпортних операцій, 
беручи до уваги організаційно-правові, економічні, соціально-політичні, 
науково-технічні та інші аспекти. 

Питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності України з 
урахуванням різних факторів впливу, проблеми розширення зовнішніх 
взаємозв’язків економіки нашої країни у світовому економічному середовищі 
у контексті зміни національних пріоритетів досліджують провідні українські 
вчені: М. І. Дідківський, В. В. Козик, Д. Г. Лук’яненко, А. А. Мазаракі,  
Ю. В. Макогон, Т. М. Мельник , В. Є. Новицький. 

Зовнішньоекономічна діяльність регламентується Законом України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» [1], відповідно до якого, 
зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської 
діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 
України, так і за її межами.  

Сучасні зовнішньоекономічні перетворення характеризуються 
поглибленням явища інтеграції України в європейське об'єднання, що 
вимагає стрімкого подолання відставання піднесення держави у економічній, 
правовій та соціальній сферах, а також приросту достатку населення. 
Починаючи з 2014 року Україна перемінила вектор зовнішньої дипломатики 
та економіки, що призвело в першу чергу до лібералізації та покращання 
умов торгівлі із державами ЄС, а з іншого боку – до виникнення напруги у 
відносинах із Російською Федерацією. Після Революції гідності увесь світ 
побачив позицію України та обраний напрям  для подальшого розвитку. На 
сьогодні вирішальним зовнішньоекономічним і дипломатичним пріоритетом 
та підґрунтям економіко-правового, соціально-культурного і політичного 
піднесення України стала євроінтеграція. Вона буде реалізована у форі Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом. 

Сучасне бачення світового порядку та характеру міжнародних відносин 
випливає з того, що глобальний геополітичний простір поділений не стільки 
між великими державами із сферами їх впливу, скільки внутрішніми лініями 
напруги між зоною стабільності, де панує закон та міжнародне право і де 
пріоритетними є права людини, і сферою невизначеності, яка 
характеризується зневагою до закону, численними локальними конфліктами, 
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гіпертрофією сил кримінального ґатунку тощо, – всім тим, що становить 
загрозу безпеці, стабільності і розвитку людської цивілізації [2]. 

Отже, проаналізуємо експортно-імпортні операції в Україні протягом 
2013 -2017 років [3]. 

 
Таблиця 1 – Експортно-імпортні операції в Україні протягом  

2013 -2017 рр. 
Роки 

Показники, млн. $
Експорт Імпорт Сальдо 

2013 64 338,00 76 787,00 -12 449,00 
2014 54 199,00 54 330,00 -131,00 
2015 37 859,20 36 317,20 1 542,00 
2016 36 364,00 39 151,00 -2 787,00 
2017 43 199,00 49 421,00 -6 222,00 

 

Візуально сальдо по Україні протягом 2013-2017 рр можна спостерігати 
на рисунку 1: 

 

 
Рисунок 1 – Сальдо по Україні протягом 2013-2017 рр 

 

За даними таблиці 1 прослідковується переважно від’ємне сальдо, тобто 
ситуація коли імпорт перевищує експорт. Найбільша різниця спостерігається 
у 2012 році та становить -12 449,00 млн. $, а найменша – у 2014 році ( -
131,00 млн. $). Позивна динаміка спостерігається у 2015 році, коли експорт 
перевищував імпорт на 1 542,00 млн.$. 

Розглянемо більш детально експортні операції у 2015 році.  
У 2015 році відбувалися експортні операції у Європейський Союз 
(28)13 015,7 млн. $; Російська Федерація 4 827,7 млн. $; Туреччина 
2,771.8 млн.$; Китай 2,399.1 млн. $; Єгипет 2,079.8млн.$. 

Візуально експортні операції у 2015 році можна спостерігати на 
рисунку 2: 

 
Рисунок 2 – Експортні операції у 2017 році 
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Таким чином, варто зазначити, що зміна політичного та економічного 
напрямку розвитку спричинили важливі перетворення у 
зовнішньоекономічній поведінці країни, наприклад, важливі зміни у 
географічній та товарній частці торгівлі, що відбилося на зміні темпів 
зростання національного господарства. Зниження у 2013-2017 рр. обсягів 
експортно-імпортних операцій зумовлено рядом чинників, серед яких зміна 
цінової кон’юнктури на світовому ринку, як-от падіння цін на центральні 
позиції експорту та імпорту України; загальна вигідною обстановкою у світі; 
значне зменшення економічних зв’язків із Російською Федерацією. 
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МАСШТАБИ ТА НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ 

ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ 
 

У теперішній час явище інтелектуальної міграції притаманне майже 
всім країнам, і особливо тим, в яких попит на фахівців з вищою освітою 
значно менший ніж їх пропозиція. У такому випадку країни стають так 
званими інтелектуальними донорами, оскільки значна частина їх 
високоосвічених громадян мігрує, як правило, до економічно розвинених 
країн. 

Дослідженням міграційної активності населення активно займались 
Баранов Є.Ф., Брєєв Б.Д., Валентей Д.І., Козирєв Ю.Н., Коровкін А.І., 
Переведенцев В.І., Рибаковський Л.Л., Хомра О.У., Хорьов Б.С. та інші. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні розвитку міждержавного 
обміну робочою силою та напрямки міжнародної міграції 
висококваліфікованої робочої сили на міжнародному ринку праці. 

В Україні, за оцінками, кожен п'ятий працездатний застосовує свою 
працю за кордоном.  

Останнім часом в Україні існує значний розрив між підготовкою 
наукових кадрів та їх залученням до роботи у науковій сфері, незважаючи на 
те, що чисельність докторів та кандидатів наук зростає. Частка тих, хто 
залучений до наукової та науково-технічної діяльності, неухильно 
скорочується.  Протягом 2000 – 2016 рр. кількість докторів наук, збільшилася 
на 47,7%, однак їх кількість у сфері наукової та науково-технічної діяльності 
зросла тільки на 9,8%. Чисельність кандидатів наук зросла протягом 2000-
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2016 рр. на 45,8%, однак кількість тих, хто займається науковою роботою, 
зменшилась на 34,7%. Це свідчить про те, що фахівці з науковим ступенем, 
особливо молодь, більш схильні до міграції. 

За даними Державної служби статистики України у 2018 р. кількість 
організацій, що здійснювали наукову і науково-технічну діяльність, 
порівняно з 2017 р. зменшилася на 3,7% і становила 1208 організацій. Однією 
з основних причин зменшення кількості науково-технічних організацій є 
недостатнє фінансування з державного бюджету наукових проектів [1]. 

Протягом останніх років фінансування наукової сфери становить 
менше одного відсотка. Так у 2015 році фінансування наукової сфери 
становило  0,85%,  у 2016 році - 0,87%, у 2017 році - 0,73 % відповідно, у 
тому числі бюджетне фінансування складає приблизно лише 0,3% ВВП.  

За останні десять років (2007 - 2017 рр.) кількість зайнятих в науці та 
науковому обслуговуванні в цілому скоротилася майже вдвічі (з 3,7% до 
1,9% у загальній структурі зайнятості). Категорія дослідників скоротилася на 
52%, техніків – на 43%, допоміжного персоналу – на 53%. 

Чисельність інтелектуальних мігрантів неухильно зростає. Така 
ситуація дає підстави стверджувати, що для України характерні ознаки 
руйнування інтелектуального потенціалу нації. 

Результати  дослідження свідчать про те, що Україна протягом 2017 
року втратила 106 кандидатів науки та 19,4 доктори наук. За розрахунками 
прогнозування по тренду Україна в 2018 році зі своєї інтелектуальної 
інтелігенції втратить більше ніж 121 кандидатів науки та 26 докторів наук.  

Основними цільовими країнами зовнішньої міграції 
висококваліфікованих кадрів стали США, Росія, Німеччина, Ізраїль, Канада 
та Польща [3]. 

Основною причиною інтелектуальної міграції в Україні є наявна 
глибока криза вітчизняної науки, яка пов’язана із: 

– скороченням внутрішніх витрат на дослідження і розробки;  
– недостатнім матеріально-технічним забезпеченням 

дослідницького процесу;  
– низькою матеріальною і моральною оцінкою праці учених;  
– відсутністю сучасного наукового устаткування. 
Відповідно до джерел неофіційної статистики, щорічна інтелектуальна 

еміграція з України налічує приблизно 95,4 тис. фахівців, тобто емігрує 
кожний 26 спеціаліст з вищою освітою. Протягом останніх років Україну 
залишило приблизно 5,5 тис. учених, що еквівалентно втраті  4 млрд. дол. 
США. За експертними оцінками, витрати на підготовку одного фахівця з 
вищою освітою становлять близько 20 тис. доларів США, що  означає, що 
кожний висококваліфікований трудовий мігрант збагачує країну свого 
нового перебування на цю суму [2]. 

Отже, для України інтелектуальна міграція має негативні наслідки, 
оскільки відтік наукового потенціалу негативно впливає на трудові ресурси 
країни та її регіони, знижується інтелектуальний потенціал, національна 
економіка втрачає наймобільнішу і, зазвичай, конкурентоспроможнішу 
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частину кадрового потенціалу, внаслідок чого відбувається зміна структури 
трудових ресурсів.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  
В УКРАЇНІ, ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

 
Малий бізнес є основною складовою економіки будь-якої держави. В 

останні роки в Україні посилився інтерес до вивчення проблем і перспектив 
розвитку малих підприємств і до аналізу тенденцій змін у даному секторі 
економіки у зв’язку з внесенням змін до законодавства (особливо 
податкового), що регулює дану галузь. Ці зміни знаменують собою початок 
нового етапу розвитку сектору малого бізнесу. Тому особливої актуальності 
набуває аналіз даної проблеми, що стосується проблем і перспектив малих 
підприємств в Україні. 

Дослідженню проблем функціонування та розвитку малих підприємств, 
зарубіжного досвіду організації малого бізнесу, питанням державної 
підтримки малого бізнесу, розвитку його інфраструктури присвячено роботи 
багатьох вчених серед яких: Воронич К.М., Гобир І. Б., Мельник М. І., 
Дикань В.Л., Добуляк Л.П., Цегелик Г.Г., Жирко С.О., Ольвінська Ю.О., 
Самотоєнкова О.В., Череп О., Полякова А., Швець Г. та інші. 

Малі підприємства – найбільш масова, динамічна та гнучка форма 
ділового життя зі своїми закономірностями розвитку та специфічними 
перевагами, що при певних умовах стають недоліками, стримуючими 
йогорозвиток. Наприклад, відносно невеликий капітал для започаткування 
малого бізнесу звужує рамки виробництва й обмежує можливість залучення 
додаткових ресурсів: науково-технічних, фінансових, виробничих, трудових 
тощо. Нестійкість малого підприємства внаслідок обмеженості ресурсів, а 
також підвищеної чутливості до змін в економіці, набагато вище, ніж у 
великих і середніх підприємницьких структурах. Близько 80% малих 
підприємств існують рік-два, а більше третини є збитковими[1, с. 185].  

На сучасному трансформаційному етапі розвитку органами державної 
влади всіх рівнів значна увага приділяється  розвитку підприємств. Для цього 
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були прийняті і реалізуються закони України «Про розвиток та державну 
підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 
щодо спрощення реєстрації осіб як платників податків», розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 
програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки», 
«Про утворення територіальних органів Державної служби з питань 
регуляторної політики та розвитку підприємництва», регіональні та місцеві 
програми підтримки малих і середніх  підприємств.  

Ведеться діяльність з активізації державної політики регулювання 
підприємницького сектору, позитивним наслідком чого стало удосконалення 
дозвільних процедур і реєстрації (у т. ч. електронної) речових прав на майно, 
спрощення процедур відкриття та закриття бізнесу, одержання 
адміністративних послуг, звуження прямого адміністративного державного 
контролю за діяльністю суб’єктів господарювання та реформування сфери 
надання адміністративних послуг, пом’якшення податкового тиску, розвиток 
інфраструктури для надання суб’єктам підприємництва фінансової, 
матеріально-технічної, інформаційної, консультативної, маркетингової, 
кадрової та освітньої підтримки [2, с. 66].       

Існує нагальна потреба кардинальних змін у підходах до розв'язання 
накопичених проблем у малих підприємствах, що потребує пошуку нових 
шляхів його реформування й здійснення таких заходів:     

1. Визначення фінансування пріоритетних напрямів розвитку малих 
підприємств та оптимізації використання ресурсів за галузями, сферами 
господарської діяльності й територіями з урахуванням сучасного 
високотехнологічного товаровиробничого сектору. При цьому слід виходити 
з результатів аналізу статистичних даних, що свідчать про найширший 
розвиток малого бізнесу у цих сферах, як в Україні, так і в усьому світі. На 
першому місці, безперечно, має бути агропромисловий комплекс і 
сільськогосподарська переробка.        
 2. Визначення економічних і соціальних проблем в аспекті підтримки і 
розвитку малих підприємств на районному та регіональному рівнях, з 
урахуванням того, що діяльність малих підприємств орієнтована, головним 
чином, на місцевий ринок. Заходи щодо їх розв'язання мають здійснюватися 
за рахунок обсягів регіональних джерел фінансових і матеріально-технічних 
ресурсів. Це вписується в загальну концепцію розвитку господарської і 
фінансової самостійності територіальних утворень.     
 3. Розробки державної системи підтримки малих підприємств на 
умовах широкого залучення позабюджетних ресурсів, нових позабюджетних 
схем відтворення капіталу, самофінансування малого бізнесу (наприклад, 
через кредитні спілки, товариства взаємного страхування). Централізовані 
кошти на пріоритетні напрями розвитку регіону надавати тільки під 
конкретний проект на умовах спів фінансування. Це знизить навантаження на 
бюджети різних рівнів.  
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4. Формування ринку продукції малих підприємств шляхом 
розміщення на них установленої законом на конкурсній основі частки 
державного замовлення щодо поставок продукції для регіональних потреб.  

5. Сприяння розширенню виробничо-технологічної та інноваційної 
кооперації малих підприємств із великим виробництвом і використанню 
потенціалу малого бізнесу при здійсненні заходів щодо підприємств-
банкрутів [3, с. 122].          
 6. Інтеграції прогресивних фінансових механізмів малих підприємств в 
загальну кредитно-фінансову систему України; реалізації схеми пайової 
участі бюджетних і позабюджетних коштів для підтримки пріоритетних 
напрямів розвитку цієї сфери.        
 7. Систематизації через інформаційну мережу й створення бази даних із 
використання коштів, спрямованих на підтримку малого і середнього бізнесу 
в Україні, з подальшим аналізом ефективності їх використання.   
 Таким чином, реалізація намічених стратегічних напрямків 
сприятиме процесам виходу малих підприємств України на європейський 
рівень розвитку, а також поліпшенню бізнес-клімату. Зміцненню позицій 
малого бізнесу в загальній структурі вітчизняної економіки, модернізації у 
сфері малих підприємств, спрямованої на збільшення його внеску у 
соціально-економічний розвиток країни. Підвищенню ефективності малого 
бізнесу, у тому числі збільшення його складової в обсягах вітчизняного 
промислового та сільськогосподарського виробництва, наповнення доходних 
частин державного та місцевих бюджетів. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Зовнішня торгівля – це складна поліструктурна система з внутрішніми 
та зовнішніми зв’язками між її елементами та відповідно функціонально-
просторовою організацією. Під впливом посилення процесів 
транснаціоналізації та регіоналізації, як ключових процесів глобалізації 
світових товарних ринків, зовнішня торгівля зазнає суттєвих трансформацій, 
які потребують фундаментальних досліджень. Актуальною проблемою стає 
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обґрунтування нового підходу до територіальної організації зовнішньої 
торгівлі та її регіонального розвитку, включаючи розробку теоретико-
методичних положень.  

Фундаментальні засади зовнішньої торгівлі країни та її регіонів на 
світових товарних ринках розроблялися в працях як класиків політичної 
економії (А. Сміта, Д. Рікардо, А. Маршала), так і в роботах сучасних вчених-
економістів (П. Самуельсона, Е. Управління економічними процесами: 
сучасні реалії і виклики Хекшера і Б. Оліна, В. Леонтьєва, П. Рибчинського, 
Р. Вернона, І. Кравіс, П. Кругмана, К. Ланкастера, С. Ліндера). Серед 
українських вчених, що приділяли увагу дослідженням проблем 
територіальної організації зовнішньої торгівлі слід назвати наступних  
О. П’янкова, О. Ралко, І. Савчук, Т. Мельник, Т. Козаченко, Д. Ляшенко [1]. 

Під територіальною організацією зовнішньої торгівлі розуміють 
просторову організацію суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що 
формується з урахуванням певних умов і факторів і координується органами 
державного та регіонального управління. Зовнішня торгівля за 
особливостями функціонування і формування своєї просторової структури є 
функціонально інкорпорованої в загальний просторовий каркас економіки 
країн та її регіонів. Зауважимо, що характер, особливості та напрями 
розвитку зовнішньої торгівлі напряму визначаються трендами територіальної 
організації національного виробничого комплексу і життя населення в 
регіонах. В той же час зовнішня торгівля знаходиться під впливом постійно 
діючих та мінливих екзогенних (мікро - та макро-середовища) та ендогенних 
факторів, які можуть, як гальмувати, так і стимулювати її розвиток. І якщо, 
ендогенні фактори є керованими з боку органів державного та регіонального 
управління та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, то екзогенні 
фактори є важко прогнозованими і на суб’єкти менеджменту зовнішньої 
торгівлі мають обмежений вплив або його взагалі немає. Ігнорування дії 
останніх може призвести до непередбачуваних негативних (кризових) явищ.   

Методика дослідження територіальної організації зовнішньої торгівлі 
зазвичай побудована на поєднанні системно-структурного підходу та 
широкому застосуванні статистичних та економіко-математичних методів. 
Важливе місце в таких дослідженням слід відводити методам географічного 
дослідження, зокрема типізація та картографування. Адже зовнішня торгівля 
є тим економічним явищем, який легко піддається типізації, яка дозволяє 
виявити схожі в розвитку території по конкретним якісним і кількісним 
ознакам.  

Типологію зовнішньої торгівлі необхідно проводити на чотирьох 
територіальних рівнях: мегарівні – рівень географічних регіонів світу 
(типологія регіонів світу за особливостями зовнішньої торгівлі та їх місце в 
структурі зовнішньої торгівлі країни); макрорівень - рівень країн (типологія 
країн світу за особливостями зовнішньої торгівлі в цілому або по взаємодії з 
конкретною країною та їх місце в структурі зовнішньої торгівлі країни); 
мезорівень – рівень регіонів країни (типологія адміністративних регіонів 
(областей, районів), адміністративно-територіальних одиниць, торгово-
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економічних районів за особливостями ведення зовнішньоторговельної 
діяльності та місце регіону в структурі зовнішньої торгівлі країни); 
мікрорівень - локальний рівень (типологія суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності за особливостями зовнішньоторговельної діяльності та їх місце в 
структурі зовнішньої торгівлі країни).  

В процесі проведення типології важливим є правильний вибір її 
критеріїв та показників, які характеризують розвиток зовнішньої торгівлі та 
дозволяють виокремити типологічні групи. З нашої точки зору, можна 
виділити три ключові критерії: місце (роль) регіону/країни-
зовнішньоторговельного партнера у зовнішній торгівлі країни; рівень 
ефективності та ефекту від зовнішньої торгівлі; рівень оптимальності 
територіальної і товарної структури; ступінь стійкості 
зовнішньоторговельних зв’язків регіону/країни. Усі показники розвитку 
зовнішньої торгівлі поділяють на п’ять груп: абсолютні, відносні, структурні, 
показники інтенсивності та ефективності [2].  

В залежності від завдань, які ставляться перед типологією, набір цих 
показників може різнитися. Наприклад, при типології зовнішньої торгівлі на 
макрорівні тип країн визначають за показником обсягу 
зовнішньоторговельного обороту, а підтип – або за сальдо зовнішньої 
торгівлі, або товарною структурою та динамікою зовнішньої торгівлі.   

В свою чергу типологія, накладена на карту, дозволяє дослідити 
закономірності просторової організації зовнішньої торгівлі, їх взаємозв’язків, 
залежностей і розвитку. Найбільш ефективними в дослідженні 
територіальної організації зовнішньої торгівлі, на наш погляд, є синтетичні 
карти, а саме – типологічні, районувальні та оціночні. Вони здатні 
сформувати цілісне уявлення щодо об’єкта картографування, дають 
можливість охарактеризувати зовнішню торгівлю країни в цілому, визначити 
її територіальні особливості та відтворити вплив сукупності різнорідних 
факторів.  

Аналітичні дані синтетичних карт слугують основою побудови 
просторових математичних моделей зовнішньої торгівлі. Останні дозволяють 
встановити тенденції змін географічних даних, виявляти як нові, так і 
попередньо не усвідомлені (не виявлені, не знайдені) взаємозв’язки як 
усередині наборів аналітичних даних, так і між ними, удосконалюючи цим 
знання про територіальну організацію зовнішньої торгівлі [3].  

Отже, підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що практична 
значимість територіального підходу до вивчення зовнішньої торгівлі, 
визначається можливістю оптимізації просторової структури 
зовнішньоторговельної діяльності призводить до збільшення її ефективності, 
і тим самим визначає довготривалі перспективи соціально - економічного 
розвитку країни.  
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Розвитком підприємств являються безповоротні, направлені та 

закономірні трансформації пов’язані з системами веденням господарської 
діяльності, послідовність перетворення її з менш якісного в більш 
високопродуктивний та  ефективний, використовуючи  новітні розробки в 
сфері  сучасних технологій, індустрії, інформаційних систем та організації 
виробництва, введення новітніх методик в управлінні персоналом і т.д. 

Відомо, що до 50-х р. XX ст. організація виробництва товарів та 
продуктів, що використовуються в промисловому секторі грунтувалась  на 
усталених поглядах замкнутого циклу результатом якого було створення  
продукту який надходив на ринок у остаточній формі, тобто проходив 
повний етап перетворення - від переробки з сировинних матеріалів до 
споживання. Такий  тип підприємств мав у своєму розпорядженні набір 
додаткових допоміжних та переробних фактур, інструментів та 
спеціалізованих відділів, таких як  заготівля, ремонт, інструментальний цех, 
енергетичний чи дистрибуційний тощо. Відразу зрозуміло, що за  умов 
недостатньо розвиненого поділу праці, її кооперації, підприємства з такою 
формою виробництва можуть бути лише великомасштабними та навіть 
гігантськими.[1, с. 238-240]. 

Існують багаточисленні зони спеціальної діяльності, де невеликі 
підприємства являються такими без доповнення яких неможливо обійтись 
великим підприємствам. Такі фактури виконують завдання величезних 
підприємств для яких вони являються невигідними через відсутність певних 
інструментів чи функцій. Одна з найважливіших умов господарської 
ефективності гігантських організацій, як їх спеціалізація, майже постійно у 
повному обсязі підтримується там,  де невеликі фірми являються філіями 
великих виробництв. Більше того, правильна  організованність крупних фірм, 
в окремому випадку спеціалізація,  ускладнюється за умови, якщо якась 
частка їх зони відповідальності не перекладеться на невеликі підприємства. 

Ідеї та перспективи розвитку малих підприємств є величезними. 
Закордонний досвід доводить те, що в багатьох  країнах, які досягли високого 
рівня розвитку, невеликі підприємства вже тривалий час є переоформлені  у 
самостійні структурні підрозділи  малого бізнесу; такі фірми виготовляють 
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продукцію яка випускається в обмеженій серії, продукцію тимчасового 
попиту, виготовляють частини-компоненти які використовуються на 
гігантських підприємствах. Зокрема, сильно помітна роль невеликого бізнесу 
у сфері Науково-Технічного Прогресу. Але фондоозброєність та 
фондомісткість  на невеликих  підприємствах сильно відрізняється у 
від’ємному напрямку, ніж на великих, тобто для того щоб працевлаштувати 
однакову кількость людей на невеликих фірмах треба набагато менше 
капіталу, аніж на великих. Користуючись даною інформацією, можна 
зробити висновок: якщо збільшити кількість малих підприємств в Україні, то 
можна зробити менш згубною таку складну соціальну проблему, як 
зменшення безробіття. 

Розкриваючи поняття «ефект масштабу», йдеться про довгостроковий 
період розвитку підприємства, а в свою чергу процес виробництва у 
довгостроковому  періоді дозволяє розкрити підпорядкованість зміни об’ємів 
виготовлення продукції за підвищення застосування  усіх ресурсів. Тобто, 
при пропорційному збільшенні використання усіх виробничих факторів 
кількість випуску продукції має змогу змінюватись у додатню або від’ємну 
сторону.  Прикладом можна вважати те, що за подвоєння усіх факторів 
виробництва об’єм випуску  продукції має змогу посилюватися більше, ніж 
удвічі, менше, ніж удвічі, рівно удвічі. [2, с.53-58]. 

Якщо об’єми випуску продукції мають позитивну динаміку в меншій 
мірі, аніж зростає динаміка витрат ресурсів, то дане збільшення  іменують 
негативним чи «спадним ефектом масштабу». Основною причиною даного  
ефекту є проблеми з досвідом у керуванні  величезним підприємством. За 
збільшення  розміру підприємства з’являється багаторівневість керування, 
що поділяє керівницький апарат й головний процес виробництва, 
з’являються проблеми у ефективному контролюванні та напрямленні 
діяльностей гігантських підприємств. Від’ємний ефект масштабу можна 
спостерігати  в збільшенні середніх валових витрат виробництва. 

За умови коли об’єми виробництва мають додатню динаміку в тій же 
мірі, що й фактори виробництва, то в даному прикладі виробництво 
продукції здійснюється в умовах сталого чи незмінного ефекту масштабу. За 
незмінного ефекту масштабу розмір виробництва підприємства не має 
впливу на ефективність використаних виробничих факторів. Середні затрати 
виробництва залишаються незмінними для фірм з різними масштабами 
випуску продукції. Економічно ефективним є виробництво такої продукції на 
підприємствах різних розмірів. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 
ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 
В умовах ринкової економіки, де діють механізми конкуренції, швидких 

кон’юнктурних змін, для забезпечення ефективного функціонування 
підприємства зростає роль стратегічного планування. Саме стратегічне 
планування дозволяє мінімізувати ризики, підвищувати інвестиційну 
привабливість підприємства за рахунок формування конкретних цілей та 
стратегій розвитку підприємства. Але більшість підприємств відмовляються 
від стратегічного планування, обмежуючись лише тактичним та 
оперативним, пояснюючи це неможливістю здійснювати довгостроковий 
прогноз в умовах швидких змін. Або найчастіше суб’єкти господарювання 
здійснюють стратегічне планування лише формально.  

Значний внесок у становлення та розвиток стратегічного планування 
зробили  І.О. Бланка, А.І. Гінзбурга, В.М. Гейця, М.М. Єрмошенка,  
В.А. Забродського, М.О. Кизима, Т.С. Клебанової, Л.А. Костирки,  
В.І. Ляшенко, В.А. Міщенко, Б.І. Пшика, Р.А. Слав’юка Л. Г. Шемаєвої та ін.  

Метою даного дослідження є обгрунтування необхідності використання 
стратегічного планування на підприємстві. 

Стратегічне планування – це одна з основних функцій стратегічного 
управління, яка являє собою процес формування стратегії, визначення місії, мети і 
довгострокових цілей підприємства та ефективних шляхів і засобів їх досягнення 
на основі раціонального використання стратегічного потенціалу (ресурсів) 
підприємства та врахування динаміки розвитку в умовах турбулентного 
зовнішнього середовища за допомогою корекція системи досить формалізованих 
планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання [1, с. 25].  

Основними передумовами переходу до стратегічного планування є: 
− необхідність реакції на зміни умов функціонування підприємств; 
− потреба в об'єднанні різних напрямків діяльності підприємства в 

умовах розвитку процесів децентралізації та диверсифікації; 
− наявність яскраво виражених конкурентних переваг і необхідність 

їхньої підтримки або створення їх; 
− посилення конкуренції; 
− інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв'язків з підприємствами, які 

використовують систему стратегічного планування; 
− наявність висококваліфікованих менеджерів, здатних вирішувати 

складні питання, застосовуючи систему стратегічного управління [2, с. 124]. 
На сучасному етапі входження України в загальноєвропейські та 

регіональні структури актуальним є питання розробки методики 
впровадження стратегічного планування функціонування підприємств. 
Сучасні темпи зміни і накопичення знань є настільки великими, що 
стратегічне планування являється  єдиним способом прогнозування 
майбутніх проблем і можливостей. 
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Основними перевагами стратегічного планування є: 
− дає можливість обрати нову логіку майбутнього розвитку;  
−  використовується як ефективний спосіб підвищення здатності 

організаціїдолати зміни;  
−  поліпшує координаціюдіяльності підприємства та мінімізує 

нераціональні дії щодо подолання несподіваних змін;  
−  забезпечуєбільш ефективнийрозподіл ресурсів;  
−  сприяє цілісному, комплексному підходу до підприємства і його оточення;  
−  надає співробітникам бачення перспективи підприємства;  
−  поділяє відповідальністьне лише за напрямками діяльності, а й за 

поточноютамайбутньоюдіяльністю [3, с. 110]. 
Стратегічне планування представляє собою процес, в якому кожний 

наступний етап ґрунтується на попередніх.  
На даний час, мету та цілі діяльності, кожне підприємство вибирає 

самостійно. Необхідними умовами правильного вибору цілей та стратегії 
підприємства є аналіз зовнішнього середовища з метою визначення 
можливих загроз і аналіз внутрішнього середовища підприємства з метою 
з'ясування його слабких та сильних сторін.  

Взаємовідносини у діловому світі все більш ускладнюються: змінюється 
масштаб конкуренції, умови конкурентної боротьби, усе скоріше 
оновлюються технології, змінюються потреби та смаки споживачів. У цих 
умовах забезпечення ефективної діяльності підприємства без стратегічного 
планування стає неможливим.  

Слід  виділити основні етапи стратегічного планування (рис.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Етапи стратегічного планування 
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Таким чином, необхідність стратегічного планування полягає в тому, 
щоб зробити оперативні, поточні управлінські рішення науково 
обґрунтованими в умовах економічної невизначеності та нестабільності 
зовнішнього середовища існування підприємства. Основною метою 
стратегічного планування є забезпечення результативної діяльності 
підприємства протягом тривалого періоду часу 
Список використаних джерел: 

1. Лесечко М.Д. Стратегічне планування: навч. посіб. / М.Д. Лесечко, 
Р.М. Рудницька. – Львів: ЛРІДУ НАДУ. – 2014. –176с. 

2. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства / М.Г. Саєнко. – Тернопіль : 
«Економічна думка», 2016. – 390 с. 

3. Холява І.П. Стратегічне планування в управлінні діяльністю 
підприємства / [І.П. Холява, А.М. Олійник, Д.Р. Цьвок] // Вісник 
Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне 
управління, управління портфелями, програмами та проектами. – 2015. –  
№ 2. – С. 107–112. 
 

Шатківська Ірина 
Науковий керівник: Супрун С.Д., к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
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АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Важливою характеристикою фінансово-економічної діяльності будь-

якого підприємства є платоспроможність або ліквідність, тобто здатність 
своєчасно та в повному обсязі відповідати за своїми поточними 
зобов’язаннями. У зв’язку з цим невід’ємною складовою процесу управління 
оборотними активами є побудова такої їх структури, за якої підприємство 
буде спроможним розрахуватися за своїми короткостроковими 
зобов’язаннями, тобто оптимальної структури оборотнихактивів. 

Проблеми ефективного управління оборотними активами й оптимізації 
структури джерел їх формування були й залишаються в центрі уваги багатьох 
учених-економістів: Н. О. Власової, Ф. В. Горбонос, В. А. Гросул,  
В. П. Мартиненко, Ю. О. Швець йін. 

Ефективному управлінню оборотними активами приділено досить 
багато уваги, інтерес до проблем управління ними постійно зростає. Оскільки 
в умовах ринку додаються нові чинники, ігнорування яких може призвести 
до втрати конкурентоспроможності підприємства, до фінансових втрат, 
виникає необхідність у застосуванні управлінських рішень, які забезпечують 
досягнення поставлених цілей у найкоротший строк у разі раціонального 
використання виробничих ресурсів. 

Оптимізація структури оборотних активів передбачає такий вид 
співвідношення елементів оборотного капіталу, який би усував проблеми із 
платоспроможністю на основі критеріїв, що рекомендуються, (нормативів). У 
зв'язку із цим даний процес можна віднести до рушійних сил, що впливають на 
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стратегічну поведінку підприємства [5, с. 26]. Часом у підприємств структура 
оборотних активів відрізняється від закладеної в нормальні рівні коефіцієнтів 
платоспроможності. В. Л. Морозова вважає, що в цьому випадку у фірми є деякі 
проблеми, але сама по собі нестандартна структура активів не є ознакою 
неблагополуччя. З погляду М. Н. Крейніної, характер діяльності фірми, умови 
розрахунків із дебіторами, стан запасів та інші неназвані обставини можуть 
спричинити зміни конкурентного положення підприємства на ринку, яке 
лояльне до споживачів продукції, у зв'язку з бажанням утримати ринкову 
частку. Необхідність забезпечення страхового запасу ресурсів в умовах 
інфляційної економіки й структурної кризи галузей, що є коопераційним 
елементом у системі відтворення, забезпечить ринкову життєздатність 
підприємства й відіб'ється на значеннях коефіцієнтів ліквідності[4, с.204]. 

Таким чином, коефіцієнти ліквідності та платоспроможності 
підприємств, які розраховуються на основі даних бухгалтерського балансу, 
представлені трьома коефіцієнтами: коефіцієнтом загальної (поточної) 
ліквідності або покриття, коефіцієнтом проміжної або термінової (критичної) 
ліквідності, а також коефіцієнтом абсолютної ліквідності. Вони являють 
собою співвідношення різних статей поточних активів і поточних 
пасивів(зобов'язань). 

З цього виходить, що коефіцієнт абсолютної ліквідності показує яку 
частину  короткострокових зобов’язань підприємство зможе погасити в 
найбільш короткий проміжок часу, за рахунок грошових коштів в касі і на 
розрахункових рахунках. Чим вище значення цього  коефіцієнта, тим 
більшою є гарантія погашення боргів. Значення даного коефіцієнта є 
достатнім, якщо він складає від0,2 до 0,4. 

Так, коефіцієнт критичної ліквідності показує яку частину 
короткострокової заборгованості підприємство може покрити без урахування 
запасів, тобто за умов повного погашення дебіторської заборгованості. 
Значення даного коефіцієнта є достатнім, якщо він складає від 0,7 до 1. 

Ризиковий характер діяльності змушує підприємство здійснювати 
управління діяльністю в короткостроковій перспективі, зумовлюючи 
використання показників ліквідності. Для внутрішньої оцінки 
платоспроможності самим підприємством можна розрахувати яка частина боргів 
покривається за рахунок того чи іншого елемента оборотних активів, але 
важливішим є знання того, що загальна величина оборотних активів перевищує 
поточні зобов’язання. З трьох коефіцієнтів платоспроможності дійсно діючим є 
загальний коефіцієнт покриття. Даний коефіцієнт є найбільш використовуваним. 
Основні причини широкого застосування коефіцієнта покриття такі: 

 він визначає ступінь, у якому оборотні активи покривають поточні 
зобов'язання. Чим більшою є величина поточних активів стосовно поточних 
пасивів, тим більша впевненість, що ці пасиви можуть бути оплачені за 
рахунок цихактивів; 

 перевищення поточних активів над поточними пасивами забезпечує 
резервний запас для компенсації збитків, які може зазнати підприємство під 
час розміщення й ліквідації всіх поточних активів, крім готівки. Чим більша 
величина резервного запасу, тим менший ризик кредиторів щодо можливого 
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неповернення заборгованості. Таким чином, коефіцієнт загальної ліквідності 
визначає межу безпеки для покриття будь-якого можливого зниження 
ринкової вартості поточнихактивів; 

 він характеризує резерв ліквідних коштів, що перевищує поточні 
зобов'язання, межу безпеки для компенсації невизначеності й випадкових 
порушень, об'єктом яких є потоки коштів на підприємстві. До таких 
непередбачуваних порушень роботи можна віднести різке зниження попиту, 
надзвичайно високі збитки та ін. Ці порушення можуть тимчасово й 
зненацька призупинити або скоротити приплив коштів[1, с. 432]. 

Таким чином, для формування оптимальної структури оборотних 
активів необхідною умовою є підтримання значень коефіцієнтів 
платоспроможності на відповідномурівні. Тому, оптимізація структури 
оборотних активів передбачає таке співвідношення їх елементів, яке усуває 
проблеми з платоспроможністю на основі рекомендованих критеріїв 
(нормативів). Впровадження запропонованих заходів у діяльність 
підприємств дозволить покращити всі показники ефективності використання 
поточних активів. Зміна структури оборотних активів спричинить 
прискорення їх оборотності, і, тим самим, дозволить вивільнити зайві кошти 
з обороту. Раціоналізація структури оборотних активів дозволить 
оптимізувати тривалість операційного циклу та його складових. 
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Необхідною ланкою економічних відносин у суспільстві з моменту 

виникнення держави є податки. Ефективна бюджетно-податкова політика є 
однією з головних умов динамічного розвитку економіки України. Діюча 
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податкова система визначає рівень доходів Державного та місцевих бюджетів 
і, зрештою, темпи економічного розвитку держави. За допомогою впливу на 
господарську діяльність і фінанси, а також через бюджетно-перерозподільні 
процеси формується інвестиційний клімат у країні, створюються умови для 
реалізації соціально-економічних і політичних функцій держави. 

Питанням формування та реалізації бюджетно-податкової політики, її 
впливу на соціально-економічний розвиток країни присвячені праці 
вітчизняних вчених: В. Л. Андрущенка, І. В. Запатріної, О. В. Зварич,  
Л. В. Лисяк, І. Г. Лук’яненко, І. О. Луніної, І. О. Лютого, Ю. В. Пасічника,  
В. М. Суторміної, В. М. Федосова, І. Я. Чугунова, С. І. Юрія та інших. 

Метою даної роботи є визначити основні напрямки бюджетно-
податкової політики України. 

Для досягнення поставлених перед бюджетно-податковою політикою 
завдань потрібен глибокий науковий підхід до розуміння сутності бюджетно-
податкової політики. Перш за все відмітимо, що термін «бюджетно-
податкова політика» складається з двох категорій «бюджетна політика» та 
«податкова політика». При цьому вихідними категоріями є «політика», 
«бюджет» і «податки». В економічній літературі термін «політика» 
розглядається принаймні у двох напрямках – по-перше, це суспільна наука, і 
по-друге, це особливий вид діяльності на різних рівнях (макрорівень і 
мікрорівень). При цьому, економічна політика має відношення до всіх 
галузей державного регулювання економіки. Згідно з Бюджетним Кодексом 
України (БКУ) [3, с. 140], бюджетна система України – це сукупність 
державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням 
економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв 
і врегульована нормами права. 

Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні 
функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці: 

– фінансове забезпечення виконання державою своїх функцій; 
– підтримка фінансової стабільності та збалансованості в країні; 
– забезпечення фінансової цілісності держави; 
– створення стимулів для соціально-економічного розвитку. 
На основі вище зазначеного розглянемо державний бюджет України за 

2016-2018 р. р. 

 
Рисунок 1 – Структура державного бюджету України за 2016-2018 роки [2] 
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Проаналізувавши структуру державного бюджету України за 2016-2018 
роки бачимо, що з кожним роком доходи та витрати держбюджету 
збільшуються, але їх ситуація не змінюється, витрати перевищують доходи, 
тобто спостерігається бюджетний дефіцит, що є негативним явищем. 

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення, 
правового регламентування та організації справляння податків і податкових 
платежів у централізовані фонди грошових ресурсів держави. Вона 
проводиться урядом країни, з вирішення певних короткострокових та 
довгострокових завдань, які стоять перед суспільством, за допомогою 
системи оподаткування 
 [4, c. 186]. Головною метою податкової політики є пошук оптимального 
співвідношення між фінансовими можливостями держави та обсягом 
видаткових статей соціально-економічного характеру за певних умов 
розвитку країни 
[1, с. 236]. Таким чином, розглянемо більш детально податкові надходження 
України (табл. 1). 

Таблиця – Склад та структура податкових надходжень України за 
2016-2018 р.р. 

Показники 
Роки 

Абсолютне 
відх., (+/-) 

Відносне відх., 
% 

2016 2017 2018 
2017-
2016 

2018-
2017 

2017/
2016 

2018/
2017 

Податкові надходження 503,88 627,15 753,82 123,27 126,67 124,46 120,20 
Податки на доходи, податки 
на прибуток, податки на 
збільшення ринкової 
вартості 

114,15 141,95 188,62 27,8 46,67 124,35 132,88 

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 

59,81 75,03 91,74 15,22 16,71 125,45 122,27 

Податок на прибуток 
підприємств 

54,34 66,91 96,88 12,57 29,97 123,13 144,79 

Внутрішні податки на 
товари та послуги 

325,63 422,27 493,36 96,64 71,09 129,68 116,84 

ПДВ з вироблених в Україні 
товарів 

139,49 180,17 79,13 40,68 
-
101,04 

129,16 43,92 

ПДВ з ввезених на
територію України товарів 

181,45 250,53 295,38 69,08 44,85 138,07 117,90

Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів 
(продукції) 

55,12 66,3 47,71 11,18 -18,59 120,28 71,96 

Акцизний податок з 
ввезених на митну 
територію України 
підакцизних товарів  

35,01 41,99 71,14 6,98 29,15 119,94 169,42 

Інші податки та збори -0,65 -10,95 -0,5 -10,3 10,45
 

1684,62 4,57 
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Проаналізувавши табл. 1 бачимо, що в структурі податкових 
надходжень, протягом аналізованого періоду, переважають: внутрішні 
податки на товари та послуги, ПДВ з ввезених на територію України товарів 
та податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 

Отже, податкова політика є складовою частиною бюджетної політики 
держави, оскільки метою є формування державного бюджету за одночасного 
стимулювання ділової активності суб’єктів господарювання. Бюджетна 
політика являє собою сукупність пріоритетів (національних інтересів) і 
конкретних заходів щодо організації і використання бюджетних ресурсів для 
вирішення економічних і соціальних завдань країни. Вона передбачає 
створення умов для постійного підвищення реальних доходів населення, 
якості життя та якості державних послуг, соціально-економічного розвитку 
регіонів та їх економічного потенціалу, зміцнення ресурсної бази місцевих 
бюджетів. 
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Міжнародна торгівля туристичними послугами займає особливе місце в 
галузі туризму та в економіці країн в цілому. Сучасний світ важко уявити без 
туризму, адже він є однією з найбільш потребуючих сфер у міжнародній 
торгівлі, куди припадає близько 7% від світового капіталу. Сьогодні туризм 
відіграє одну з найважливіших ролей у міжнародній економіці, адже саме 
туристична сфера забезпечує десяту частину світового валового 
національного продукту. Індустрія туризму розвивається дуже стрімкими 
темпами, оскільки близько 30% світових інвестицій надходять у туристичну 
сферу, спричиняючи розширенню і розвитку цієї галузі [2]. 

Дану тему досліджували такі вітчизняні вчені як О.О. Бейдика,  
Л.С. Гринів, А.В. Вавринюк, О.М. Гусєва, О.О. Любіцева, В.Ф. Кифяк,  
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В.В. Ядощук та інші. У їх працях було досліджено проблематику розвитку 
туристичної сфери як в Україні, так і за її межами. 

Міжнародна торгівля послугами – це система міжнародних товарно-
грошових відносин між суб'єктами різних країн з приводу купівлі-продажу 
різних видів послуг. За темпами зростання світова торгівля послугами 
випереджує торгівлю товарами – це одна з сучасних закономірностей 
міжнародної торгівлі, дія якої зумовлена, високим рівнем життя у розвинених 
країнах світу, законом зростання потреб, більшою мобільністю виробників і 
споживачів послуг, поглибленням глобалізаційних процесів у світі, 
посиленням міграції капіталу і робочої сили та ін. [1]. 

Торгівля туристичними послугами є вельми прибутковою галуззю 
економіки, а доходи від неї – важливою складовою національних бюджетів. 
Країни дедалі частіше ставлять питання відкритості кордонів, завдяки чому 
легше здійснювати міжнародну торгівлю туристичними послугами, в свою 
чергу країни поповнюють свій бюджет завдяки експортно-імпортним 
туристичним операціям [2]. 

Галузь туризму переважно розвивається за рахунок збільшення рівня 
купівельної спроможності громадян розвинених краї, які в свою чергу 
витрачають гроші на подорожі до різних країн світу. Така тенденція – є 
поштовхом до розвитку багатьох супутніх галузей туризму, таких як 
транспорт і зв’язок, будівництво, виробництво продовольчих товарів, 
сільське господарство та розширення сфери надання послуг. 

Таким чином, туризм впливає на розвиток інфраструктури країни: 
розбудову готелів, ресторанів, магазинів, оздоровчих центрів, прокладання 
нових доріг, будівництво аеропортів, вокзалів тощо. 

Утворюючи нові умови для обслуговування туристів, створюються нові 
робочі місця для населення, зростає рівень доходів та підвищується його 
добробут. 

Туризм безпосередньо впливає на платіжний баланс каїни. Розвиток 
туристичної галузі тісно пов'язаний з туристичними потоками, що в свою 
чергу впливають на переміщення валюти з країни в країну. Чим більше 
коштів витрачає турист в країні, якою подорожує, тим більші стають валютні 
надходження даної країни. Таким чином, це негативно впливає на баланс 
його країни і позитивно впливає на баланс іншої країни.  

Туристична індустрія є поштовхом для розвитку виробництва товарів 
та послуг країни, стимулює підвищення якості продукції та диверсифікацію 
товарів на ринку, впливаючи на підвищення конкуренції серед виробників.  

У сучасній світовій практиці як основні показники економічного 
ефекту туристичної індустрії для національної економіки тієї чи іншої країни 
світу використовують такі змінні: 

- вклад туризму у створення національного доходу; 
- частку доходів від туризму в експорті країни; 
- частку витрат від туризму в імпорті країни; 
- кількість зайнятого населення в туристичній сфері  
- вплив туристичної індустрії на регіональний розвиток [3]. 
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Таким чином, розвиток туризму дає країні наступні переваги: 
- збільшення грошового потоку, у тому числі приплив іноземної 

валюти, а отже, і зростання доходів населення; 
- зростання валового національного продукту; 
- поповнення бюджету через збільшення податкових зборів 

приймаючого регіону та інших надходжень; 
- створення нових робочих місць, тобто збільшення зайнятості 

населення; 
- залучення капіталу, в тому числі іноземного; 
- ефект мультиплікатора – розвиваючи сферу туризму, країна 

поступово розвиває й інші галузі; 
- розвиток інфраструктури; 
- реформування структури відпочинку, яка може бути використана як 

туристами, так і місцевим населенням; 
- підвищення якості життя місцевих жителів унаслідок 

демонстраційного ефекту [3]. 
Позитивний вплив туризму відбувається тільки тоді, коли галузь 

туризму розвивається у взаємозв’язку з іншими галузями країни, тобто коли 
економіка країни не перетворюється в економіку послуг. 

Отже, індустрія туризму є однією з найбільш пріоритетних галузей у 
багатьох країнах світу. Дана галузь значно впливає на економіку країн, на їх 
валютні надходження та прибуток, що складає значну частину бюджету країн 
зокрема. Туризм – це найперспективніша сфера розвитку та поліпшення 
економіки, як державної, так і світової. 
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Світова економіка на сьогодні знаходиться в прямо пропорційній 
залежності від тих процесів, які виникають внаслідок зближення та 
упорядкування економічних інтересів окремих держав. Як результат, така 
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інтеграція сприяє розвитку економіки як кожної окремої країни, так и 
міжнародної економіки в цілому. Об’єднання економічних політик держав в 
єдиний механізм є запорукою розвитку та зміцнення економічних зв’язків, 
поєднання господарських інтересів. Укладання міжнародних угод про 
співпрацю в свою чергу сприяють зростанню обсягів виробництва, 
розширенню асортименту товарів та послуг. 

Запорукою можливості рівноправного партнерства у галузі 
міждержавних господарських процесів та економічних відносин є політико-
економічна стабільність країни.  

Аналізуючи існуючу ситуацію України, можна констатувати, що імідж 
країни на політичній та економічній світовій арені вкрай негативний. Разом із 
тим, реалізувати ідею впровадження інноваційної діяльності підприємств в 
загальну економічну діяльність країни, на думку фахівців, вкрай важливо.   

Актуальність проблеми інтеграції інноваційних форм діяльності 
окремих підприємств в загальнодержавний економічний механізм нашої 
країни підтверджено у працях фахівців, що досліджувати тему та 
пропонували шляхи до її вирішення. Так, В. Геєць, Я. Жаліло, Д. Лук’яненко, 
М. Поручник, В. Сіденко, Ю. Павленко, А. Філіпенко, Ю. Пахомов,  
С. Єрохін, С. Соколенко та багато інших [0, c.20] дійшли висновку про 
необхідність розробки принципово нової економічної стратегії, яка б 
базувалася на досвіді інших країн, що забезпечить зацікавленість 
потенційних держав-партнерів до України. 

Дослідженням найефективніших схем діяльності підприємств в 
кризових умовах, які на практиці забезпечували б її подолання присвячені 
праці багатьох учених, серед яких А.Л. Лісник, М.В. Кобяк, М.А. Жукова, 
О.В. Марченко, М.В. Давидова, Ж.А. Говоруха, Л.Г. Смоляр та інші. 

Фахівці відзначають, що одним із головних напрямків успішного 
функціонування підприємства в умовах кризи є впровадження інноваційної 
діяльності. На думку учених саме такий шлях забезпечить відкриття нових 
перспектив для успішної реалізації на міжнародному економічному просторі. 

Існує думка, що для успішної реалізації інноваційної діяльності на 
підприємстві насамперед необхідно чітко визначити тактику її 
запровадження, беручи до уваги новітні економічні, технічні та освітні 
технології [0]. 

Результати наукового пошуку С. Ілляшенко доводять, що для 
успішного впровадження інноваційної діяльності в умовах підприємства 
необхідно адаптувати таку діяльність до умов як внутрішнього, так і 
зовнішнього економічного середовища, визначити певний баланс між 
існуючими ризиками (принцип адаптивності). При цьому важливим є 
визначення цілей та швидке реагування на зміни в навколишній економічній 
ситуації, постійний моніторинг роботи фахівців (принцип динамічності). 
Наступними умовами ефективності таких заходів є самоорганізація, 
саморегуляція та саморозвиток, тобто вивчення системи функціонування 
внутрішніх ресурсів, адаптація апарату управління збуту продукції та у 
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відповідності до поставлених цілей, виконання стратегічних дій, які 
забезпечать тривале «виживання» в умовах ринку [0].  

Запровадження інноваційної діяльності на підприємстві потребує 
вжиття низки заходів, необхідних для забезпечення ефективності її реалізації.  

На першому етапі визначають проблематику існуючої системи 
діяльності підприємства, аналізують зовнішнє та внутрішнє середовище 
підприємства, ринок, визначають можливості і ризики. З урахуванням 
виявлених недоліків розробляють план впровадження нової форми 
діяльності. З цією метою необхідно визначити загальні кінцеві цілі і завдання 
інноваційної діяльності. На даному етапі на базі вже існуючих планів 
розвитку підприємства розробляються перспективні плани, визначається 
нова стратегія дій, враховуючи фінансову та маркетингову стратегії. 
Завершальною роботою цієї фази роботи є більш детальне визначення та 
конкретизація новітньої програми діяльності, розробка технічних напрямів 
роботи, економічних й фінансових планів. 

Наступний етап впровадження інноваційної діяльності 
характеризується підбором засобів та інструментарію для її реалізації. 
Важливим є й чітке визначення структури фінансування нової програми в 
цілому, а також узгодження роботи усіх джерел фінансування у зазначені 
терміни.  

З метою забезпечення ефективності інноваційної діяльності важливим є 
правильний підбір кадрового апарату, який буде чітко виконувати покладені 
на нього обов’язки у відповідності до поставлених завдань та 
функціональних обов’язків. 

Важливою умовою злагодженої роботи під час впровадження 
інноваційної діяльності на підприємстві є стимулювання та впровадження 
система заохочень. 

Крім того, на всіх етапах впровадження та реалізації інноваційної 
діяльності з метою оцінки її ефективності необхідно розробити систему 
контролю за якісними та технічними характеристиками, потоками фінансів 
тощо, яка дозволить об’єктивно зіставляти здобуті результати із тими, що 
були заплановані на початку. Постійний плановий контроль усіх ділянок і 
ланок процесу забезпечить оптимізацію процесу та адаптації його під умови 
сьогодення, а також дасть можливість загальної оцінки ефективності роботи 
та буде запорукою вибору правильного курсу для позитивних змін у 
подальшому. 
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На сьогоднішній день конкуренція відіграє ключову роль у отриманні 
прибутків на підприємствах. Тобто, за наявності конкурентних переваг, 
підприємство має більше можливостей у здійсненні ефективної діяльності, 
ніж інші учасники ринку.  

Вітчизняні підприємства в Україні мають досить низький рівень 
конкурентоспроможності, незважаючи на досить великий ресурсний 
потенціал. Здебільшого конкурентоспроможність українських підприємств 
пов’язана із дешевою робочою силою. 

Дане питання досліджувало ряд вітчизняних та зарубіжних науковців, а 
саме: Бердар М., Гаврилюк І., Герасимчук З., Каніщенко О., Портер М., 
Резніков О., Фатхутдінов Р. та інші.  

Доцільним є розгляд поняття категорії «конкурентоспроможність». Вона 
являє собою порівняльну характеристику, яка відображає ступінь переваг над 
підприємствами-конкурентами за сукупністю оціночних показників 
діяльності на певних ринках за певний проміжок часу [4, с. 365]. 

З одного боку, країна з високим рівнем конкурентоспроможності надає 
підприємствам деякі можливості, які в подальшому можуть стати їх 
конкурентними перевагами. Це може бути як продуктивна, так і ефективна 
державна політика та інше. 

З іншого  міжнародний досвід свідчить, що статусу лідера у світовій 
економіці, у культурному та соціальному розвитку досягають лише ті країни, 
які спроможні забезпечити світову якість продукції та послуг. Це створює їх 
виробникам конкурентні переваги, а споживачам – комфортні умови життя.  

Саме тому, на нашу думку, у провідних країнах світу проблеми якості 
постійно знаходяться в центрі економічних інтересів держави, суспільства та 
звичайних пересічних громадян [2, с. 193]. 

Важливим аспектом того, як вітчизняні підприємства сприймаються 
іноземними контрагентами, є позиціонування України в міжнародних 
рейтингах.Так, відповідно до нещодавно опублікованого дослідження 
Всесвітнього економічного форуму, Україна за Індексом глобальної 
конкурентоспроможності у 2018 році посіла 83-є місце серед 140 країн світу, 
втративши за рік дві позиції (у попередньому рейтингу країна займала 81 
місце) (рис.1). 

Наведені дані свідчать про низький рівень конкурентоспроможності 
України як держави на світових ринках. Така позиція нашої країни може 
викликати певну недовіру до вітчизняних підприємств у закордонних 
контрагентів. В подальшому це може негативно відобразитися на процесі 
співпраці українських підприємств з закордонними при їх виході на ринки 
цих же країн. 
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Рисунок 1 – Глобальний рейтинг конкурентоспроможності 2018 

На додаток, глобальний рейтинг конкурентоспроможності (GGI) 
складається з 113 змінних, котрі, в свою чергу, об'єднані в 12 контрольних 
показників, які визначають конкурентоспроможність країни (рис.2) [3]. 

Рисунок 2 – Контрольні показники GCI 

Згідно теорії конкуренції М. Портера, успіх у міжнародній конкуренції 
визначають не стільки фактори виробництва, скільки те, де й наскільки 
продуктивно вони застосовуються. Тому серед внутрішніх факторів 
найважливішу роль відіграє рівень якості управління компанією, тобто рівень 
підготовки менеджерів, уміння правильно вести ділові операції в умовах 
постійних змін на ринку [1].  

До внутрішніх факторів також відносять:  
 рівень продуктивності праці; 
 технологічний фактор, тобто технічний рівень продукції;  
 параметри технології виробництва.  
Групу зовнішніх факторів складають:  
 макроекономічна стабільність і передбачуваність економічної 

політики; рівень новини економіки, тобто участь країни в міжнародних 
торгівлі та інвестуванні;  

 ступінь відповідності державної політики до вимог конкуренції;  
 ефективність функціонування ринків капіталу й якість фінансових 

послуг;  
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 рівень розвитку новітньої інфраструктури в країні;  
 розвиток науково-технологічного потенціалу та інше.  
На нашу думку, конкурентні переваги повинні відповідати наступним 

вимогам: 
 можливості вітчизняного підприємства повинні бути унікальнішими 

за можливості його конкурента; 
 необхідність наявності оригінальності торгової марки у 

довгостроковій перспективі; 
 здатність задовольняти незвичайні (специфічні) бажання споживачів. 
Таким чином, конкурентоспроможність фірм на світових ринках 

визначається не тільки їх конкурентною перевагою, але й усім комплексом 
факторів на всіх рівнях, що визначають переваги товарів країни на світовому 
ринку.  
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Проблема зовнішньої заборгованості провідних країнах світу 
знаходиться в полі зору більшості науковців, економістів, адже процеси 
регулювання заборгованості, причини її виникнення, методика подолання 
потребують додаткового аналізу та визначення шляхів її вирішення. 

На фоні поглиблення глобалізації світової фінансової системи проблеми 
одних країн миттєво поширюються й на інші. У зв'язку з цим загроза 
розширення масштабів боргової кризи в різних країнах світу цілком реальна, 
причому це стосується навіть тих країн, які на сьогодні не мають особливих 
проблем з бюджетною політикою. Це може серйозно дестабілізувати світову 
економіку. Тому аналіз стану зовнішньої заборгованості провідних країн 
світу як необхідна передумова для визначення основних пріоритетів 
державної боргової політики, є необхідним і актуальним сьогодні [3, с.17].  
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Дослідженням проблем зовнішнього боргу займалася низка зарубіжних 
учених, таких як: Дж. Бюкенен, С.Л. Брю, А. Вагнер, Д. Грос, Дж. Кейнс,  
К.Р. Макконнелл, К. Маркс, Д. Рікардо, А. Сміт, Д. Юм. Вивченням цього 
напряму займалися й такі вітчизняні вчені, як: О.Д. Василик, Т.П. Вахненко, 
Н.В. Зражевська, В.В. Козюк, І.О. Лютий, Л.Я. Новосад, В.М. Федосов та 
інші. 

Державний зовнішній борг являє собою заборгованість за кредитами 
(позиками), залученими з іноземних джерел. Він виступає у вигляді 
зовнішніх фінансових зобов’язань держави перед нерезидентами.  

На прикладі розвиненої країни, яка має досить великий зовнішній борг 
розглянемо США. Значна частина цих боргів була накопичена протягом 
довгого періоду, проте цифри стрімко пішли угору в останні роки, коли уряд 
почав долати фінансову кризу та рецесію 2008 року. Рефінансування банків, 
заходи зі стимуляції економіки та скорочення податкових надходжень 
змушували країну позичати більше, про що свідчить динаміка зовнішньої 
заборгованості, зображена у таблиці 1[4]. 

Таблиця 1 - Динаміка заборгованості США за 2010 – 2016 роки 
Рік Державний борг США, млрд. дол. 

2010 13528,8
2011 14764,2 
2012 16050,9 
2013 16719,4
2014 17794,5 
2015 18627,6 
2016 19949,9

За оцінкою фінансових експертів, ще однією з причин високої 
заборгованості даної країни є висока доступність кредитів. Наявний кредит є 
рушійним фактором накопичення боргу як у короткостроковій, так і в 
довгостроковій перспективі. Частково залежність від кредитних карток 
можна пояснити їхньою доступністю, їх можна мати багато і на кожній з них 
можна накопичити борг. 

Щодо структури заборгованості в США, 25% складають борги, 
перепозичені різними урядовими організаціями один у одного. Наприклад, 
фонд соціального страхування, фонд військових ветеранів, охорона здоров'я і 
т. д. 41% боргу володіють приватні компанії та приватні особи: громадяни 
США, інвестори, страхові компанії, банки, органи влади штатів і т. д. І лише 
34%  це і є той самий іноземний борг, якими володіють іноземні уряди. 
Тобто, всього лише одна третина від ВВП. Найбільші зовнішні власники 
американського боргу – Китай і Японія, які позичили уряду США близько 
1200 млрд дол. кожен. Решта держборгу розмазана тонким шаром, по 100-200 
мільярдів, по всіх країнах світу від Великобританії до Бангладеш і 
Кайманових островів [1]. 
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На нашу думку, для розв’язання проблеми зовнішньої заборгованості 
боржники та кредитори можуть обрати декілька шляхів. Наприклад, 
повідомити про абсолютний дефолт (повна відмова від своїх зобов’язань), 
частково списати борги (однак боржник частково втрачає політичну 
самостійність і тимчасовий доступ до міжнародного ринку капіталів).  

Але ми вважаємо, що найкращим вирішенням зовнішньої заборгованості  
є проведення реструктуризації. Даний метод може супроводжуватися 
частковим списанням боргу і/або конверсією в нові боргові інструменти. 
Реструктуризація надає короткостроковий ефект полегшення для боржника, 
збільшуючи виплати у майбутньому за рахунок додаткових процентів у 
новий період погашення.  

Перевагами даної схеми розв’язання боргу є: 
 зменшення зовнішнього боргу; 
 скорочення обсягу субсидування державних підприємств; 
 збільшення оподаткованої бази в майбутньому;  
 сприяння експорту; 
 заміщення імпорту вітчизняним виробництвом. 
Звичайно, існують і певні недоліки зазначеної схеми реструктуризації, а 

саме:  
 скорочення податкових надходжень до державного бюджету;  
 інфляція (обмін фінансових коштів при проведенні 

широкомасштабних операцій за даною схемою потребує супровідних 
компенсаційних грошово-кредитних операцій. 

Можуть застосовуватися також різні схеми реструктуризації, 
найпоширенішими з них є [2, с.52] :  

 відстрочка по платежам на декілька років, з наступними пільговими 
періодами, а потім платежами у повному обсязі;  

 доповнення існуючих угод новими кредитами;  
 перетворення заборгованості за відсотками в основну суму боргу;  
 обмін частини заборгованості за ринковим курсом на акції державних 

підприємств. 
Отже, проблема зовнішньої заборгованості США залишається не 

вирішеною на сьогодні, адже потребує однозначної та конкретної державної 
економічної стратегії, яка б дала можливість країні поступово позбутися 
заборгованості.  
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК КЛЮЧ ДО УСПІХУ  
ДЛЯ ПІДПРИЄМЦЯ 

Мотивація працівників є основним аспектом на робочому місці, що 
призводить до продуктивної роботи відділу і навіть компанії. Тому 
ефективність діяльності підприємства у великій мірі залежить від 
ефективності праці персоналу. Актуальність даної теми зумовлена тим, що 
через зацікавленість працівника у результатах його роботи при створенні 
належних умов праці можна домогтися підвищення продуктивності праці. 

Питанню ефективної мотивації праці на підприємстві присвятили свої 
наукові роботи як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Серед них: О. Шаповал, А. 
Афонін, В. Абрамов, Д. Богиня, А. Грішнова, Г. Дмитренко, М. Дороніна, А. 
Єськов, І. Завадський, М. Карлін, Д. Терещенко, А. Кузнецов, А. Колот тощо. 
Але, незважаючи на це, більшість вітчизняних підприємств на сьогодні 
мають не ефективну систему мотивації персоналу. 

Метою даного дослідження є аналіз сучасного мотиваційного процесу 
працівників підприємства та визначення ефективної системи засобів 
мотивації праці персоналу.  

Мотивація є історично закономірним соціально-економічним та 
морально-психологічним явищем, що характеризується комплексом 
економічних, організаційних, соціальних та психологічних умов, які 
спонукають людину до дії. Завдання мотивації полягає в приведенні в дію 
можливостей працівника, пов’язаних з його майстерністю, освітою та 
фаховою підготовкою, розвитком трудового потенціалу, прагненням до 
самореалізації [2, с. 188].  

Сьогодні в Україні з різних засобів мотивації праці застосовують тільки 
її окремі елементи, ця обставина підкреслює необхідність створення цілісної 
системи мотивації праці персоналу, орієнтованої на розвиток та оптимальне 
використання трудового потенціалу працівників та високу результативність 
діяльності підприємства в цілому. Мотивація може полегшити працівнику 
досягненню його особистих цілей і може сприяти саморозвитку індивіда. Як 
тільки цей працівник задовольняє певні початкові цілі, вони усвідомлюють 
чітку зв'язок між зусиллями та результатами, що ще більше стимулюватиме 
їх продовжувати роботу на високому рівні [4]. Побудова ефективної системи 
мотивації на підприємстві є важливим стратегічним завданням менеджерів, 
що передбачає, насамперед, наступні дії: 

1. Нормалізація умов праці. Вони мають бути привабливими,
близькими до комфортних. Відомий бізнес тренер Анна Мулкахі запевняє: 
«Працівники, які відчувають до себе ставлення як до людини, а не як до 
співробітника, є більш продуктивними, більш задоволеними, більш 
мотивованими. Задоволені працівники означають задоволені клієнти». 
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2. Нормування праці. Максимальна продуктивність дається не
крайнім проявом мускульної напруги при великій швидкості, а приємним 
розумовим і фізичним підйомом, при якому виконавець знаходиться до кінця 
роботи у відмінному стані. Шаповал О. А. запевняє: «Напруга і 
продуктивність – це не тільки не одне і теж, а й речі прямо протилежні. 
Працювати напружено – означає докладати до справи максимальних зусиль; 
працювати продуктивно – значить докладати зусилля мінімальні» [3, с. 220]. 

3. Справедливе ставлення до персоналу.Слід викорінити
такідемотивуючі фактори: страх, недовіру, привселюдну критику, неповагу. 
Підтримувати з працівниками зворотний зв’язок щодо виконаних завдань і 
досягнутих цілей, а також стосовно помилок. Забезпечити персоналу 
можливість висловити свої думки, побажання, пропозиції або незадоволення. 

4. Проінформованість працівників. Добре організована 
інформаційна політика компанії дає можливість працівнику відчути себе її 
частиною. Важливо залучати працівників до вирішення цікавих і 
нестандартних завдань. 

5. Винагорода за продуктивність. Розмір винагороди повинен бути
тим більше, чим вище продуктивність. Винагорода за продуктивність не 
зводиться до грошової премії. Вона може бути у вигляді подарунків, 
заохочень та призів. 

При виборі тих чи інших способів мотивації працівника з метою 
дотримання трудової дисципліни потрібно: враховувати відмінності між 
окремими людьми, пропонувати їм відповідну для них роботу, ставити перед 
працівниками конкретні цілі, добиватися, щоб ці цілі сприймалися 
працівниками як реально досяжні, погоджувати винагороду з виробничими 
показниками працівника, контролювати дотримання принципів 
справедливості [1, с. 137]. 

Отже, одним із головних факторів, що забезпечує розвиток 
підприємства, в сучасних умовах стає оптимізація системи мотивації праці 
персоналу. Саме орієнтація на людський фактор дозволяє отримати 
зростання ефективності праці, сприяє підвищенню рівня капіталізації 
організації. 
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ З ЄС 

Сьогодення свідчить, що в найближчі дні Великобританія може 
припинити членство в Євросоюзі. Процес виходу Об'єднаного Королівства з 
ЄС отримав назву «брексіт» та привернув чи немало уваги людей по всьому 
світі. Тому актуальність даної теми зумовлена тим, що Brexit має вагоме 
значення не тільки для Великобританії та ЄС, але і для інших ключових 
гравців на міжнародній арені. 

Аналізу передумов та наслідків виходу Великої Британії з ЄС 
присвятили свої роботи багато іноземних та вітчизняних науковців-
міжнародників, зокрема: І. Співак, А. Задоя, А. Андреев, І. Яковюк,  
О. Неприцький, О. Коваль, О. Рябчин,  B. Сімс, A. Умланд, В. Попко та інші. 
Однак, враховуючи актуальність даної тематики, цей процес потребує 
подальших досліджень. 

Метою тез є висвітлення сучасних особливостей виходу Великобританії з ЄС. 
Процес «брексіту» був розпочатий вже досить давно, але дату 

завершення ще поки ніхто не знає. Хронологія «брексіту» представлена у 
табл. 1. 

«Жорсткий Брексіт» означатиме, що 29 березня 2019 року членство 
Великобританії в усіх договорах ЄС, зокрема в митному союзі й спільному 
ринку, а також у міжнародних угодах, укладений Євросоюзом, припиниться. 
Великобританія стане просто «третьою стороною», що призведе до 
величезних наслідків для торгівлі Євросоюзу, зокрема до хаосу на 
британському кордоні [2, с. 4]. 

На думку експертів, вихід Великобританії з ЄС призведе країну до 
наслідків даного дезінтеграційного процесу. І можна з впевненістю 
передбачити, що вони настануть як для Великобританії, так і для ЄС. Вже на 
сучасному етапі прем'єр-міністр Девід Кемерон, який був прихильником 
членства в ЄС, подав у відставку, а кількість  злочинів за расову та етнічну 
ненависть у Британії зросло в десятки разів. До того ж, ЄС є головним 
торговим партнером Британії, і після виходу країни з союзу, їй доведеться 
укласти торговельні угоди з 27 країнами, щоб мати можливість продавати 
товари з Великобританії в Європі. 

Таблиця 1 - Вихід Великобританії з ЄС 
1973 р. Членство Великобританії в Європейському союзі було під великим 

питанням і викликало сумніви в уряду країни. Ці сумніви виникли 
відразу після приєднання Великобританії до тодішньої 
Європейської економічної спільноти. 

2015 р. Прем'єр міністр Великобританії оголосив про початок процесу 
переговорів з Європейським союзом і перегляд правил членства 
Великобританії в ЄС. 
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Продовження таблиці 1 
23 червня 2016 р. Відбувся референдум про вихід ВБ з ЄС, який буквально розколов 

країну і британське суспільство. За вихід Великобританії з ЄС 
висловилися 51,9% виборців, за продовження членства в ЄС 
виступили 48,1%. Однак відсоток підтримки виходу з ЄС був 
нерівномірним по всій території Великобританії. Так, в Шотландії 
більшість населення проголосувало проти Brexit. 

1 лютого 2017 р. Депутати парламенту Великобританії підтримали законопроект, що 
дозволив Лондону розпочати процедуру виходу країни з 
Євросоюзу. 

березень 2017 р. Великобританія офіційно передала Брюсселю заяву про вихід з ЄС. 

Іншими наслідками «брексіту» можуть бути порушення соціальної та 
політичної стабільності, напружене становище в країні – негаразди, пов’язані 
з переорієнтацією на інші ринки, особливо труднощі з торговельними 
партнерами, що не входять до ЄС, провокують економічні застої, а 
невизначеність подальшого курсу держави спричиняє невпевненість 
населення [1, с. 9]. 

Щодо наслідків для самого ЄС, то «брексіт» став свідченням значної 
економічної та соціально-політичної кризи, яка в останні роки охопила 
майже всі сфери життєдіяльності, що ставить під сумнів доцільність та саму 
цінність інтеграційних процесів в Європі. Тобто найбільшу загроза для ЄС 
вбачається в тому, що «брексіт» може спровокувати аналогічні 
дезінтеграційні процеси в інших європейських країнах. 

Вихід Британії з Євросоюзу може дещо ускладнити процеси 
євроінтеграції і в нашій країні, а також двосторонню торгівлю та інвестиції, 
які поки що здійснюються за загальними європейськими правилами. У 
підсумку, на думку О. Рябчина, ми втратимо одного з найсильніших друзів 
України в Євросоюзі, жорстка позиція якого у протидії російській агресії 
часто балансувала помірковану франко-німецьку позицію [3]. 

Отже, сьогодні Великобританія перетворилася на середню за розмірами 
європейську державу з невеликими або взагалі жодними шансами стати 
коли-небудь знову глобальним гравцем, причому як у складі ЄС, так і поза 
цим союзом. Якщо Британія покине ЄС, не уклавши взаємної угоди про 
вихід, збитки, швидше за все, будуть вельми значними. А справи йдуть так, 
що укладення такого договору далеко не гарантоване. 
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ОЦIНКА РIВНЯ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ 

У сучасних умовах розвитку суспiльства населення будь-якої країни в 
цiлому, а також окремi iндивiдууми прагнуть покращення рiвня життя та 
вдосконалення його складових, перш за усе збільшення доходів. Щодо 
сучасного розвитку України, яка прагне iнтегруватися до свiтового та 
європейського простору, високого ступеня актуальностi набувають проблеми 
досягнення європейського рiвня якостi життя кожної окремої людини. Тому 
важливого значення в нашiй державi набуває сприяння зростанню добробуту 
населення, а саме – задоволення потреб, якi знаходяться в процесi постiйного 
кiлькiсного зростання та якiсного змiнювання. Аналiз цього процесу є 
актуальним з наукової точки зору через  особливо важливу роль, яку вiдiграє 
тiсний взаємозв’язок мiж потребами окремого iндивiдуума та суспiльства в 
цiлому. 

Добробут життя населення як комплексний iндикатор, мiстить в собi 
аналiз i оцiнку соцiального та економiчного стану країни. Значний внесок у 
полiпшення стану добробуту України зробили вiтчизнянi науковцi. Серед 
українських дослiдникiв у цьому напрямку варто видiлити працi  С. Злупка, 
О. Бабак, Е. Лiбанової, В. С. Пономаренко, Є. Головахи, Ю. Саєнко,  
А. Гвелесiанi, Ю. Архангельського, О. Радзiєвського та iнших. Рiзним 
аспектам територiй соцiально-економiчного розвитку та функцiонування 
ринку працi придiлено увагу вiтчизняними науковцями Л. Безтелесною, В. 
Дружинiною, О. Макаровою, I. Миценком, О. Доронiною  та iншими. 

Метою дослiдження є визначення основних підходів до оцiнки рiвня 
добробуту населення. 

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. 
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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, 
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 аспектами 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 є комплекснi показники. Найбільш 
поширеними з них є індекс розвитку людського потенцiалу (Human 
Development Index) розроблений ООН, складовими якого є дохiд, освiта, 
довголiття; iндекс стiйкого економiчного добробуту, iндекс прогресу, iндекс 
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добробуту кращого життя i т.д. Однак усi вищеперерахованi комплекснi 
показники мають ряд недолiкiв, до яких слiд вiднести неможливiсть точного 
розрахунку показникiв, оскільки ці показники отриманi шляхом 
використання суб’єктивних оцiнок пiд час розрахунку; отримання 
спотворених результатiв розрахунку у зв’язку з тим, що держава є бiльш 
закритою системою, нiж регiон. З цiєї причини, такi пiдходи ускладнюють у 
повному обсязi оцiнити добробут населення територiй нижчого рiвня 
адмiнiстративно-територiального 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 має 
соцiальний характер. 

Таким чином, добробут населення як базова категорiя економiчної 
полiтики держави - явище багатогранне. Його рiвень є тим фактором, який 
стримує або сприяє людському розвитку, створюючи додатковi стимули чи 
обмежуючи можливостi iндивiдiв i населення в цiлому вiдносно 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 країни загалом. 
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ТРУДОВА МІГРАЦІЯ НА СУЧАСНОМУ  
ЕТАПІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

В умовах розширення світового господарства міжнародна міграція 
робочої сили з часом набула глобального характеру. Істотне зростання 
масштабів міжнародної трудової міграції в Україні актуалізує її дослідження 
як явища, що має суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, 
демографії та інших сторін суспільного життя. Важливість дослідження 
процесів міжнародної трудової міграції в Україні зумовлена також стрімким 
зростанням її обсягів та інтенсивності, поширенням на всі регіони держави. 

Головні   причини,   що   примушують   українців залишати  свої оселі у 
пошуках кращого життя - це низький рівень заробітної плати і безробіття. У 
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пошуках стабільності і головне гідної зарплати щодня 73 українських 
заробітчанина виїжджають за кордон назавжди [4].  

З України станом на 2018 рік виїхало 550 тисяч 977 трудових мігрантів 
(одним з основних факторів виїзду – трудова міграція). За не офіційними 
даними - кількість працюючих українців за кордоном – від 2-х млн. до 4 млн. 
осіб. Згідно даних МОП, за кордоном постійно перебуває більше 3 мільйонів 
українських громадян. В період з 1991 по 2012 рр. зафіксовано 2,7 млн. осіб, 
які виїхали з країни; з 2015 по 2018 рр., з країни на постійне або тимчасове 
місце проживання виїхало більше 5 млн. чоловік [3]. 

Найбільшою мотивацією у бажанні працювати за кордоном трудові 
мігранти найчастіше називають вищий рівень зарплати в інших країнах. 
В країнах ЄС заробітна плата значно вища та на 2018 рік коливається від 200 
до 2 000 євро в місяць. Зарплатня в США 2018 року складала 1048 євро на 
місяць. Розмір мінімальної погодинної зарплати для некваліфікованої праці в 
країнах ЄС складає від 2.32 EUR до 19.92 EUR.В Україні станом на 2018 рік 
погодинний розмір заробітної плати складав 22,41 гривні (0.68 EUR) 

[1].
Рисунок 1 - Виїзд громадян України до країн-сусідів, млн. осіб 

За 2015-2017 рр. потреба роботодавців у працівниках на заміщення 
вакантних робочих місць (посад) на ринку праці зросла 1,4 рази – з 48,7 тис. 
од. до 66,5 тис. од. (наведено за даними стану ситуації на перше півріччя 
відповідного року). Водночас, усе більше кваліфікованих працівників 
надають перевагу трудовій міграції. На жаль, нині в Україні державна 
статистика не відображає міграційні тренди ринку праці. Водночас, навіть 
офіційні дані про сальдо української міграції вловлюють певні тенденції [1]. 

Особлива потреба в країнах ЄС відчувається в будівельній сфері, а саме 
потрібні: арматурники; муляри; штукатури; плиточники; кладчики; 
гіпсокартонники; сантехніки; електрики; фахівці з опоряджувальних робіт; 
зварювальники;  скломонтажники (виробництво вікон) та ін.  

Найбільш значимі сфери праці серед мігрантів на довгостроковий 
період: будівництво – 45%; виробництво – 12%; сільське господарство – 3%; 
готелі, ресторани, туризм – 8%, та на короткостроковий період:  
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будівництво – 37%; виробництво – 7%; сільське господарство – 11%; готелі, 
ресторани, туризм – 5% [2]. 

Українці входять до списку тих країн (Україна, Албанія, Сербія, В'єтнам, 
Боснія і Герцеговина, Македонія, Туреччина, Косово, Молдова та Гана), де 
громадяни знаходячись в країнах ЄС перебувають там нелегально і 
незаконно працевлаштовані. 

Перед українськими працівниками стоїть непростий вибір: шукати 
джерела доходу в рідній країні, або їхати за кордон і працювати по 12 годин 
(іноді нелегально), з порушенням своїх трудових прав в країні перебування, а 
саме: ненормований робочий день, недотримання техніки безпеки, виконання 
небезпечних та ризикованих для життя робіт, несвоєчасна виплата зарплати 
та відсутність належного соціального захисту [1]. 

Нелегальна зайнятість трудових мігрантів приводить до таких 
негативних наслідків: 

1. Відсутність у українських трудових мігрантів Сертифікату A1, що
підтверджує сплату соціальних внесків (документ підтверджує, що людина 
знаходиться під дією законодавства про соціальний захист).  

2. «Реекспрот» (авт. - переміщення) – коли працівник маючи дозвіл для
роботи в Польщі, виконує роботи в інших країнах ЄС (маємо випадки в 
Фінляндії, Естонії, Литві), при чому роботодавець - компанія наймач 
запевнює наших мігрантів у законності такої системи працевлаштування.  

3. Використання найманої праці без будь-яких трудових угод (така
форма найму використовується в сільському господарстві і будівництві).  

4. Відсутність обізнаності серед трудових мігрантів-українців, щодо
сплати внесків до фонду соціального страхування в країні перебування [4]. 

Отже, важливість дослідження переміщення робочої сили зумовлена  
стрімким зростанням їх обсягів, нарощуванням інтенсивності, поширенням 
на всю територію країни, вагомим впливом на економічно-соціальний 
розвиток. Особливе місце трудової міграції визначається насамперед її 
динамізмом, швидким реагуванням на зміни у суспільстві та економіці. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Виконання робіт на підприємстві здійснюється в процесі взаємодії праці 
людини та певних засобів виробництва, які в своїй сумісності утворюють 
ресурси виробництва. Найважливішим елементом продуктивності і головною 
основою розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, 
підготовка, мотивація діяльності. Існує взаємозалежність 
конкурентоспроможності економіки, рівня життя населення від якості 
трудового потенціалу кадрів підприємств та організацій країни.  

Питання ефективності трудового потенціалу підприємства розглядали в 
роботах провідні вітчизняні вчені: Новойтенко І.В., Іванченко В.В., Кривда 
О.В., Серажим В.І., Шашина М.В. 

Метою даної роботи є визначення чинників, що впливають на 
ефективність відтворення трудового потенціалу.  

Термін «трудові ресурси» використовується з метою характеристики 
працівників підприємства як одного з елементів його ресурсного потенціалу. 
Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми 
віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності. 
Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, які вже працюють) та 
потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до конкретної праці). Як 
елемент загального ресурсного потенціалу трудові ресурси вступають у 
взаємодію з іншими видами ресурсів (матеріальними, фінансовими); мають 
певну ціну формування, яку підприємство має за мету мінімізувати; 
виконують певні функції, які вимірюються певною системою показників 
кількісного та якісного виміру[3, с. 137].  

Основними функціями ефективності трудових ресурсів суб’єктом 
господарювання є:  

– розробка і корекція згідно з умовами господарювання, що змінюються,
стратегії формування та використання трудового потенціалу;  

– набір і формування необхідних категорій персоналу;
– підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності;
– оцінка персоналу;
– мотивація дотримання режиму трудової діяльності і

високопродуктивної праці; 
– забезпечення соціальної захищеності персоналу підприємства;
– реалізація постійних зв’язків між керівництвом підприємства і

представниками трудових колективів [1, с. 137]. 
Для оцінки стану трудового потенціалу підприємства вивчаються такі 

його найважливіші структурні компоненти: 
- професійно-кваліфікаційний потенціал: характеристики працівників 

за професіями, освітою, стажем, рівнем кваліфікації і т.д .; 
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- психофізіологічний, що характеризується такими показниками, як 
стать, вік, стан здоров'я, стресостійкість працівників; 

- мотиваційний, що представляє рівень задоволеності працівників 
працею, структуру мотивів трудової діяльності і професійно-
кваліфікаційного зростання [1, c. 202]. 
 

Таблиця 1 – Чинники формування, використання, розвитку та 
відтворення трудового потенціалу. 
Соціальні -  потреби у визнанні трудових досягнень суспільством; 

-  рівень освіти, культури, науки.
Економічні -  рівень життя; 

-  рівень безробіття; 
-  кон’юнктура ринку праці.

Правові - регулювання процесу відтворення трудового потенціалу, трудової 
міграції. 

Демографічні -  вікова структура населення;  
-  рівень народжуваності; 
-  рівень смертності; 
-  рівень міграції; 
-  рівень здоров’я населення.

Організаційні - розвиток співробітництва закладів освіти, наукових інститутів і 
підприємств; 
- розвиток спів робітництва державних центрів зайнятості і підприємств.

Інформаційні -  висвітлення в ЗМІ щодо структури трудового потенціалу; 
- доступність інформації про ринок праці, освітніх послуг державного 
регулювання зайнятості.

 
У країнах з розвинутою ринковою економікою формуванню і розподілу 

трудового потенціалу приділяється дуже велика увага. У США прогнози 
професійнокваліфікаційного попиту на робочу силу на макрорівні 
складаються протягом останніх п'ятдесяти років. У Німеччині починаючи з 
1971 року, згідно із Законом „Про статут підприємства" на всіх 
підприємствах (малих, середніх, великих) здійснюється кадрове планування, 
мета якого як інтегрованої частки підприємницької політики, - надавати 
особам робочі місця у потрібний момент, у необхідній кількості та 
відповідно до їхніх здібностей, підготовки і нахилів [2]. 

Отже, проблема ефективності трудового потенціалу належить до тих, які 
потребують якнайшвидшого вирішення, адже наявність якісного трудового 
потенціалу - це гарантія успішного функціонування не лише підприємства, 
але й покращення економіки країни. Слід приділяти значну увагу вивченню 
чинників, що впливають на розмір і якість трудового потенціалу, це дозволяє 
виявити негативні і позитивні явища. Своєчасне використання і подолання 
цих факторів дозволить керувати процесом формування ефективності 
трудового потенціалу. 
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КОНКУРЕНЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
 В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Обов’язковою умовою стійкого економічного зростання є підтримка 
повноцінного конкурентного середовища, в межах якого функціонують 
суб’єкти господарювання. Вільна конкуренція виступає як «невидима рука», 
що керує світом в ринкових умовах. Особливо актуальним стає дослідження 
міжнародної конкуренції як економічної категорії в умовах активізації 
глобалізаційних та інтеграційних процесів. 

Проблема дослідження конкурентної боротьби, розвиток та методологія 
конкуренції, а також питання щодо розгляду конкуренції як суспільно-
економічного явища розглянуто в працях М. Портера [1], А. Сміта [2], 
О. Єлець [3], О. Маслак[4] та багатьох інших вітчизняних і зарубіжних 
економістів. 

Конкуренція виступає центральним поняттям, що виражає сутність 
ринкових відносин. Вона є багатоаспектним явищем, котре доцільно 
трактувати як суперництво між виробниками товарів та послуг за ринок 
збуту, завоювання певного фрагмента ринку за рахунок виявлення та 
втілення найвигідніших умов виробництва і реалізації товарів та послуг під 
час управління своїми конкурентними перевагами. Класики політичної 
економіки Д. Рікардо і А. Сміт трактували сутність процесу конкуренції, як 
змагання заради максимізації прибутку [2, с. 569]. 

Дослідження поняття «конкуренція» передбачає визначення сутності 
терміну «конкурентоспроможність», оскільки це два взаємопов’язаних 
поняття – про конкурентоспроможність суб’єкта господарювання можна 
судити лише у разі наявності конкурентної боротьби між виробниками того 
чи іншого блага. Конкурентоспроможність є багатоплановою економічною 
категорією, котра характеризує здатність та ефективність адаптації суб’єктів 
господарської діяльності до умов конкурентного середовища [3, с. 82]. 

Глобалізаційні трансформації суттєво впливають на процес формування 
конкуренції та конкурентоспроможності будь-яких економічних систем, 
незалежно від їх ієрархічного рівня. Розвиток глобальної економіки вимагає 
формування нового конкурентоспроможного середовища на макро- та 
мікрорівні. Глобальний рівень формування конкурентних переваг породжує 
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явище гіперконкуренції, що виражається в інтенсифікації конкурентного 
змагання транснаціональних корпорацій, країн та регіонів світу через 
ускладнення механізму формуваннята використання конкурентних переваг. 

Сучасні глобалізаційні процеси призводять до перетворень 
конкурентних відносин. По-перше, в умовах глобалізації конкуренція 
трансформується в багаторівневу систему, яка передбачає розвиток 
специфічних форм конкурентних відносин в залежності від співвідношення 
глобального та національного рівнів. По-друге, відбувається зміна форм і 
методів конкуренції, що полягає у переважанні елементів співробітництва та 
партнерства над суперництвом внаслідок якісних змін цілей господарювання 
суб’єктів глобалізованого простору. 

Конкуренція відноситься до неконтрольованих факторів, які впливають 
на діяльність організацій і які не можуть нею регулюватися. Економічна 
глобалізація вимагає від країн світу координації дій з метою запобігання 
поширенню кризових явищ та вироблення узгоджених правил поведінки у 
глобальному середовищі. Необхідність отримання якісної оцінки позиції 
економічного суб’єкта в умовах глобальної конкуренції, обумовлює значення 
об’єктивної оцінки реального стану та окремих факторів внутрішнього 
виробництва. Підвищення конкурентоспроможності національних 
підприємств в умовах глобалізації можливе за умов забезпечення однакових 
можливостей конкуренції національного виробника з іноземними 
підприємствами в першу чергу на внутрішньому ринку, що в подальшому 
має формувати достатній рівень конкурентоспроможності країни [4, с. 58]. 

В умова глобалізації сучасної світової економіки дедалі важливішими 
елементами конкурентного середовища фірми стають новітні технології, 
адже здатність вчасно їх використовувати визначає ступінь розвитку та 
конкурентоспроможності підприємства. Активізація глобалізаційних 
процесів стимулює виробників до впровадження інноваційних технологій в 
процес виробництва з метою зменшення витрат. Тим самим вони 
підвищують якість товару, привертають увагу нових покупців і збільшують 
власний прибуток. На необхідність забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності національної економіки як засобу підвищення 
добробуту суспільства наголошував М. Портер. Він зазначав, що 
конкурентоспроможність є ціллю, яка забезпечує економічний розквіт 
країни [1, с. 51]. 

Для передбачення та уникнення негативних явищ у сфері виробництва, 
які можуть бути наслідками конкуренції в умовах глобалізації, держава має 
спиратися на результати інтегральної багаторівневої політики оцінки 
конкурентоспроможності товарів та послуг і спрямовуватися на радикальні 
зміни моделі процесу виробництва, інвестиції в капітал, а також всебічне 
заохочення роботодавців до створення конкурентних умов та оплати праці, а 
працівників до підвищення конкурентоспроможності робочої сили та 
результатів праці. 

Отже, за умов глобалізації економіки спостерігається посилення 
конкуренції, яке характерне для усіх країн, галузей економіки та окремих 
суб’єктів господарювання. Головними передумовами формування високого 
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рівня конкурентоспроможності є посилення боротьби за збільшення частки 
як на внутрішньому та зовнішньому ринках, здатності завойовувати 
прихильність споживачів, через диференціацію підходів до визначення місця 
та ролі об’єкта конкурентоспроможності Немало важливим фактором у 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки для участі у 
глобальному процесі є наукомістка продукція підприємств на світовому 
ринку. Темпи розвитку науково-технічного прогресу держави у свою чергу, 
залежить від державної політики в сфері науки та освіти. Дослідження 
процесу глобалізації та його зв’язку з конкурентоспроможністю країни 
доводить, що глобалізація істотно впливає на головні структурні 
характеристики національних економік і веде до формування нового 
середовища для національного економічного розвитку. В цьому середовищі 
з’являються елементи глобальної керованості, які, однак, поки що 
перебувають під переважним впливом найбільш розвинутих країн світу. 
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КОНКУРЕНТОСТРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ФАКТОРИ, ЩО ЇЇ ПІДВИЩУЮТЬ 

Основною характеристикою підприємства, з точки зору, конкурентної 
боротьби є його конкурентоспроможність.  Проблема 
конкурентоспроможності підприємства стають  актуальнішими сьогодні 
тому, що саме конкурентоспроможність визначає життєздатність 
підприємства, результати його виробничо-збутової діяльності в умовах 
ринкової конкуренції.Дослідженням проблеми конкурентоспроможності 
підприємства та визначенням факторів, що її підвищують займалися такі 
науковці: Малик О. В., Кадирус І. Г., Шумейко Я. Г., Гринько Т. В.,  
Янковий О.Т., та інші. 

Конкуренція примушує підприємства всіх форм власності постійно 
слідкувати за змінами  попиту та пропозиції, вартістю матеріальних 
ресурсів,а також ,покращувати якість своєї продукції та послуг, що 
реалізуються на ринку,зменшувати витрати на виробництво  та підвищувати 
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свою конкурентоспроможність.Таким чином, дослідження факторів впливу 
на формування конкурентоспроможності підприємства набуває більшої 
актуальності на даному етапі розвитку національної економіки країни. 

Метою написання цієї роботи є дослідження та обґрунтування 
теоретичних аспектів щодо сутності конкурентоспроможності, а також 
визначення основних шляхів підвищення конкурентоспроможності. 
Конкурентоспроможність є однією із центральних категорій сучасної 
економічної науки, з якою традиційно пов’язують успішність 
функціонування суб’єктів конкурентних відносин, стабільність   та 
ефективність  розвитку ринкового механізму в цілому[2]. 

Отже,конкурентоспроможність  можна визначити як сукупність 
властивостей продукції чи послуги потенційно чи реально задовольнити 
потреби споживачів краще ніж аналогічний продукт чи послуга які є на 
ринку. Основними властивостями з якими найчастіше пов’язують 
конкурентоспроможність підприємств є такі: спроможність до 
продуктивного та ефективного функціонування, здатність задовольняти 
потреби споживачів краще, ніж це роблять основні конкуренти та 
найголовніше – здатність випускати конкурентоспроможну продукцію, 
послуги [3]. 

 Не менш важливими є і умови забезпечення конкурентоспроможності  
до них відносяться: застосування наукових підходів до стратегічного 
менеджменту, забезпечення єдності розвитку техніки, технології, економіки, 
управління,застосування сучасних методів дослідження й розробок 
(програмно-цільове планування, теорія прийняття рішень і т.д.), розгляд 
взаємозв'язків функцій управління будь-яким процесом на всіх стадіях 
життєвого циклу об'єкта та формування системи заходів із забезпечення 
конкурентоспроможності різних об'єктів. 

Власний капітал виступає одним із основних чинників підвищення 
конкурентоспроможності. 

 
Рисунок 1 – Динаміка  змін  власного капіталу підприємств України за 

період 2012-2016 рр. (млн.грн.) 
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 
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Дослідження динаміки  власного  капіталу підприємств України 
показало,що у 2012 році власний капітал підприємств України  складав 
1904940,2 млн. грн.,  у 2013 – 1950374,9 млн. грн.,відповідно у 2014 році 
даний показник був найменший і складав  лише 1480658 млн. грн., у 2015 
власний капітал підприємств України знову зріс і становив вже 2288741,4 
млн. грн., тоді як у 2016 році спостерігався найвищий рівень власного 
капіталу підприємств по відношенню до минулих років і становив2245803,7 
млн. грн. Слід зазначити, що позитивна тенденція динаміки власного 
капіталу вітчизняних підприємств забезпечить приріст їх 
конкурентоспроможності. 

Кожне підприємство прагне так чи інакше підвищити свою 
конкурентоспроможність на ринку. Існує багато шляхів підвищення 
конкурентоспроможності, до основних можна віднести такі:  

 детальне вивчення потреб споживачів та аналіз фірм-конкурентів, 
правильно та якісно обґрунтована рекламна політика фірми; 

 створення товару-новинки та підвищення її якісних 
характеристик, виявлення переваг і недоліків аналогічної продукції; 

 використання отриманих результатів у діяльності вітчизняних 
компаній; оновлення машин та обладнання; 

 постійний контроль за зниженням собівартості товарів, 
посилення впливу на споживачів наших товарів для забезпечення 
конкурентних переваг[5]. 

Підводячи підсумок можна сказати,що конкуренція є невід’ємною 
частиною функціонування підприємств на ринку. Тому кожне з них прагне 
підвищити свою конкурентоспроможність як найбільше, а за разом і 
підвищити прибуток підприємства. Існує багато властивостей пов’язаних з  
конкурентоспроможністю, до основних відносяться: здатність задовольняти 
потреби споживачів краще, ніж це роблять основні конкуренти, здатність 
випускати конкурентоспроможну продукцію, послуги тощо. Не менш 
важливими для ефективного функціонування підприємств є і шляхи 
підвищення конкурентоспроможності підприємства до основних можна 
віднести: покращення якості сервісу обслуговування, постійний контроль за 
зниженням собівартості та деякі інші фактори.  Також можна стверджувати, 
що процес підтримки високої конкурентоспроможності фірми означає 
найбільш продуктивне використання всіх ресурсів, а через це фірма стає 
більш прибутковою, ніж її головні конкуренти на ринку та фірма здатна 
зайняти гідне місце на своєму сегменті ринку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ  
З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 

Світова фінансово-економічна криза негативно вплинула на ряд 
економічних показників України і призвела до спаду виробництва, загальних 
неплатежів, зростання державного боргу та дефіциту державного бюджету, 
безробіття, загострення соціальних суперечностей. Тому для подолання цих 
негативних тенденцій в розвитку економіки країни актуальним є співпраця 
України з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним 
валютним фондом. 

Дослідженням перспектив співпраці України з Міжнародним валютним 
фондом займалися багато науковців, зокрема, Марків Г.В., Нестеренко Ж.К., 
Познахівська Л.Р., Штефано А.П. та інші. 

Міжнародні фінансові організації поступово посилюють свій вплив на 
Україну. На сьогодні, коли держава знаходиться в стані фінансово-
економічної і воєнної кризи, її економічна діяльність неможлива без 
залучення іноземного капіталу. Недостатність внутрішніх ресурсів для 
національної економіки вимагає пошуку шляхів залучення фінансових 
ресурсів за допомогою тісної співпраці з міжнародними фінансовими 
інститутами. На сучасному етапі співробітництва основним партнером 
України, який  відіграє важливу роль у кредитуванні її подальшого розвитку 
та навіть її існуванні, є міжнародний валютний фонд. Тому вивчення питання  
перспективи співпраці України з МВФ є доцільним сьогодні.  

Метою написання даної роботи є дослідження сучасного стану та 
особливостей співпраці України з міжнародним валютним фондом, 
спрямованої на досягнення макроекономічної стабілізації в країні та 
виявлення перспектив їх співробітництва. 

МВФ – це міжнародна організація  яка була заснована у 1944 р і  метою 
якої є  регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм 
допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко і 
середньострокових кредитів в іноземній валюті.  Отримувачами кредитів 
МФВ є центральні банки країн, які зараховують їх у власні резерви і 
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використовують виключно для інтервенцій на валютному ринку на 
вказані  цілі. У 2009 році до складу МВФ входило 186 країн-членів [3]. 

Україна стала членом Міжнародного валютного фонду після підписання 
міністром фінансів Г. П'ятаченком 3 вересня 1992 р. Статуту МВФ [1]. У 
співробітництві України з МВФ в межах кредитних програм можна виділити 
чотири основні етапи (табл. 1). 

Таблиця 1 – Основні етапи співробітництва України з МВФ 
Основні етапи 

кредитування 
Підсумки співробітництва 

Перший етап 
(1994-1995 рр.) 

У цей період Україні було надано фінансову допомогу у 
вигляді системної трансформаційної позики на суму 763,1 
млн. дол. США для підтримки платіжного балансу 

Другий етап 
(1995-1998 рр.) 

Україна отримала від МВФ кредити на загальну суму 1935 
млн. дол. США за трьома річними програмами "Стенд-бай". 
Головна мета цих кредитів - підтримка курсу національної 
валюти фінансування дефіциту платіжного балансу 

Третій етап 
(1998-2002 рр) 

3 вересня 1998 р. Україна співпрацює з МВФ за трирічною 
програмою розширеного фінансування, якою передбачено 
надання Україні кредиту на загальну суму 2,6 млрд. дол. 
США. У грудні 2000 р . термін дії програми продовжено до 
вересня 2002 р. 

Четвертий етап 
(2003 - до теперішнього 

часу) 

Питання вибору подальших форм співробітництва з МВФ 
має вирішуватись на основі нових підходів у відносинах з 
міжнародними фінансовими організаціями, які 
передбачають поступове перенесення центру ваги у 
співпраці з МВФ у площину без кредитних відносин, 
узгодження головних параметрів економічної політики. 

Продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом 
може принести користь економіці країни, але при цьому присутні й деякі 
ризики. Продовження співпраці з МВФ має стати гарантією проведення 
структурних реформ в українській економіці. Іншим позитивним моментом є 
те,що внутрішня і зовнішня стабільність, підтримка курсу, покриття дефіциту 
бюджету. Разом із тим, робота програми МВФ означає можливість появи  
ризиків, зокрема кошти від МВФ можуть бути витрачені не на структурні 
реформи. Другим ризиком є збільшення державного боргу. 

Щоб забезпечити виконання умов з надання позики МВФ органи 
державного регулювання та управління України повинні здійснити певні 
заходи, до таких заходів у стабілізації валютних ринків можна віднести:
проведення регулярних валютних інтервенцій у формі аукціонів, підвищення 
відсоткових ставок, що відіграють роль інструмента монетарної політики, 
зокрема ставок рефінансування,  скасування податку в пенсійних фонд на 
валютні операції, запровадження прозорості операцій із рефінансування та 
припинення заставного забезпечення власних акцій банків тощо[6]. 
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У сфері політики та структурних реформ доцільним являється: 
- ухвалення законодавчих та нормативних документів щодо вирішення 

питань проблемних банків та надання фінансової підтримки банківським 
установам шляхом рефінансування на основі принципів рівності та 
прозорості;  

- своєчасне проведення діагностики проблемних банків [2]. 
Підводячи підсумок можна сказати,що співробітництво з міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями особливо з МВФ є досить важливим 
для України, яка вирішує завдання не тільки інтеграції у світову економіку, а 
й зміцнення економічної безпеки. Кредити, що дає МВФ, використовуються 
для підтримки курсу національної валюти та для фінансування дефіциту 
платіжного   балансу України і покликані допомогти вирішити економічні 
труднощі у процесі проведення економічних реформ, які дають змогу 
забезпечити у подальшому економічне зростання у країні.Не менш важливим 
є те,що для подальшої співпраці України з МВФ необхідно впроваджувати 
різні організаційно-економічні заходи, внести зміни до існуючого 
законодавства, підвищити стимулюючу роль держави через удосконалення 
податкового законодавства тощо.  
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