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1Роль І мІсце непРямих  
податкІв у наповненнІ  

деРжавного бюджету укРаїни

УДК 336.564.21 Айн А.

   Студент 2 курсу 
фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. У статті розкрито проблеми наповнення Державного бюджету України непрямими по-
датками. Проаналізовано динаміку податкових надходжень до Державного бюджету України. Досліджено 
структуру прямих і непрямих податків та оцінку тенденції непрямих податків у податкових надходжен-
нях Державного бюджету. 

Ключові слова: непрямі податки, непряме оподаткування, податок на додану вартість (ПДВ), ак-
цизний податок, мито, система оподаткування.

Annotation. The article reveals the problems of filling the State Budget of Ukraine with indirect taxes. The 
dynamics of tax revenues to the State Budget of Ukraine is analyzed. The structure of direct and indirect taxes and 
assessment of the trend of indirect taxes in the tax revenues of the State Budget are investigated.

Кeywords: indirect taxes, indirect taxation, value added tax (VAT), excise tax, duty, tax system.

У ринкових умовах важливого значення набувають непрямі методи втручання держави в економіку. Серед 
основних інструментів державного регулювання ринкової економіки щільне місце посідають податки. Від того, 
як побудована система непрямого оподаткування, залежить не тільки виконання нею фіскальної функції, але 
й стимулювання розвитку економіки держави. 

Для України дуже важливим нині є вдосконалення непрямих податків у податковій системі, оскільки 
вони є не тільки суттєвим джерелом доходів бюджету, але й важливим інструментом державного регулювання. 
Складність покращення таких процесів обумовлена впливом різних чинників об’єктивно-суб’єктивного харак-
теру, а особливо загостренням основного фіскального протиріччя між необхідністю і можливістю забезпечення 
достатніх податкових надходжень. 

Податкові надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах, займаючи найбільшу питому 
вагу у їх структурі, що, своєю чергою, впливає на соціально-економічний розвиток держави, а також є одним 
із інструментів державного регулювання економіки. Загалом податкові надходження, їх формування, розподіл 
і використання є важливим елементом системи бюджетно-податкового регулювання, а його значення посилю-
ється в умовах трансформації економічної системи. На цій стадії вплив держави на розвиток економіки набуває 
неявного характеру і реалізується шляхом проведення бюджетної та податкової політики, послідовність та ви-
важеність яких визначають темпи економічного зростання [8].

Непрямий податок – це обов’язковий платіж, що сплачується платниками опосередковано через цінові 
механізми, причому сума податку не зменшує об’єкт оподаткування, а збільшує ціну товару (ПДВ, акцизний 
податок, мито); вони визначаються розміром споживання і не залежать від величини доходу чи майна платни-
ка [1].

Непрямі податки, на відміну від прямих, безпосередньо не пов'язані з доходом чи майном платника. 
Об'єктом оподаткування виступають товари чи послуги, коло яких постійно розширюється. Платниками не-
прямого податку є покупці і продавці. Значна його частка включається продавцем у ціну товару чи послуги. 
Найбільші можливості для підвищення цін на значну суму податку мають підприємства-монополісти. За ви-
сокої внутрішньогалузевої конкуренції та наявності багатьох товарів-замінників непрямий податок у певній 
пропорції розподіляється між продавцями та покупцями цього товару (послуги) [5]. 

© Айн А., 2020 
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Ставки непрямих податків бувають тверді, а саме адвалерна ставка, за якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці вартісного виміру бази оподаткування, та 
специфічна ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань встановлюється як фіксована величина стосов-
но кожної одиниці виміру бази оподаткування [3]. Уряду вигідніше призначати податки за процентною став-
кою, оскільки зростання цін товарів забезпечує збільшення податкових надходжень до бюджету [5].

Існують декілька видів непрямих податків, а саме податок на додану вартість, мито, акцизний податок.
Акцизний збір є видом специфічних акцизів, що встановлюються за індивідуальними ставками для кож-

ного товару. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору встановлюються Верховною Радою [7]. Ха-
рактерною особливістю акцизу, на відміну від ПДВ є те, що цей податок у ланцюгу прямування підакцизного 
товару від виробника або імпортера до кінцевого споживача сплачується лише один раз.

За способом вилучення акцизи поділяють на дві групи – індивідуальні та універсальні. Індивідуальні ак-
цизи збирають з окремих груп товарів, як правило, за твердими ставками з одиниці товару. На практиці цей 
вид податку називають по-різному. Досить часто індивідуальні акцизи встановлюють на лікеро-горілчані напої, 
пиво, вино; тютюнові вироби, бензин, сіль, цукор, чай тощо. У різних країнах таких товарів може бути більше 
або менше. Наприклад, у Японії їх налічується близько 600, у Німеччині – близько 20 [5].

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який входить у ціну товарів (робіт, послуг) і сплачуєть-
ся покупцем, але його облік і перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). 
Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс України [6]. Це основний вид непрямого оподаткування, 
який забезпечує основну масу податкових надходжень бюджету. Така його роль визначається тим, що ПДВ 
властива висока еластичність: зміна кон’юнктури ринку і рівня цін мало відбивається на податковій базі, оскіль-
ки ПДВ установлюється у вигляді процентної надбавки до цін [7].

Мито – це вид непрямого оподаткування, який пов’язаний із зовнішньоекономічною діяльністю, тобто 
воно є податком з переміщення товарів під час експорту, імпорту, транзиту. Мито на цей час не відіграє фіс-
кальної функції у податковій системі. Це пов’язано з розвитком світової торгівлі, обмеженням різних бар’єрів, 
зокрема митних. Наявні сьогодні міжнародні домовленості передбачають пільгове митне оподаткування. Мита 
як різновид податків на споживання сьогодні встановлюються найчастіше не з метою поповнення доходів бю-
джету (хоча іноді і це має місце), а з метою захисту внутрішнього ринку, національної промисловості і сільсько-
го господарства. 

Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні доходів Державного бюджету України. Власне, 
зі структури податкових надходжень видно (табл. 1), що частка кожного із податків постійно змінюється, не-
значні зміни має значення питомої ваги податку на додану вартість, частка якого у доходах бюджету протягом 
аналізованого періоду не зазнавала суттєвих змін.

Таблиця 1
Структура податкових надходжень до Державного бюджету України, %

Види податків Назви податків
Роки

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Непрямі

ПДВ 49,73 50,54 48,81 49,62 43,59 46,74 49,68 50,06

АП 12,62 13,54 13,44 16,04 15,40 17,89 15,77 17,25

Мито 4,00 4,74 5,05 4,50 9,84 4,04 3,59 3,91

Прямі

ПДФО 2,35 2,56 2,88 4,51 11,01 11,87 12,17 11,96

ППП 20,92 20,15 20,67 4,26 8,49 10,78 12,85 10,67

Інші податки 10,38 8,49 9,15 11,07 11,67 8,68 5,94 6,14

Низька питома вага доходів бюджету від мита свідчить про незначне фіскальне значення цього платежу. 
Це пояснюється не досить раціональною структурою експорту й імпорту та відсутністю прямого втручання 
держави в регулювання цих процесів.

На відміну від прямих, непрямі податки складають найбільшу частину доходів бюджету. Це обумовлено 
тим, що ухилення від непрямого податку практично неможливе, тому що сума податку утримується в ціні то-
вару, що купується на ринку.
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Аналізуючи табл. 1, можна зробити висновок, що протягом досліджуваного періоду доходи, отримані від 
непрямих податків, більше, ніж удвічі, перевищують відповідні доходи Держбюджету України від прямих по-
датків. Це пояснюється тим, що непрямі податки ефективніші у фіскальному аспекті, оскільки оподатковують 
споживання, яке є більш стабільною і негнучкою величиною, ніж прибутки. Іх важко уникнути і досить легко 
контролювати їх сплату. 

Непрямі податки не впливають на процеси нагромадження, але вони регресивні в соціальному аспекті 
і значно впливають на загальні процеси ціноутворення. Крім того, за допомогою специфічних акцизів можна 
впливати на структуру споживання.

Надходження від непрямих податків у Державний бюджет перевищують 45 % його доходів. У табл. 2 зо-
бражено оцінку тенденції  непрямих податків до бюджету України у 2011–2018 роках.

Аналізуючи табл. 2, треба зазначити, що значення всіх видів податків мають тенденцію до зростання. Зви-
чайно, в основному це відбувається під впливом депресивного фактора – інфляції. Також значний вплив мають 
економічні (рівень економічного розвитку країни, середня заробітна плата, кон’юнктура грошового ринку, ди-
наміка валютного курсу), політико-правові (рівень автономії місцевих бюджетів, фінансові санкції, податко-
ві пільги), демографічні (чисельність населення, міграція) та соціально-культурні (податкова культура, рівень 
якості життя населення) фактори. 

Отже, найбільший обсяг доходів отримано від податку на додану вартість, який є непрямим. Така ситуація 
складається через те, що він створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, включається у вигляді надбавки 
на ціну товару і повністю сплачується кінцевим споживачем, але його облік та перерахування до Державного 
бюджету України здійснює податковий агент. Іншими факторами значного доходу від ПДВ є висока податко-
ва ставка, тіньові схеми, надмірна централізація бюджетних ресурсів, своєчасне виявлення ризиків недонадхо-
дження цього податку до бюджету, а механізм його відрахування практично не дає можливості ухилитися від 
його сплати, що сприяє податковій дисципліні платників ПДВ. Друге місце посідає акцизний податок, хоча 
його обсяги надходжень значно менші.

Таблиця 2
Оцінка тенденції податкових надходжень до Державного бюджету України, млрд грн

Назва податків
Роки

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ПДВ 130,09 138,83 128,27 139,02 178,45 235,50 313,98 374,51

Абсолютний приріст – 8,74 -10,56 10,75 39,43 57,05 78,48 60,53

Темпи приросту, % – 6,72 -7,61 8,38 28,36 31,97 33,32 19,28

Акцизний податок 33,01 37,19 35,31 44,95 63,06 90,12 108,20 118,85

Абсолютний приріст – 4,18 -1,88 9,64 18,11 27,06 18,08 10,65

Темпи приросту, % – 12,66 -5,06 27,30 40,29 42,91 20,06 9,84

Мито (ввізне та вивізне) 10,46 12,99 13,27 12,61 40,30 20,37 24,54 27,08

Абсолютний приріст – 2,53 0,28 -0,66 27,69 -19,63 4,17 2,54

Темпи приросту,% – 24,19 2,16 -4,97 219,59 -49,45 20,47 10,35

Джерело: розрахунки проведені  на основі даних Міністерства фінансів України

Отже, у Державному бюджеті України більшу частину податкових надходжень становлять непрямі подат-
ки. Це пов’язане з більш посиленим адмініструванням і контролем за ухиленням від сплати податків, оскільки 
їх сума закладається в певний товар, при купівлі якого податки сплачуються автоматично.

Шляхами зростання фіскального потенціалу податкових надходжень є збільшення обсягів виробництва, 
підвищення рівня прибутковості підприємств, дотримання платниками податкової дисципліни, під якою ро-
зуміємо своєчасне внесення фізичними і юридичними особами встановлених законом обов’язкових платежів 
і зборів до Державного бюджету країни.

Непрямі податки є важливим елементом будь-якої системи оподаткування і відіграють значну роль 
у формуванні державного бюджету країни. Згідно з проведеним аналізом можна стверджувати, що ПДВ – це 
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основний бюджетоутворюючий непрямий податок в Україні. Переваги непрямих податків пов’язані з їх постій-
ністю надходжень через наявність постійної потреби населення у споживані товарів і послуг.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. М. 
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2сутнІсть та особливостІ стРатегІЙ  
стимулювання пеРсоналу пІдпРиЄмства
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   Студент 2 курсу   
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Анотація. У статті досліджено сутність та основні підходи до стимулювання трудової діяльнос-
ті робочої сили. Узагальнено та систематизовано підходи різних авторів до визначення поняття «стиму-
лювання праці персоналу». Розглянуто основні стратегії стимулювання, що можуть бути впроваджені 
у практику вітчизняних підприємств, і принципи їх розробки. 

Ключові слова: стимулювання праці персоналу, система стимулів, стратегії і принципи стимулю-
вання, трудовий потенціал.

Annotation. The article explores the essence and basic approaches to stimulating labor activity of the labor 
force. The approaches of different authors to the definition of the concept of «staff stimulation» are generalized and 
systematized. The main incentive strategies that can be implemented in the practice of domestic enterprises and the 
principles of their development are considered.

Кeywords: stimulation of personnel work, system of incentives, strategies and principles of stimulation, labor 
potential.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин і побудова сталого економічного зростання економі-
ки України вимагає на цей час ефективного використання усіх ресурсів виробництва. Насамперед це стосується 
робочої сили. Ефективність використання трудового потенціалу багато в чому залежить від існуючої системи 
стимулювання праці на підприємстві. Проблема побудови ефективної системи стимулювання трудової діяль-
ності – одна з найбільш важливих і гострих в умовах становлення ринкового господарства в нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання стимулювання досліджували такі відомі зарубіжні 
і вітчизняні вчені, як М. Армстронг, Р. Дафт, Д. Макклеланд, Ф. Херцберг, А. Маслоу, Е. Мейо, А. Сміт, Ф. Тей-
лор, М. Дороніна, А. Колот, Г. Куліков, С. Цимбалюк, О. Ястремська та інші. Необхідно зазначити, що ці роботи 
не містять узагальнюючого визначення, яке б визнавалося більшістю вчених і практиків. У зв’язку з цим про-
блема подальшого дослідження поняття стимулювання праці є вельми актуальною, має наукове і практичне 
значення.

Метою статті є аналіз сутності стимулювання, дослідження теоретичних аспектів і практичних особливос-
тей формування стратегій стимулювання праці персоналу підприємства в умовах сьогодення.

Система стимулювання праці в умовах ринкової економіки є дуже важливим елементом в управлінні та 
розвитку сучасного підприємства, адже створює такі умови праці для кожного працівника, які дозволять йому 
максимально використати свій трудовий потенціал, від цього залежить реалізація цілей та завдань підприєм-
ства. 

Стимулювання праці – це складне явище, яке потребує всебічного вивчення. У зв’язку з цим було роз-
глянуто декілька визначень, запропонованих різними фахівцями [1–6], і виокремлено спільні риси, які роз-
кривають зміст цієї категорії: спосіб управління поведінкою, цілеспрямовані дії, формування мотивів; система 
стимулів, підвищення результатів праці; створення умов, задоволення потреб; економічні спонуки людини, 
орієнтація на цінності та інтереси працівника, реалізація трудового потенціалу; вплив на зовнішні обставини, 
спонукання до певної поведінки; вплив за допомогою зовнішнього предмету (дії) тощо.

Проведений аналіз дозволяє згенерувати власне визначення поняття «стимулювання праці персоналу» – 
це комплекс заходів, спрямований на управління трудовою поведінкою працівника за допомогою системи сти-
мулів, які, своєю чергою, спонукають до реалізації трудового потенціалу і підвищення результатів праці. 

Виходячи зі стратегії розвитку організації формується стратегія стимулювання праці персоналу. Стратегія 
визначає спрямованість системи стимулювання праці персоналу, яка потрібна для забезпечення безперервнос-
ті в залученні, мотивації і збереженні відповідальних і компетентних кадрів, які необхідні для виконання місії та 
інших цілей організації. На підставі аналізу літературних джерел [2–4; 6] було виокремлено декілька найбільш 
універсальних підходів до реалізації стратегій стимулювання праці персоналу (рис. 1). 

Виокремлення складових стратегій стимулювання праці персоналу та аналіз їх основних характеристик, 
переваг і недоліків дасть змогу керівництву більш чітко формулювати завдання та цілі розвитку. Доведено, що 
сучасні умови господарювання і структурні зміни, які відбуваються у суспільстві, вимагають переходу до стра-
тегії стимулювання, орієнтованої на інноваційну активність організації і персоналу. На нашу думку, найбільш 
доцільно формувати стратегію стимулювання праці персоналу організацій як поєднання елементів усіх видів 
стратегій.

Важливим аспектом формування системи стимулювання праці персоналу в організаціях є обґрунтування 
принципів розробки цих систем. При цьому в основу повинні бути покладені принципи, які передбачають 
створення балансу інтересів всіх працюючих в організації груп персоналу і орієнтовані на розвиток і включення 
в діяльність всіх здібностей і можливостей кожного працівника. Серед основних слід зазначити такі принци-
пи [1; 4; 5]: облік всіх складових індивідуального внеску працівника при оцінці та оплаті його праці; надання 
можливості участі в інноваційній діяльності усім групам персоналу; розвиток усіх груп персоналу, в тому числі 
використання усіх його потенційних здібностей для нарощування трудового, в тому числі і творчого потенці-
алу; реалізація принципу організації, що навчається за допомогою участі у цих процесах усіх груп персоналу; 
рівний доступ кожної групи персоналу до усіх видів оплати і стимулювання особистого внеску в організацію; 
участь організації в життєзабезпеченні персоналу на всіх етапах життєвого шляху тощо. 

Стратегія і принципи стимулювання праці персоналу організацій визначають структуру системи стиму-
лювання праці персоналу, що включає в себе як елементи матеріальної винагороди, так і складові нематері-
ального стимулювання. Для ефективної розробки стратегії необхідно врахування факторів, що впливають на 
систему стимулювання праці персоналу та вимог, що пред'являються до неї.
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Рис. 1. Стратегії стимулювання праці персоналу 

Джерело: узагальнено на основі [2–4; 6]

Висновки. Таким чином, вивчення та узагальнення здобутків існуючих теорій щодо визначення сутності 
і стратегій стимулювання праці персоналу дає змогу у перспективі сформувати ефективну систему стимулю-
вання персоналу на підприємстві, яка включає: визначення основних проблем під час управління персоналом; 
проведення діагностики існуючої системи мотивації та стимулювання персоналу; запозичення та адаптацію 
зарубіжного досвіду у формуванні механізму мотивації та стимулювання персоналу: впровадження дієвого 
комплексу заходів для підвищення продуктивності праці. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, викладач Козлова І. М. 
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Анотація. У статті охарактеризовано проблеми кібератак і кібершахрайства в банківській сфері 
в Україні та світі. Розглянуто засоби виявлення кіберзлочинів і принципово нові способи крадіжки у банків-
ській сфері. Запропоновано засоби протидії кіберзлочинам у банківських системах. 

Ключові слова: інформаційна безпека, безпека інформації, кібернетична безпека, загрози банківських 
даних.

Annotation. The article describes the problems of cyber attacks and cyber fraud in the banking sector in Ukraine 
and in the world. The means of detecting cybercrimes and fundamentally new methods of theft in the banking sector 
are considered. Means of countering cybercrime in banking systems are proposed.

Кeywords: information security, information security, cyber security, banking data threats.

Комп'ютерні системи та телекомунікації забезпечують надійність функціонування величезної кількості 
інформаційних систем самого різного призначення. Більшість таких систем несуть у собі інформацію, що має 
конфіденційний характер. Таким чином, рішення задачі автоматизації процесів обробки даних спричинило 
за собою нову проблему – проблему інформаційної безпеки. З часу своєї появи банки незмінно викликали 
злочинний інтерес. І цей інтерес був пов'язаний не тільки зі зберіганням у кредитних організаціях грошових 
коштів, але і з тим, що в банках зосереджувалася важлива і часто секретна інформація про фінансову та госпо-
дарську діяльність багатьох людей, компаній, організацій і навіть цілих держав. Комп'ютеризація банківської 
діяльності дозволила значно підвищити продуктивність праці співробітників банку, впровадити нові фінансові 
продукти і технології.

Розвиток інформаційних технологій, глобальної мережі Інтернет, а також стрімке зростання обчислю-
вальних можливостей комп'ютерних систем, нарощування обсягів оброблюваних даних у сучасних автома-
тизованих банківських системах (АБС), поява нових форм електронних послуг, пропонованих АБС, – всі ці 
фактори в сукупності висувають нові вимоги до надійності і забезпечення безпеки у внутрішньоплатіжних 
системах [1].

Питання забезпечення банківської безпеки знаходяться у центрі уваги багатьох науковців, таких як Яси-
нок М. М., Ткачук В. Р., Русаловський А. В. та ін. Проте подальшого дослідження потребують питання боротьби 
з кіберзлочинністю у банківській сфері.

Метою цієї статті є уточнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо протидії 
кіберзлочинності в банківській сфері.

Кібератака, або хакерська атака, – це атака на комп'ютерну мережу, мета якої – захопити контроль над 
системою, порушити нормальне її функціонування або змусити її виконувати різні шкідливі завдання.

За даними дослідження Positive Technologies, сім з десяти кібератак в 2019 році були здійснені з метою 
отримання прямої фінансової вигоди, наприклад, для виведення грошей з банківських рахунків жертви [2].

Основними об'єктами кібератак стають системи міжбанківських переказів, процесингові системи, пла-
тіжні шлюзи, дистанційний банкінг та інфраструктура управління банкоматами. Доступ до таких систем може 
принести зловмисниками значно більший дохід, ніж навіть масовий обман клієнтів банку.

Кожна угруповання кібершахраїв використовує різні способи для організації кібератаки, але всі вони, як 
правило, містять такі етапи:

© Архипова Д. Є., 2020 
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збір інформації; −
впровадження у внутрішню мережу; −
закріплення у внутрішній мережі; −
проникнення в банківські системи і розкрадання грошей; −
приховування слідів [3]. −

Способи та методи здійснення кібератак різноманітні: атака листами (спам), фішинг, використання враз-
ливостей тощо. Причому сучасні тенденції такі, що все більшого поширення набуває проведення кібератак за 
допомогою розповсюдження шкідливих програм.

Таким чином, основним інструментом сучасних кібератак є шкідливе програмне забезпечення.
Механізм шкідливого впливу вірусів простий – хакерська програма копіює своє тіло і впроваджує себе 

в виконуваний код інших програм, часто, використовуючи вразливості в програмному забезпеченні.
Аналіз сучасних інцидентів кібербезпеки дозволяє виділити такі, що найбільш часто зустрічаються, кана-

ли поширення вірусів:
флеш-накопичувачі; −
e-mail-користувач отримує вірус у листі (файли-вкладення: фото, картинки, відео тощо). Також ві- −

руси можуть ховатися за посиланнями на будь-які інтернет-ресурси;
комп'ютерні мережі – йдеться як про глобальну мережу Інтернет, так і про локальні мережі, які є  −

сприятливим середовищем для поширення вірусів у корпоративному комп'ютерному середовищі [4].
Природно, що масштаб кібератаки буде обумовлений обраним каналом поширення шкідливого про-

грамного забезпечення. Якщо шкідливому впливу вірусів, що містяться на флеш-накопичувачах, піддаються 
окремі користувачі (групи користувачів), заражені електронні листи поширюються також точково, то, напри-
клад, масштаби поширення вірусів за допомогою мережі Інтернет можуть бути непередбачувані.

Так як же захистити економіку України, її банківську систему в такий «небезпечний» час? Автори багатьох 
книг і статей стверджують, що основа захисту – це попередження злочинності. Попередження злочинності 
являє собою ієрархічну систему заходів державного і громадського характеру, які потрібні для детермінації 
злочинності (ослаблення, обмеження).

Основними заходами для попередження злочинності в банківській сфері діяльності є:
створення і розвиток особливої системи контролю діяльності кредитних організацій; −
організація підрозділів органів внутрішніх справ для контролю, попередження та боротьби з еконо- −

мічними злочинами;
активна взаємодія відомств органів безпеки; −
постійне оновлення систем захисту безпеки кредитних організацій; −
дотримання порядку всередині банківських організацій при виконанні різних операцій; −
перевірка робочих кадрів, щоб уникнути поширення конфіденційної інформації [5]. −

Захист власне банківської системи має використовувати потужні засоби аутентифікації і контролю дій як 
внутрішніх користувачів, так і клієнтів. Загальноприйнято, що найбільш надійний захист може забезпечити 
двофакторна аутентифікація, будь то електронні ключі (токени) або генератори одноразових паролів. Безпека 
даних при зберіганні вимагає використання засобів шифрування, які зможуть працювати або на рівні сховищ 
даних, або на рівні окремих компонентів системи, наприклад, таблиць баз даних. Безпека банкоматів і платіж-
них терміналів повинна забезпечуватися з використанням традиційних засобів - антивірусного захисту. Але 
водночас специфіка таких пристроїв вимагає застосування додаткових засобів захисту, включаючи створення 
«замкнутого програмно-апаратного середовища», та повністю виключати установку будь-якого стороннього 
ПО і підключення зовнішніх пристроїв [6].

Серйозну увагу в захисних заходах слід приділити навчанню персоналу. Необхідно, щоб кожен співробіт-
ник знав основні ознаки шкідливих листів і чітко усвідомлював наслідки клацання по посиланню в такому листі 
або відкриття вкладень, які там містяться. З метою підвищення обізнаності персоналу в питаннях інформацій-
ної безпеки банкам необхідно проводити навчання співробітників та перевірки їх довірливості.

Аналіз літературних джерел дозволив систематизувати існуючі види кіберзлочинів у банківській сфері та 
засоби протидії їх негативним проявам (табл. 1)
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Таблиця 1
Кіберзлочини у банківській сфері та засоби запобігання їм

Види кіберзлочинів Засоби запобігання кіберзлочинам

Атака листами (спам)
1) проведення лекцій та тренінгів з працівниками;
2) розширення або ПО, яке перевіряє листи на наявність вірусів (DrWebD, DrWeb);
3) дотримання порядку всередині банківських організацій при виконанні різних операцій

Фішинг
1) одноразові паролі;
2) двофакторна аутентифікація;
3) проведення лекцій та тренінгів з працівниками

Використання вразливостей

1) антивірусний захист;
2) замкнене програмно-апаратне середовище;
3) створення і розвиток особливої системи контролю діяльності кредитних організацій;
4) організація підрозділів органів внутрішніх справ для контролю, попередження та боротьби 
з економічними злочинами

Велика увага, що приділяється протидії кіберзлочинам на найвищому рівні, а також системна робота, яка 
проводиться в цьому напрямку регулятором і банками, дозволяє прогнозувати поступове зниження кількості 
успішних кібератак на кредитні організації України.
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Анотація. У статті розглянуто діяльність малого бізнесу в Україні. Визначено, як держава впливає 
на створення, підтримку та стимулювання цієї сфери діяльності, та відокремлено можливі переваги та 
недоліки відкриття та розвитку цього сектора економіки. 
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Annotation. The article considers the activities of small business in Ukraine. The state influences the creation, 
support and stimulation of this sphere of activity is determined and the possible advantages and disadvantages of 
opening and development of this sector of the economy are singled out.

Кeywords: small business, tax, development, entrepreneurship, taxation.

Складне економічне становище країни потребує швидкого та ефективного розвитку. Саме малому бізнесу 
властива мобільність, гнучкість і всеосяжність (охоплення різних галузей господарств). Ця сфера діяльності має 
можливість утворювати нові робочі місця та залучати більшу кількість інвестицій. 

Малий бізнес створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, також має низькі витрати, не потребує вели-
кого капіталу для відкриття та реєстрації свого бізнесу. У цій сфері спостерігається висока оборотність ресурсів 
і багатофункціональність, яка призводить до швидкого реагування потреб споживача. 

Малий бізнес є однією із рушійних сил економічного розвитку, ефективним засобом структурної роз-
будови, активізації інноваційної діяльності, подолання диспропорцій на окремих сегментах ринку, утворення 
нових робочих місць і зниження безробіття. Він є одним із основних джерел поповнення місцевого бюджету 
і здійснюється через сплату податків. 

На сьогодні стан цього сектора економіки нестабільний. Він потребує розвитку. За допомогою важелів 
держави розвиток підприємництва здійснюватиметься швидше. 

Окрім малих підприємств, також є такі форми економічної діяльності, як середні та великі. До великих 
підприємств відносять ті, у яких балансова вартість активів перевищує 20 млн євро, чистий дохід від реалізації 
прибутку дорівнює понад 40 млн євро та середня кількість працівників більше 250 осіб. Середні підприєм-
ства – підприємства, у яких працюють не більше 250 осіб, чистий дохід від реалізації продукції не перевищує 
40 млн євро, та балансова вартість їх активів становить не більше 20 млн євро. Своєю чергою, балансова вартість 
активів малих підприємств не перевищує 4 млн євро, чистий дохід від реалізації продукції не більше 8 млн 
євро, суб’єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи, середня кількість працівників за звітний 
період не перевищує 50 осіб. Проаналізуємо вплив великих, середніх і малих підприємств на економіку Украї-
ни (табл. 1) [5].  

Таблиця 1
Динаміка частки суб’єктів підприємств України станом на 2012–2018 рр.

Роки 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Частка у загальній  
доданій вартості

Мале підприємство 10,7 15,4 17,6 15,5 16,7 18,6 19,9

Середнє підприємство 41,8 42 39,4 40,5 43,4 41,2 41,4

Велике підприємство 47,5 42,6 43 44 39,9 40,2 38,7

Частка зайнятих

Мале підприємство 26,7 27,1 26,8 26,8 27,4 28,5 27,5

Середнє підприємство 40,9 40,7 42,8 44,2 45,2 44,6 46,1

Велике підприємство 32,4 32,2 30,4 29 27,4 26,9 26,4

Частка кількості  
підприємств

Мале підприємство 94,3 95 95,2 95,5 95 95,5 95,4

Середнє підприємство 5,5 4,8 4,7 4,4 4,9 4,4 4,5

Велике підприємство 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Аналізуючи табл. 1, варто зазначити, що показники обрані для наявного співвідношення між великими, 
середніми та малими підприємствами, щоб вказати на велике значення саме малого бізнесу в економіці країни. 
Спостерігаємо, що діяльність великого та середнього підприємств має більш вагомий вплив на економіку краї-
ни. Частка суб’єктів малого підприємництва у загальній доданій вартості в Україні поступово зростає.  

Мале підприємство має певні переваги над іншими суб’єктами підприємства. Одними з таких переваг є 
мобільність, швидке реагування на зміну попиту та вподобань споживачів. Під час розширювання сфери ви-
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робництва відбувається пошук нових кваліфікованих працівників, а отже, утворюються нові робочі місця, це 
супроводжується розгортанням творчих сил і використанням вільних виробничих потужностей та ресурсів. 

Аналізуючи дані часток зайнятих працівників, між різними суб’єктами підприємства спостерігається зна-
чна відмінність. Зазначимо, що чисельність середніх підприємств значно перевищує чисельність великих і ма-
лих (див. табл. 1).

Це відбувається через різну загальну кількість підприємств цих форм економічної діяльності, їх спеціалі-
зації, концентрації та мобільності.

За даними табл. 1 добре видно, що кількість великих підприємств не перевищує 0,2 %, а середніх – 5,5 % 
від загальної кількості підприємств України. Це безперечно свідчить про впливовість малого підприємства на 
масштаби. Хоча великих і середніх підприємств менше, але ж все таки вони відіграють вагому роль. Малі, се-
редні та великі спектри економіки тісно пов’язані між собою. Як приклад: виробники малого бізнесу можуть 
спеціалізуватися на виготовленні проміжних вузлів і деталей чи виконують таку функцію як проміжне скла-
дання, тим самим полегшуючи життя середнім і великим підприємствам. Вони, своєю чергою, виконують на-
ступні стадії виробництва та довершують роботу.

На чисельність виробників малого підприємництва може впливати велика кількість факторів (табл. 2). 
Вони всі різні, але взаємопов’язані між собою. 

Таблиця 2
Фактори впливу на чисельність виробників

Фактори Характеристика

Політичні Регулюють, стимулюють і стримують виробництво певними законодавчими актами 

Екологічні Характеризують вплив екологічної діяльності на виробництво

Економічні Впливають на ефективність виробництва шляхом підвищення виробничих показників

Науково-технологічні Вказують на рівень розвитку технічного прогресу

Основними є політичні, економічні, екологічні та науково-технологічні тощо. Науково-технічні чинники 
відображаються рівнем технічних та технологічних обмежень на конкретну галузь виробництва. Майже всі ви-
робничі сфери України обмежені рівнем розвитку інформаційних технологій.

Що стосується політичних чинників, то політика тисне та окреслює кордони економічного існування під-
приємництва. Їй вдається здійснювати такий вплив через закони й інші нормативно-правові акти.

Економічні чинники впливають на ринок праці та її кон’юнктуру. Відбуваються зміни в мікрокліматі ви-
робництва, які несуть подальші зміни на регіональному рівні, а отже, і на державному. Особливість галузі ви-
робництва зазвичай встановлюється державою, але непрямим методом. Вона стримує підприємництво таким 
чином, що підприємець шукає більш вигідні позиції для себе та свого бізнесу. Отже, він обирає те, що пропо-
нує йому держава. 

Особливості розвитку виробничої сфери поділяються на галузевий та регіональний базис. Галузевий ха-
рактеризує виробничу, технологічну і організаційну ієрархію галузевої структури, її ретроспективну динаміку 
та перспективи. Що стосується регіонального базису, то він необхідний для визначення матеріально-технічного 
забезпечення виробничих процесів, що впливають на показники ефективності підприємницької діяльності, 
а також для характеру розміщення продуктивних сил і специфічних об’єктів інфраструктури.

Екологічні чинники впливу на зміну малого бізнесу безпосередньо залежать від політичних. Політичні 
чинники здійснюють вплив у сфері боротьби за збереження і відновлення навколишнього середовища певними 
нормативно-законодавчими актами, податками тощо. 

Отже, мале підприємництво має певні ризики, які супроводжують власника під час діяльності його ви-
робництва. Вони пов’язані з постійними змінами в структурі завдяки певним факторам впливу. Проте, крім 
ризиків, бізнес має певні привілеї порівняно з іншими секторами економіки.  

Основним фінансовим інструментом, що регулює взаємовідносини малого бізнесу з державою, залиша-
ється його оподаткування – законодавчо врегульований процес встановлення, стягнення податків, визначення 
їхніх розмірів і ставок з урахуванням порядку їх сплати, створення особливих умов податкового режиму – за-
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гального чи спеціального (спрощеного). Згідно з Податковим кодексом України малі підприємства можуть 
застосовувати загальну або спрощену систему оподаткування [8].

Спрощена система оподаткування включає в себе єдиний податок, який сплачується до місцевого бю-
джету. Він має декілька груп, які відрізняються між собою об’ємом доходу та кількістю найманих працівників 
(табл. 3) [6]. Головна риса – значне скорочення переліку податків, що полегшує життя платнику (власнику під-
приємства). 

Таблиця 3
Групи єдиного податку

Класифікація Для фізичних осіб Для юридичних  
і фізичних осіб

Для сільськогосподарських  
підприємців

Ставка Єдиного  
податку 210,2 грн/міс. 944,6 грн/міс. 5% від доходу

3% від доходу + ПДВ

Ставка ЄП з 1 га сільгоспугідь або 
земель водного фонду залежить від 
категорії (типу) земель, їх розташу-
вання (у відсотках до бази оподат-
кування)

Ставка Єдиного 
внеску 1039,06 грн/міс. 1039,06 грн/міс. 1039,06 грн/міс. 1039,06 грн/міс.

Обсяг доходу До 1 000 000 грн До 5 000 000 грн До 7 000 000 грн

Частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків

Кількість найманих 
працівників

Не дозволено законо-
давством До 10 осіб Не обмежена законодав-

ством
Лише члени сім’ї фермера або само-
стійно

Діяльність

Роздрібний продаж 
товарів з торговельних 
місць на ринках та/або 
провадять господар-
ську діяльність з надан-
ня побутових послуг 
населенню.

Господарська ді-
яльність з надання 
послуг, у тому числі 
побутових, платни-
кам ЄП та/або на-
селенню, виробни-
цтво та/або продаж 
товарів, діяльність 
у сфері ресторанно-
го господарства

Не має обмежень щодо 
видів діяльності

Виробництво сільськогосподарської 
продукції

Спеціальна (спрощена) система оподаткування є більш простою щодо застосування та привабливою для 
бізнесу. Її впроваджують задля захисту платників податків від надмірного тиску загальної системи Податковий 
тиск спостерігається з боку держави, всі спроби реформ мають чи то короткостроковий ефект, чи то лише ви-
димість покращення [9]. 

Якщо враховувати такий варіант, як скасування цієї системи, то зрозуміло, що стан економіки погіршить-
ся, оскільки більшість із підприємців перейдуть у «тінь». Тим самим податкові надходження до державного 
бюджету зменшиться у декілька разів. 

Попри такі привілеї малого підприємництва, держава не всім бажаючим дає можливість користувати-
ся спеціальною системою оподаткування. Держава надає право малому підприємництву обирати між двома 
формами оподаткування відповідно до законодавства, тим самим обираючи собі більш вигідну. Окрім різних 
форм оподаткування, держава надає бізнесу підтримку. Вона запроваджує програми стимулювання та розви-
тку як на державному рівні, так і на місцевому (рис. 1). Ці програми надають фінансову допомогу підприємцям. 
Для їх запровадження та контролювання треба вводити більш жорсткі правила щодо оформлення допомог, 
тим самим обмежувати рівень корупції на місцях. 

Фінансове стимулювання полягає у кредитуванні малого підприємництва, тим самим створюючи більш 
сприятливі умови для надання цього кредиту. Він може залежати від віку, виду економічної діяльності, місця 
розташування підприємства тощо. Метою державної фінансової підтримки малому бізнесу є:

розвиток підприємництва для збільшення продуктивності, впровадження інновацій та створення но- −
вих робочих місць і підприємств;

рефінансування існуючої заборгованості в банках України за кредитами суб’єктів підприємництва; −
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запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемії та пандемії  −
COVID-19, а також для запобігання та подолання їх наслідків [7].

Стимулювання
 і мотивація 

ефективності праці 
в працівників на 
користь країни 

Виробниче

Заходи держави за 
допомогою повного 

або часткового 
звільнення від 

будь-чого

Пільгове

Встановлені 
законодавством 

податкові режими для 
певного переліку 

галузей діяльності

Галузеве

Надання фінансової 
підтримки збоку 
держави: гранти, 

позики, компенсація 
збитків тощо

Фінансове

Стимулювання

Рис. 1. Класифікація державного стимулювання малого бізнесу

Також фінансова державна підтримка включає в себе:
часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надають на реалізацію проєктів суб’єктів  −

малого підприємництва;
надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого підприємництва; −
надання позик на придбання і впровадження нових технологій; −
компенсацію видатків на розвиток кооперації між суб’єктами малого бізнесу та великими підпри- −

ємствами;
фінансову підтримку впровадження енергозберігаючих та екологічних чистих технологій; −
інші види не забороненої законодавством фінансової державної підтримки [8]. −

На таку фінансову підтримку від держави можуть розраховувати не всі, а тільки ті суб’єкти малого під-
приємництва, які відповідають усім критеріям, встановленим Господарським кодексом України [1]. 

Виробниче стимулювання розвитку підприємств – стимулювання певним видом роботи. Наприклад, це 
може бути будь-яке завдання, яке буде сприяти покращенню становища регіону та країни в цілому. Держава 
може заохочувати підприємців на виконання важливих для місцевості інноваційних науково-технічних розро-
бок. Саме для таких видів бізнесу потрібно створити відділи, які будуть відповідати за розвиток технологічного 
прогресу на місцевому рівні. 

Держава має можливість підвищити ефективність виробництва:
звільненням від податкового зобов’язання від 2 до 5 років підприємств, які щойно були започатковані; −
введенням переліку з галузями виробництва, які мають право користуватися спеціальним податко- −

вим режимом.
Задля ефективного та більш простого адміністрування треба повністю звільнити започатковані підприєм-

ства від сплати податків строком від двох до п’яти років [2]. Тим самим податкові надходження від збільшення 
ділової активності лише зростатимуть, після того, як бізнес закріпиться і стане більш стійким. Але все ж таки 
п’ять років для підприємництва це невеликий строк, а для державного бюджету саме такий термін може віді-
гравати важливу роль в економіці країни.

Малі підприємницькі структури досить нестійкі та мають на початковому етапі низьку продуктивність 
праці. Це може призвести до закриття такого спектра бізнесу. В іншому випадку, поки підприємство існує та 
не виплачує податки, державний бюджет буде знаходитися в дефіциті коштів. Якщо впроваджувати такі при-
вілеї для малого бізнесу, тоді треба встановити певні обмеження щодо їх надання. Наприклад, надати тільки 
один раз певній юридичній чи фізичній особі звільнення від оподаткування. Якщо вона відкриває свою справу 
вдруге, то про ніякі пільги такого роду навіть говорити не варто. Ще одним з прикладів може стати підвищення 
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податкової ставки після п’яти років повної відстрочки. Тим самим держава не буде знаходитися в дефіциті фі-
нансових надходжень. Всі втрати за попередні роки вона відшкодує за певний проміжок часу завдяки виплатам 
податків вже більш економічно стійких підприємств. Для ефективного розвитку підприємств можна ввести 
спеціальні податкові режими не для усіх галузей діяльності, а певного переліку, таким чином сформується 
галузеве стимулювання. 

Підсумовуючи все сказане вище, варто зазначити, що діяльність малого бізнесу безпосередньо пов’язана 
з державою. Саме оподаткування є головним методом розвитку фінансових відносин і фінансового механізму 
в цілому. Податкові платежі є головним джерелом наповнення державного бюджету України фінансовими ре-
сурсами, враховуючи зростаючу питому вагу податкових надходжень у структурі Зведеного бюджету України 
[4, c. 30]. Для покращення економічної ситуації країни більш доцільно створювати баланс між потребами сто-
рін податкових відносин і мінімізацією витрат на дотримання податкового законодавства. Задля ефективного 
функціонування та розвитку цих взаємин повинен бути баланс. Держава має створювати доступність для ство-
рення та розвитку бізнесу, надавати всіляку допомогу, фінансову підтримку, юридичну та соціальну. Доступ-
ність у подальшому може призвести до наповнення державного бюджету за рахунок податкових надходжень 
від малих їх фірм.  

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко О. М. 
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5удосконалення Збутової  
стРатегІї пІдпРиЄмства  
на ЗовнІШньому Ринку

УДК 658.81:662 Бадгутдінова А. Р.

   Магістрант 2 року навчання   
факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. У статті визначено сутність стратегії збуту, розглянуто комплекс заходів щодо реалі-
зації продукції в процесі формування зовнішньоекономічної стратегії збуту, проведено аналіз стратегічних 
планів підприємства, на основі яких запропоновано напрями впроваджуваної стратегії збуту підприємства 
на зовнішньому ринку. 

Ключові слова: збут, підприємство, збутова діяльність, збутова стратегія, зовнішній ринок.

Annotation. The article defines the essence of sales strategy, considers a set of measures for sales in the process 
of forming foreign economic sales strategy, analyzes the strategic plans of the enterprise, based on which the proposed 
implementation strategy of the enterprise in the foreign market.

Кeywords: sales, enterprise, sales activity, sales strategy, foreign market.

Управління збутом в умовах зовнішнього середовища, яке швидко змінюється, обумовлює необхідність 
вдосконалення та постійне впровадження змін збутової політики. Правильна організація управління збутом 
і своєчасне впровадження збутових стратегій можуть забезпечити підприємству стійкі позиції на ринку й акти-
візувати його зовнішньоекономічну діяльність. Отже, зростає вагомість для сучасних підприємств стратегічної 
спрямованості збутової діяльності підприємств, оскільки саме в цій сфері можна знайти резерви для розвитку 
та зміцнення їх позицій на ринку.

Ефективна робота підприємства на зовнішньому ринку потребує розробки комплексу заходів щодо ре-
алізації продукції, тобто формування зовнішньоекономічної стратегії збуту, розробка якої має на своїй меті 
визначення оптимальних напрямів і засобів, необхідних для забезпечення найбільшої ефективності процесу 
проникнення на зовнішній ринок. Це припускає обґрунтований вибір організаційних форм і методів збутової 
діяльності, орієнтованих на досягнення кінцевих результатів [1].

Вагомий внесок у дослідження проблематики теоретичного обґрунтування збутової стратегії підприєм-
ства здійснили у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні науковці: В. Герасимчук, С. Гаркавенко, Є. Крикав-
ський, П. Орлов, С. Скибінський, А. Старостіна, В. Липчук, В. Терещенко, Ф. Котлер, Т. Капп, В. Бурцев, В. На-
умов, Д. Баркан, О. Третяк, Р. Акофф та ін. Проте дослідженню стратегій збуту підприємства на зовнішньому 
ринку приділяється недостатньо уваги.

Метою статті є розробка пропозицій щодо вдосконалення збутової стратегії підприємства, що дозволить 
збільшити обсяг продажів, отримати додатковий прибуток і зміцнити свої позиції на зовнішньому ринку. 

Будучи завершальною стадією руху товару від виробника до споживача, збутова стадія при недостатній 
увазі до себе може зменшити ефект від попередніх зусиль по створенню і виробництву товару, і, навпаки, 
сильна вивірена концепція і чітка організація збуту здатна просунути навіть не найкращий товар і принести 
дохід.

Поняття «збут» і «збутова діяльність» мають взаємопов'язані та відмінні риси. Основні функціональні роз-
біжності між збутом і збутовою діяльність полягають у функції аналізу і планування, притаманній збутовій 
діяльності. 

При цьому результатом збуту є створення системи розподілу, що реалізує ефективний товарорух, а ре-
зультатом збутової діяльності – доставка потрібної продукції споживачеві в точно визначений час і з встанов-
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леним рівнем обслуговування, при досягненні певних цілей підприємством, що орієнтується на довгострокове 
функціонування на ринку [2]. 

Функціональні завдання, що виконуються під час здійснення збутової діяльності підприємства на зо-
внішньому ринку, включають три узагальнюючі збутові функції – маркетингову, логістичну та організаційно-
управлінську [2].

Стратегія збуту (або збутової діяльності) підприємств, за визначенням Т. Косаревої, – це довгострокове 
планування, методологія процесу організації та управління збутом, яка дозволяє успішно реалізовувати фі-
лософію ведення збуту певним підприємством-продавцем [3, с. 73]. І. Бажин тлумачить «стратегію збуту» як 
організацію процесу продажу продукції самим виробником або через торгових посередників відповідно до 
всього комплексу ринкових та виробничих факторів [4, c. 119]. Балабанова Л. В. та Балабаниць А. В. дають де-
тальне визначення: стратегія збуту, на їх думку, являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення 
цілей збуту, і включає всі операції, пов’язані з плануванням і прийняттям рішень у цій сфері. За своєю сутністю 
стратегія збуту – це набір правил для прийняття рішень, якими підприємство керується у своїй діяльності [5, 
c. 76]. Інакше кажучи, стратегія збуту – це постійний процес, який повторюється та розпочинається з констата-
ції сучасної позиції підприємства. 

Як правило, цей процес завжди індивідуальний і потребує ретельного аналізу збутової діяльності підпри-
ємства й його структурних підрозділів. Отже, стратегія збуту передбачає комплексний план дій, покликаний 
забезпечити досягнення цілей підприємства в сфері збуту, процес здійснення якого є своєрідним «принципом 
поведінки» в умовах динамічної кон’юнктури ринку. 

Збутова стратегія, сформована на основі цілей і задач збуту, має відповідати бізнес-концепції підприєм-
ства та будуватись на основі аналізу потреб і запитів споживачів, а отже, має бути спрямована на постійне 
оновлення асортименту. Для цього підприємство має перебудовувати свою діяльність швидше й ефективні-
ше, ніж конкуренти. Обґрунтоване формування стратегії та ефективний контроль збуту, оптимізація процедур 
планування продажів, контроль за виконанням цих планів дозволять значно вдосконалити збутову діяльність 
в умовах жорсткої конкуренції на зовнішньому ринку. 

Розробці збутової стратегії передує аналіз оцінки ефективності існуючої збутової системи, як в цілому, так 
і за окремими її елементами, й аналіз відповідності збутової політики, що проводиться, конкретним ринковим 
умовам. Аналізу піддаються як кількісні показники обсягів продажів у розрізі продуктів і регіонів, так і комп-
лекс чинників, що впливають на величину збуту. Зокрема, вивчається організація (будова) збутової мережі, 
ефективність реклами й інших засобів стимулювання збуту, правильність вибору ринку, час і способи виходу 
на ринок тощо [6]. Отже, для прибуткової діяльності підприємства на зовнішньому ринку необхідна ефективна 
стратегія у сфері збуту продукції, що випускається. 

Стратегія збуту за своєю суттю становить набір правил для прийняття рішень, якими підприємства керу-
ються при визначенні послідовності дій для розширення збуту підприємства на зовнішньому ринку. Завдання 
тактики збуту полягає у виборі сукупності, послідовності або інтенсивності застосування елементів комплексу 
маркетингу: товар, ціни, розподіл, збутовий персонал з метою одержання конкурентних переваг на зовнішньо-
му ринку [7]. 

Так, у стратегічних планах підприємства доцільно як пріоритетні напрями розвитку визначити такі, що 
дозволять підвищити енергоефективність, продуктивність праці і якість готової продукції, а саме: розширення 
географії продажів та освоєння нових сегментів ринку, залучення платоспроможних клієнтів і формування дов-
гострокової лояльності споживачів до продукції підприємства, а отже, і рівня повторних повернень за рахунок 
управління асортиментною і ціновою політикою, формування ефективної рекламної діяльності, впровадження 
сучасних методів стимулювання збуту продукції. 

До напрямів впроваджуваної стратегії збуту підприємства можна віднести: 
заходи щодо вдосконалення товарного асортименту підприємства та збільшення частки виробни- −

цтва продукції, що відповідає міжнародним стандартам якості. Взаємозв’язок асортименту підприємства 
з обсягами реалізації продукції досить чіткий: саме товарна політика підприємства повинна відповідати по-
требам споживачів і попиту в цілому. Відповідність асортименту продукції, її якості вимогам споживачів, їх 
очікуванням є головною вимогою конкурентного ринку; 

поліпшення якості продукції на основі впровадження автоматизованої системи управління товар- −
ним виробництвом (АСУТП) на базі TechnologiCS, що дозволяє забезпечити безперервну інформаційну під-
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тримку основних бізнес-процесів підприємства, таких як електронний архів і документообіг підприємства, 
конструкторсько-технологічна підготовка, планування і управління виробництвом, контроль виробничого 
процесу, управління якістю і супровід випущеної продукції;

з метою виконання зобов'язань перед споживачами для доставки продукції використання комплек- −
сних транспортних перевезень залізничним та автомобільним видами транспорту.

Формування оптимальної стратегії збуту виробленої продукції та її реалізація залежать від адекватної 
ринкової кон’юнктури, виробничої та асортиментної політики.

Також зауважимо, що успішна реалізація зовнішньоекономічної стратегії збуту і підвищення ефективнос-
ті збутової діяльності підприємства, орієнтованого на зовнішній ринок, неможливі без застосування спеціаль-
них економіко-організаційних заходів, тобто інструментів просування продукції, до яких входять традиційні 
(реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, персональний продаж, прямий маркетинг тощо) і синтетич-
ні (виставки, спонсорство, брендинг та інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу тощо) засоби 
маркетингових комунікацій. Впровадження цих заходів дозволить підвищити конкурентоспроможність під-
приємства на зовнішньому ринку.

Таким чином, на сьогодні ринкова економіка висуває особливі вимоги до діяльності суб’єктів господарю-
вання: формування перспективної збутової політики, яка б відповідала вимогам споживачів, з однієї сторони, 
та формування ефективної стратегії просування продукції на ринок, у тому числі зовнішній, з іншої. Тільки їх 
органічне поєднання дозволяє підприємству вдало функціонувати на ринку в умовах загострення конкурентної 
боротьби. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Козуб В. О. 
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Анотація. У статті розглянуто роль інструментів онлайн-просування у маркетинговій діяльності 
сучасних підприємств. Систематизовано інструменти інтернет-маркетингу, виявлено переваги та недо-
ліки кожного з них. Досліджено особливості застосування методів онлайн-просування та їх вплив на форму-
вання маркетингової комунікаційної політики підприємства. 

Ключові слова: онлайн-просування, інтернет-маркетинг, реклама, SMO, SMM-просування, марке-
тингова політика комунікацій, інтернет-технології.

Annotation. The article deals with the role of online promotion tools in the marketing activities of modern 
enterprises. Systematic internet marketing tools, identified advantages and disadvantages of each. The peculiarities of 
the application of online promotion methods and their influence on the formation of enterprise communication policy 
are investigated.

Кeywords: online promotion, internet marketing, advertising, SMO, SMM promotion, communications 
marketing policy, internet technologies.

Актуальність. Сьогодні діяльність успішного підприємства практично не можлива без використання ме-
режі Інтернет. Інтернет як канал комунікації стрімко розвивається, він дозволяє компаніям взаємодіяти з потен-
ційними споживачами, поширювати актуальну інформацію про діяльність фірми та її продукти, реалізуючи 
основні завдання маркетингу. Використання інструментів онлайн-просування є ефективним засобом ведення 
успішного бізнесу в сегменті електронної комерції. Слід зазначити, що проблема відсутності кваліфікованих 
спеціалістів та належної бази знань не дає змоги компаніям ефективно використовувати онлайн-інструменти 
у власній практичній діяльності. 

Також не всі інструменти є однаково ефективними і доцільними під час ведення того чи іншого бізнесу. 
Деякі з них можна вважати застарілими та не релевантними середовищу, а також такими, що не приносять 
бажаних результатів підприємству, що інвестує фінансові ресурси на просування товарів і послуг у просторі 
мережі Інтернет.

Питання специфіки функціонування комплексу маркетингу в середовищі Інтернет, особливостей інтер-
нет-маркетингу, тенденцій його розвитку є предметом досліджень таких зарубіжних і вітчизняних авторів, як 
Н. Б. Колотова, М. А. Окландер, Г. П. Ляшенко, К. А. Полторак, В. Л. Плескач, Н. О. Шпак та ін. 

Дослідження вчених базується в основному на відокремленні ролі просування інтернет-комунікацій в мар-
кетингу та аналізі різних методів і характеристик просування. Проте ця тема вимагає подальшого розроблення 
у зв’язку з високими темпами розвитку інтернет-технологій. Також необхідно врахувати специфіку України, її 
сучасний соціально-економічний стан. 

Метою статті є визначення ролі онлайн-просування товарів у маркетинговій комунікаційній політиці су-
часного підприємства. дослідження сучасних інструментів інтернет-маркетингу та їхнього впливу на діяльність 
компанії. 

Зараз існує велика кількість досліджень, аналітичних даних, інструментів, які дають змогу не тільки підви-
щити активізацію діяльності підприємства, а й забезпечити конкурентні переваги над суперниками на ринку. 
Просування компанії в мережі Інтернет є важливою складовою частиною комплексу маркетингових заходів 
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і забезпечує зв'язок зі споживачем, а так само є одним з найбільш ефективних методоів просування товарів або 
послуг. 

З кожним роком кількість користувачів Інтернету в Україні зростає. Серед загальної кількості користувачів 
Інтернету – особи, старші 65 років, становлять 5 %, у віці від 55 до 64 років – 10 %, у віці від 45 до 54 років – 18 %. 
Найактивнішими користувачами Інтернету є мешканці України у віці 25–34 і 35–44 років – 27 % і 23 % відповідно. 
Молоді люди віком 16–19 і 20–24 років становлять відповідно 7 % і 9 % від загальної кількості користувачів [4].

Мати уявлення про специфіку процесів комунікації в Інтернеті і розуміти його аудиторію мало для того, 
щоб діяльність фірми стала ефективніше. Необхідно постійно проводити ретельну роботу по взаємодії з по-
тенційними і вже лояльними клієнтами фірми. 

Сьогодні мережа Інтернет дає можливість застосовувати досить велику кількість різновидів реклами і спо-
собів просування, до основних з яких можна віднести пошукову оптимізацію, контекстну рекламу, рекламу 
в соціальних мережах, банерну рекламу і продакт-плейсмент. 

Це не повний перелік інтернет-маркетингу, на сьогодні з'являються нові можливості та послуги в Інтер-
неті. Для досягнення поставлених цілей підприємству рекомендовано використовувати зазначені заходи комп-
лексно. Кожний спосіб просування має свої переваги та недоліки. Розглянемо кожний з них окремо. 

Банерна реклама є основним типом реклами в мережі, банери розміщуються на веб-сторінках і являють 
собою графічні елементи певного розміру, в деяких випадках, що містять гіперпосилання на інші рекламовані 
веб-сторінки. 

Банер повинен бути привабливим і інтригуючим, що примушує користувача звернутися до нього. Часто 
на банері використовуються текст і картинки, що затягають, але мало відносяться до справи, це робиться для 
залучення більшої кількості заінтригованих відвідувачів [1]. 

Перевагами такого інструменту онлайн-просування є: 
можливість точної орієнтованості на цільову аудиторію;  −
створення у користувача візуального образу компанії або товару;  −
результати банерної реклами можна оцінити миттєво;  −
оперативне внесення коректив у процес рекламної кампанії;  −

Складність цього виду інтернет-реклами полягає у недоцільності використання тільки банерної реклами 
як окремого інструменту, оскільки витрати на таку рекламу високі. 

Контекстна реклама розміщується відповідно до теми рекламного оголошення контексті інтернет-
сторінки, за допомогою спеціальних двигунів. Контекстна реклама вибіркова: рекламне повідомлення показу-
ється тільки тим, хто хоче його побачити і сприймається користувачем як додаткова інформація [5].  

Головна перевага контекстної реклами – ефективна модель оплати розміщення рекламного повідомлен-
ня, що заснована на принципі оплати за результати, тобто переходи, дзвінки і замовлення, а так само перехід 
зацікавленого користувача, що визначається самим рекламодавцем на його розсуд. 

Ще однією перевагою є значне охоплення аудиторії. Контекстні оголошення демонструються в пошуко-
вих системах і в тематичних мережах, які включають тисячі популярних сайтів. Це дає змогу рекламодавцю 
знаходити клієнтів у всій мережі.

Недоліком цього інструменту онлайн-просування є складність досягання ефективних результатів без на-
явності досвіду. Є небезпека значних витрат часу на редагування та налаштування оголошення.

Розміщення продукції в онлайн-іграх (product placement) – об'єднання рекламованого бренду або про-
дукту в ігровій операції. Для результативного розміщення реклами в іграх найбільш підходящими є бізнес-
симулятори або розраховані на багато користувачів економічні онлайн-ігри. За допомогою таких ігор послуги, 
товари і бренди стають основними елементами ігрового процесу, що, відповідно, істотно підвищує лояльність 
відвідувачів до рекламованих брендів і визначає велику глибину контакту з кожним гравцем [6]. 

Таке розміщення інформації про продукти може позитивно позначатися на іміджі бренду і бути чудовим 
засобом виведення нового товару або послуги на ринок. 

Слід розглянути і недоліки цього виду онлайн-просування товарів: 
далеко не всі продукти можна рекламувати таким методом через особливості аудиторії;  −
важко прогнозувати і оцінювати ступінь ефективності;  −
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Крім того, існує спосіб просування продукту або послуги через соціальні мережі та інтернет-спільноти. 
Інтернет-спільнота – це група людей з однаковими інтересами, які ведуть спілкування один з одним, переважно 
через Інтернет. Інтернет надає великі можливості для створення спільнот [8].  

Соціальні мережі на основі даних профілю, обговорень, відвідування інших зовнішніх сайтів, географічно-
го переміщення користувача, реакції на попередні рекламні пости дають змогу припускати, що користувачеві 
може бути цікаво завтра. Сучасна реклама в соціальних мережах ділиться на SMM-просування (Social Media 
Marketing) і таргетовану рекламу, тобто використання соціальної мережі як майданчика для оголошень, наці-
лених на певну групу потенційних клієнтів [1].

Пошукова оптимізація (Search Engine Optimization) – комплекс заходів для підняття позицій сайтів ре-
зультаті видачі пошукових систем по певних запитах користувачів. Зазвичай, чим вище позиція сайту в ре-
зультатах пошуку, тим більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього з пошукових систем. При аналізі 
ефективності пошукової оптимізації оцінюється вартість цільового відвідування з урахуванням часу виведення 
сайту на зазначені позиції. Цей вид реклами найчастіше є більш ефективним з погляду вартості залучення ко-
ристувачів і клієнтів [5, с. 64].

Головні переваги використання цього інструменту:
широке охоплення аудиторії, адже більшість користувачів мережі знаходить інформацію про товари  −

або послуги, які цікавлять, із результатів видачі пошукової системи;
природність та менша нав'язливість завдяки більшій довірі до результатів пошуку порівняно з інши- −

ми поширеними видами реклами;
відносно низький рівень витрат на залучення користувачів на сайт; −
чітка спрямованість, адже за хорошої оптимізації користувачі завдяки пошуку переходять на сторін- −

ки, які є більш релевантними запиту і надають потрібну інформацію.  
Водночас SEO-оптимізація має і недоліки: 

значні витрати часу, необхідного для отримання результату. Зазвичай з моменту початку робіт до  −
моменту потрапляння на перші позиції за найпростішим запитом проходить 1–2 місяці; 

неможливість прямо впливати на результати пошукової видачі, тому що вони залежать від великої  −
кількості факторів та алгоритму пошукової системи;

великиі труднощі під час виведення на ринок нових товарів або послуг (користувачі не будуть їх шу- −
кати, оскільки нічого не знають про товари).

Для використання iнформацiйних технологiй у дiяльностi пiдприємства необхідно здiйснити та виробити 
єдину маркетингову комунiкацiйну полiтику та сформувати відповідні стратегiї. 

Таким чином, можливо дiйти висновкiв, що iнтеграцiя інтернет-технологiй у дiяльнiсть пiдприємств 
сприятиме: формуванню вiртуального бiзнесу; включенню інтернет-технологiй в iснуючу систему обмiну 
iнформацiєю; затвердженню Iнтернету в системi маркетингових комунiкацiй як нового комунiкативного 
iнструменту; перетворенню мережi Iнтернет у провiдне джерело iнформацiї та вiдсуненню на другий план 
участi в цьому процесi традицiйних засобiв масової iнформацiї. 

Науковий керівник – д-р екон. наук, професор Гриневич Л. В. 
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Анотація. Статтю присвячено проблемам організації управління процесом формування депозитних 
ресурсів банку. Охарактеризовано різні методи залучення коштів, які загалом зводяться до двох груп – 
цінові та нецінові. Розглянуто можливості і сутність їхнього використання. Визначено основні методи 
ціноутворення на банківські депозити. 

Ключові слова: банк, депозит, депозитні ресурси, управління депозитними ресурсами, цінові методи, 
нецінові методи, депозитна політика банку.

Annotation. The article is devoted to the problems of organization of management of formation of deposit re-
sources of the bank. Different methods of raising funds are described, which are generally reduced to two groups - price 
and non-price. Possibilities and essence of their use are considered. The main methods of pricing for bank deposits are 
identified.

Кeywords: bank, deposit, deposit resources, deposit resources management, price methods, non - price methods, 
bank deposit policy.

Сучасний стан діяльності банків характеризується значним розмаїттям вкладів (депозитів) і депозитних 
рахунків. Така ситуація виникла через необхідність найкращого задоволення всіх груп споживачів банківських 
послуг.

Від ефективності та правильної організації депозитних операцій залежить, у кінцевому рахунку, стійкість 
функціонування банку. У зв’язку з цим питанням нарощування кінцевого потенціалу і забезпечення його ста-
більності завдяки ефективному управлінню депозитними ресурсами мають особу гостроту й актуальність.

Широке коло питань, пов’язаних з дослідженням ефективності управління депозитними ресурсами банків, 
залученням коштів до банківських установ та визначенням раціональних підходів до їх розміщення, висвітлено 
в роботах вітчизняних учених-економістів: В. Є. Волохатої, К. Ю. Долженко, Н. П. Дребота, О. М. Колодізєва,  
Т. М. Стрілець, А. В. Чернишової [1–6] та ін. 

Вивчення й аналіз опублікованих з цього питання робіт дозволили зробити висновок про те, що значна 
частка задач стосовно забезпечення банків необхідним обсягом залучених ресурсів залишається недостатньо 
розробленою як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів управління процесом формування депозитної бази 
банку в сучасних умовах функціонування ринку банківських послуг.

Успішний розвиток та ефективне функціонування банку неможливо забезпечити без детально відпрацьо-
ваної та економічно обґрунтованої депозитної політики, що враховує особливості діяльності самої  організації 
та її клієнтів. Важливим джерелом формування ресурсної бази банків є депозитні операції, сутність яких поля-
гає у залученні тимчасово вільних коштів клієнтів (бізнесу та домашніх господарств), від ефективної і правиль-
ної організації яких залежить стійкість функціонування кредитної організації [5, с. 133].

Більша частина ресурсів банку формується за рахунок залучених і позичених коштів, а не власних. Мож-
ливості банків у залученні коштів регулюються НБУ. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних і фізич-
них осіб через виконання депозитних операцій, відкриваючи різні види банківських рахунків [2]. 

Депозитні операції вигідні для банківських установ, оскільки вони надають банкам фінансові ресурси для 
здійснення їх діяльності, підтримання поточної ліквідності банківських установ, тощо.

© Богданевич Д. С., 2020 
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Слід зазначити, що депозитні операції відіграють одну з основних ролей в діяльності банку [1, с. 310]:
1) вони є основним джерелом залучення коштів для виконання активних операцій, напрямок кредитуван-

ня і прибутковість банку залежать від їх характеру;
2) правильна організація депозитних операцій забезпечує достатню ліквідність банків;
3) депозитні операції сприяють прискоренню безготівкових розрахунків.
Потрібність у зміцненні ресурсної бази банку обумовлюється тим, що для забезпечення ефективності 

функціонування кожен банк повинен сформувати найефективнішу комбінацію ресурсів для створення опти-
мальної комбінації структури залучених джерел.

Управлінням формуванням ресурсів банку з депозитних джерел є сукупність стратегічних і тактичних за-
ходів, які проводить банк з метою залучення тимчасово вільних грошових коштів клієнтів, та утворення на цій 
основі кредитних ресурсів [6].

Метою управління залученням депозитних ресурсів банку є забезпечення залучення достатнього обсягу 
тимчасово вільних грошових коштів клієнтів для здійснення активних операцій на вигідних для банку умовах 
в обсязі та порядку, визначених чинним законодавством [4]. 

Ефективне управління формуванням ресурсів банку з депозитних джерел передбачає використання бан-
ком різноманітних методів управління [2, с. 151].

Наявні методи управління ресурсами банку можна класифікувати на цінові та нецінові.
Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами як головного важеля 

в конкурентній боротьбі за вільні грошові кошти фізичних і юридичних осіб. Підвищення пропонованої бан-
ком ставки дозволяє залучити додаткові ресурси. І, навпаки, банк, перенасичений ресурсами, але обмежений 
небагатьма прибутковими напрямками їх розміщення, зберігає або навіть зменшує депозитні ставки [1].

Щодо нецінових методів управління залученими коштами банку, то вони базуються на використанні різ-
номанітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок. Найбільш 
застосованими неціновими методами управління залученими коштами банку є такі [3, 4]: реклама; поліпше-
ний рівень обслуговування; розширення спектра пропонованих банком рахунків і послуг; комплексне обслу-
говування; додаткові види безкоштовних послуг; розташування філій у місцях, максимально наближених до 
клієнтів; пристосування графіка роботи до потреб клієнтів тощо. 

Практика діяльності вітчизняних банків свідчить про перевагу використання цінових методів управління 
через те, що НБУ не регулює розмір відсоткових ставок за депозитами, а банківські установи самостійно вста-
новлюють розмір плати за ресурси залежно від ринкової кон’юнктури.

Розробка цінової стратегії банку на депозитному ринку є основою цінової політики банку у сфері депозит-
них ресурсів. Більшість науковців базуються на таких етапах розробки цінової стратегії банку:

формулювання цілей ціноутворення; −
врахування ціноутворюючих факторів; −
вибір методу ціноутворення; −
визначення ціни. −

Суттєво відрізняються підходи дослідників управління банківськими ресурсами щодо сутності методів 
банківського ціноутворення на депозити. Деякими науковцями надається перевага використанню умовного 
ціноутворення, ціноутворення для проникнення на ринок, багатофакторного методу ціноутворення, ціноутво-
рення, спрямованого на залучення клієнтів з високими доходами, а також ціноутворення на основі ринкових 
ставок [2; 6]. 

Водночас інші використовують встановлення процентних ставок за депозитами на основі граничних ви-
трат і не розглядають умовне ціноутворення та ціноутворення на основі ринкових ставок. 

Аналіз наукової літератури показав, що в українських банках застосовуються такі методи ціноутворення 
на банківські депозити [6]:

ціноутворення на основі ринкових ставок; −
ціноутворення для проникнення на ринок; −
багатофакторний спосіб ціноутворення − ;
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умовне ціноутворення; −
ціноутворення, спрямоване на залучення елітних клієнтів; −
встановлення процентних ставок за граничними витратами. −

Виходячи з практики роботи банків можна зробити висновок, що банк комбінує використання цінових 
і нецінових методів управління залученням ресурсів із депозитних джерел. Проте ступінь використання тих чи 
інших методів визначається типом депозитної політики банку. Консервативна депозитна політика передбачає 
використання цінових методів і майже повну відмову від застосування маркетингових інструментів, тоді як банк 
з агресивною депозитною політикою активно використовує різні маркетингові прийоми і способи залучення 
депозитних ресурсів.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Ачкасова С. А. 
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Актуальність дослідження викликана тим, що в останнє десятиліття в торговельно-економічному і фі-
нансовому відношенні Латинська Америка стає дедалі більш «затиснутою» між Сполученими Штатами і Ки-
таєм, на частку яких припадає понад половина сукупного товарообігу латиноамериканських країн, а також 
вирішальна частина надходить у регіон інвестиційних і кредитних ресурсів.

У сучасних умовах конфліктної багатополярності Сполучені Штати і Китайська Народна Республіка віді-
грають надзвичайно важливу роль в економіці і політиці латиноамериканських держав. На ряді напрямків 
вплив США і КНР є не просто великим, але ключовим – у тому сенсі, що від проведеної Вашингтоном і Пекіном 
лінії в міжнародних політичних, торговельно-економічних і кредитно-фінансових питаннях багато в чому зале-
жить стан в тих чи інших країнах Латинської Америки (і в регіоні загалом). Звичайно, присутність Сполучених 
Штатів і Китаю на латиноамериканському просторі по-різному як в історичному розрізі, так і (до теперішнього 
часу) за своїми масштабами і глибині. Якщо для США велика географічна зона на південь від Ріо-Гранде – 
традиційна область експансії, яка налічує два століття, то стрімке зміцнення позицій КНР в Латинській Аме-
риці відбулося в останні півтора десятиліття і було пов'язане з безпрецедентно високими темпами зростання 
китайської економіки і зовнішньої торгівлі, що забезпечили сходження Піднебесної на топ-рівень глобальної 
системи. В результаті сьогодні Китай виявляється в змозі повноцінно і вагомо бути присутнім у переважній 
більшості країн латиноамериканського регіону, вступає в гостру конкурентну боротьбу з США за економічне 
і політичне лідерство в цьому районі світу.

Для розуміння поточної ситуації необхідним є дослідження історичних передумов, що призвели до сього-
дення. До середини XX ст. Латинська Америка переважно залишалася полем гострого суперництва між осно-
вними західними державами, транснаціональному капіталу яких вдалося захопити висоти в латиноамерикан-
ській економіці. Особливо досягли успіху промислові компанії і банки США, за підсумками Другої світової 
війни затвердили своє лідерство в регіоні. Аж до початку 1970-х рр. на їх частку припадало понад 50 % сукупно-
го обсягу прямих іноземних інвестицій в Латинській Америці і близько 40–45 % всього латиноамериканського 
товарного імпорту.

Положення стало змінюватися в 1970-х і 1980-х рр., коли на латиноамериканських ринках активізувалися 
помітно зміцнілі західноєвропейські і (меншою мірою) японські корпорації в ряді галузей (автомобілебуду-
вання, металургія, нафтохімія та ін.). Крім того, в результаті перемоги Кубинської революції, а також підйому 
націоналістичних і патріотичних настроїв в інших країнах істотно посилилися позиції в регіоні Радянського 
Союзу, що, безумовно, підривало гегемонію США в цьому районі земної кулі.

Сучасна концепція розвитку європейсько-латиноамериканських відносин була в 1995 р сформульована 
Європейською комісією в основоположному документі, названому «Європейський Союз – Латинська Америка 
і Кариби: стратегічне партнерство». Головним результатом стратегії ЄС з'явилися інтенсифікація політичного 
діалогу з латиноамериканськими країнами, формування системи міжрегіональних зв'язків і її наповнення но-
вим змістом.

Практичним результатом латиноамерикано-європейського зближення стало підписання в 1999 р рамко-
вої угоди про співпрацю між Євросоюзом і Меркосур (Загальний ринок, що включає Аргентину, Бразилію, 
Парагвай і Уругвай), а також часткове зняття обмежень в торгівлі з іншими країнами регіону, що забезпечило 
швидке зростання міжрегіонального товарообігу, обсяг якого у 2001–2019 рр. збільшився майже втричі – з 107 
до 293 млрд дол.

Таблиця 1
Динаміка торгівлі ЄС з країнами Латинської Америки

Показник
Рік

2001 2011 2017 2018 2019

Експорт, млрд USD 52 160 122 126 141

Імпорт, млрд USD 55 146 134 134 152

Товарообіг, млрд USD 107 306 256 260 293

Зсув центру світової економіки і торгівлі, а слідом за ними і глобальної політики в бік Азійсько-
Тихоокеанського регіону детермінувало головний геоекономічний та геополітичний зсув у міжнародному ста-
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новищі латиноамериканських країн – поворот у сторону стрімко зростаючих азійських (перш за все китайських) 
ринків і розширення всього спектра відносин з державами цієї частини Земної кулі. Зазначену тенденцію чітко 
видно на прикладі значущих змін у географічній спрямованості латиноамериканського експорту й імпорту, зо-
крема, радикальних змін в співвідношенні питомої ваги американського і китайського ринків у зовнішній тор-
гівлі Латинської Америки. Дані показують, що в період 2001–2017 рр. частка Сполучених Штатів у сукупному 
зовнішньоторговельному обороті регіону знизилася з 51 до 38 %, в той час як частка Китаю виросла з 2 до 13 %. 
В абсолютних значеннях американський експорт до Латинської Америки збільшився менш ніж вдвічі (з 168 до 
321 млрд дол.), Тоді як аналогічний китайський показник зріс у 16 разів: з 8 до 130 млрд дол.

Таблиця 2
Зовнішня торгівля країн Латинської Америки

Показник
2001 р. 2017 р.

Млрд USD Частка у % Млрд USD Частка у %

Експорт 341 100 984 100

Експорт в США 190 56 433 44

Експорт в Китай 7 2 127 13

Імпорт 363 100 1011 100

Імпорт з США 168 46 321 32

Імпорт з Китаю 8 2 130 13

Товарообіг 704 100 1995 100

Товарообіг з США 358 51 754 38

Товарообіг з Китаєм 15 2 257 13

У лічені роки КНР перехопила економічну ініціативу і зайняла чільне місце в зовнішньоторговельних 
зв'язках цілого ряду провідних держав Латинської Америки: Аргентини, Бразилії, Венесуели, Мексики, Перу, 
Еквадору, Чилі. З зазначеними країнами Пекін встановив відносини стратегічного партнерства, завдяки чому 
китайсько-латиноамериканське співробітництво не обмежилося торгівлею, а поширилося на всі сфери еконо-
мічної і фінансової діяльності. За експертними оцінками (точні дані відсутні), за станом на 2017 р накопичений 
обсяг прямих і портфельних інвестицій китайських компаній в регіоні перевищив 240 млрд дол. США, а за за-
явою голови КНР, цей показник 2025 року має зрости ще на 250 млрд дол.

Перелом трендів у латиноамериканській політиці Сполучених Штатів особливо чітко проглядається в Ка-
рибському басейні, який внаслідок ряду факторів останнього часу набув для адміністрації Д. Трампа додаткову 
геоекономічної і геополітичної значущості і де зіткнення інтересів США і КНР проглядається особливо чітко. 
Прикладом може слугувати контроль над модернізованим Панамським каналом – ключовою артерією, через 
яку проходять стратегічно важливі для американського бізнесу вантажі, в тому числі поставляється на експорт 
скраплений газ. У 2017 році його транзит в Азії склав 6 млн т, а в 2020 р. цей показник збільшився в п'ять разів 
і досяг 30 млн т.

Тенденції останнього десятиліття призвели до того, що в торговельно-економічному і фінансовому від-
ношенні Латинська Америка стає дедалі більш залежною від Сполучених Штатів і Китаю, на частку яких при-
падає понад 50 % сукупного товарообігу латиноамериканських країн, а також у регіон надходить вирішальна 
частина інвестиційних і кредитних ресурсів. Ця обставина справляє найсильніший вплив на структуру і спря-
мованість зовнішньоекономічних зв'язків і зовнішньополітичних контактів держав Латинської Америки.

У найближчій перспективі надзавданням зовнішньої політики латиноамериканських країн стане пошук 
балансу у взаємодії з США і КНР. В арсеналі країн Латинської Америки є тільки одна можлива відповідь на ці 
виклики – послідовна диверсифікація зовнішніх зв'язків, поглиблення регіональних інтеграційних процесів, 
інтенсифікація співпраці зі швидко зростаючими економіками Азійсько-Тихоокеанського регіону, перехід на 
більш високий рівень відносин з державами Європейського Союзу, Індією і Росією, перетворення ключових 
країн латиноамериканського регіону (з урахуванням їх географічного розташування) на великі торговельно-
економічні хаби. Тільки на цьому стратегічному треку можна послабити гіперзалежність від Вашингтона і Пе-
кіна і нівелювати негативні ефекти протекціоністської політики і торгових воєн.
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Рис. 1. Динаміка ВВП країн Латинської Америки

Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що в осяжній перспективі одна зі складностей зовнішньої 
політики латиноамериканських країн буде полягати в лавіруванні між США і КНР, які втягнулися в гібридну 
війну за домінуючі позиції в глобальній економіці і торгівлі. Особливо гострий характер американо-китайські 
суперечності здобули в Карибському басейні, прикладом чого може слугувати венесуельська криза, яка при-
вернула широку світову увагу. Політика Вашингтона сприяла розколу в рядах латиноамериканських країн і по-
ставила під загрозу величезні економічні інтереси Китаю у Венесуелі. У цих умовах на перший план висувається 
завдання підтримки безпеки в регіоні, вирішення конфліктів мирним шляхом. Актуальне значення зберігає ди-
версифікація міжнародних відносин латиноамериканських держав, розширення кола економічних і політич-
них партнерів. Тільки таким шляхом можна послабити гіперзалежність від Вашингтона і Пекіна і нівелювати 
негативні ефекти силових дій, протекціоністської політики і торгових воєн.
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Анотація. Розглянуто й обґрунтовано проблеми, що пов’язані з організацією та нормуванням праці 
керівників і фахівців. Зазначено основні напрямки вдосконалення існуючої системи життєдіяльності керів-
ників. Надано загальну характеристику належного вдосконалення та опрацьовано методи. Наголошено на 
необхідності пошуку нових шляхів та можливостей розвитку питання. 

Ключові слова: керівники, фахівці, службовці, управлінський персонал.

Annotation. This article discusses and substantiates the problems associated with the organization and regu-
lation of the work of managers and professionals. The basic directions of improvement of all existing system of vital 
activity of heads are specified. The general characteristic of proper improvement and the developed methods are given. 
The need to find new ways and opportunities for the development of the issue was emphasized.

Кeywords: managers, specialists, employees, management staff.

Мета: формування системи теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок в організації та нормуванні 
праці керівників і фахівців.

Якщо ми розглянемо персонал підприємства, то зможемо спостерігати, що, на відміну від робітників, 
керівники, фахівці та службовці самі безпосередньо не виробляють матеріальних цінностей, а створюють необ-
хідні організаційно-технічні та соціально-економічні передумови й умови для ефективної праці людей, зайня-
тих здійсненням виробничих операцій. 

Вони впливають на продукт сукупної праці за допомогою інформації, що характеризує стан виробничого 
процесу, перетворенням її на відповідні рішення. Ця категорія працівників загалом становить дуже різнорідну 
соціальну та професійну групу [1]. Відповідно до Загальносоюзного класифікатора професій і посад та кваліфі-
каційного довідника посад, їх розподіляють на три категорії, а саме:

керівники підприємств і їхніх підрозділів виконують організаційно-адміністративні роботи опера- −
тивного і перспективного характеру, підбір і розставляння кадрів, координацію діяльності та ін. На них по-
кладено ухвалення рішень і забезпечення їхнього виконання;

фахівці (інженери, науковці, математики, економісти, соціологи, техніки та ін.) виробляють рішен- −
ня технічних, наукових, організаційних, економічних та інших завдань, створюють необхідну документацію 
(конструкторську, технологічну, нормативну, планову) тощо;

службовці (копіювальники, касири, друкарки, секретарі, статистики, креслярі та ін.) оформляють  −
і готують різні документи, забезпечують їхнє зберігання та передавання.

Праця кожної з цих груп має свої особливості як з точки зору його функціонального змісту і характеру 
розумових навантажень, так і з точки зору його впливу на результати діяльності підприємства.

Зміст праці цих категорій працівників визначається сутністю відокремлених функцій щодо координації, 
планування, контролю, підготовки, організації та управління виробництвом [2]. 

Тому основним об'єктом нормування є функції управління, кожна з яких характеризується певним скла-
дом робіт, об'єднаних спільністю чинників цільового спрямування в системі управління і трудомісткістю ви-
конання.

© Везірова А. А., 2020 
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Залежно від характеру виконуваних функцій управлінський персонал підприємства для цілей нормуван-
ня можна умовно розділити на такі групи:

керівники підприємства та їх заступники; −
лінійні керівники в цехах і на дільницях; −
керівники функціональних підрозділів; −
фахівці, що здійснюють конструкторсько-технологічну підготовку виробництва та інженерно- −

технічне забезпечення його функціонування;
фахівці, що здійснюють економіко-організаційну підготовку виробництва, аналіз та облік; −
службовці, зайняті діловодством, інформаційним і господарським обслуговуванням виробництва. −

Різноманітність виконуваних робіт, відсутність єдиних алгоритмів їх виконання, суб'єктивні особливості 
процесу мислення при переробці необхідної інформації та прийняття рішень зумовлюють застосування різних 
методик нормування та видів норм [3].

Для вищих керівників визначальними факторами, які враховуються в процесі визначення їх чисельності, 
є: число підлеглих працівників або підрозділів, витрати робочого часу на виконання закріплених за ними функ-
цій (робіт).

Теорією і практикою для керівника підприємства визначена норма числа підлеглих ланок апарату управ-
ління в межах від 5–6 до 8–10 підрозділів, служб, виробництв, цехів, роботою яких він може ефективно управля-
ти. При перевищенні цієї норми розрахунковим шляхом встановлюється потреба в заступниках.

Нормування праці керівників також включає регламентацію розпорядку їхнього робочого дня і робочого 
тижня: встановлення часу проведення нарад і їх тривалості; прийому відвідувачів; розгляду кореспонденції; 
відвідування цехів тощо.

Для лінійних керівників при визначенні норм числа підлеглих враховується ступінь централізації функ-
ціональних служб.

Якщо служби підпорядковані безпосередньо начальнику цеху, їх кількість враховується нарівні з виробни-
чими ділянками. Якщо кількість служб перевищує норму підпорядкованості, вводяться посади заступників із 
підготовки виробництва й по змінах.

Найбільші норми підпорядкованості існують у майстрів. Число робочих, підлеглих одному майстру, ко-
ливається в досить широких межах – від 10 до 60 людей і більше, при середній нормі 25 осіб. Такі відмінності 
пов'язані з типом виробництва, складністю виконуваних робіт та іншими показниками, що характеризують 
конкретні умови виробництва.

Праця кожної з цих груп має свої особливості як з точки зору його функціонального змісту і характеру 
розумових навантажень, так і з точки зору його впливу на результати діяльності підприємства [4].

Ефективність сучасного виробництва залежить не стільки від безпосередніх виробників, скільки від ефек-
тивного управління їхніми діями, ефективної діяльності керівників і фахівців управлінських служб підприєм-
ства, що забезпечено раціональною організацією їхньої праці. Децентралізація управління підприємствами 
й організаціями обумовлює необхідність у повсюдному формуванні раціонального змісту управлінської праці 
шляхом цілеспрямованого організаційного проектування (оргпроєктування). Оргпроєктування управлінської 
праці покликане вирішувати три групи завдань: організації управління; автоматизації управління; організації 
управлінської праці. Об'єктами оргпроєктування є індивідуальна й колективна праця (його зміст та організа-
ція) на рівні управлінських служб, підрозділів, робочих місць фахівців і керівників.

Зміст управлінської праці характеризується складом елементів процесів управління та їхніми поєднан-
ням, які є у змістовому, технологічному і трудовому аспектах процесів управління, а саме: складом цілей, що 
стоять перед працівником або колективом (якого результату має бути досягнуто); складом технологічних опе-
рацій (як предмет праці перетворюють на продукт праці); складом трудових прийомів (як діє людина).

Для забезпечення наступності завдань організації управлінської праці й завдань організації управління 
трудові процеси управлінських працівників проєктують на основі технологічних процесів управління, які, сво-
єю чергою, визначено змістовим аспектом процесу управління.

Основним рівнем проектування процесів праці є рівень операції, основним рівнем регламентації праці  − 
рівень управлінських завдань, функціональних обов'язків та управлінських робіт. Для формування управлін-
ського завдання досить визначити мету, об'єкт і рівень дії.
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Потім для формування функціонального обов'язку до перелічених елементів додають вид і період дії, 
а для формування управлінської роботи об'єкт дії конкретизують за структурними, тимчасовими, просторо-
вими ознаками та він стає предметом дії. Вид дії конкретизують за різновидами й засобами здійснення та він 
стає методом впливу.

Оргпроєктування на підприємстві в сучасних умовах стає однією з функцій управління, тобто його здій-
снюють безперервно, це відбувається у межах певних стадій та етапів.

Законом України «Про підприємство» подано широкі права і самостійність у вирішенні питань організа-
ції управління. Для їхнього ефективної реалізації на підприємствах мають використовувати нормативні методи 
визначення необхідної кількості управлінського й інженерного персоналу, що створює основу переходу на по-
вний госпрозрахунок. 

Нормативному обґрунтуванню підлягають такі параметри організації праці: кількість працівників 
в  управлінських і інженерних службах; функціональна структура працівників; зайнятих в управлінні й підго-
товці виробництва; рівень централізації робіт за функціями; кваліфікаційно-посадова структура працівників; 
мінімальна кількість працівників у відділах і бюро служб управління.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Семенченко А. В. 
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Анотація. У статті досліджено тенденції світового ринку золота. Наведено динаміку коливання цін 
і виявлено фактори, що впливають на структуру попиту золота. Також проаналізовано рівень золотодобу-
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Annotation. In this work examines the trends in the world gold market is explored. The dynamics of price fluc-
tuations are given and the factors influencing the structure of gold demand are identified. The level of gold production 
in the world is also analyzed.

Кeywords: gold, precious metals, gold mining, world gold market, demand, world price.

Актуальність теми дослідження. На сьогодні активний розвиток світової фінансової системи та вплив 
зовнішніх факторів обумовлюють необхідність постійно переконуватися, що золото та дорогоцінні метали 
й досі відіграють важливу роль у валютно-фінансових відносинах між країнами. Адже, незважаючи на те, що 
«золотий стандарт» уже в минулому, золото залишається одним із ключових факторів при визначенні креди-
тоспроможності країни, що виражається її золотовалютним запасом. Також зміна світових цін на дорогоцінні 
метали безпосередньо впливає на економічну активність багатьох країн світу, оскільки світовий ринок є дуже 
чуттєвим. 

Вагомий внесок у дослідження проблем ринку золота та факторів впливу на нього внесли такі вітчиз-
няні науковці та експерти, як: В. Ю. Дудченко, І. Я. Кулиняк, М. І. Диба, М. Д. Домашенко, А. П. Пухальська,  
О. В. Кот, та ін. Проте окремі питання ще й досі залишаються поза увагою науковців і вимагають більш деталь-
ного розгляду щодо сучасного стану та перспектив ринку золота у світі. 

Метою написання статті є аналіз динаміки ринку золота, визначення основних тенденцій та обґрунтуван-
ня окремих проблем світового ринку золота.

У сучасній економіці золото вже не є розрахунковою валютою на міжнародному ринку. Водночас воно 
і досі активно використовується державами як засіб регулювання платіжного балансу та поповнення валютних 
резервів; слугує загальним купівельно-платіжним засобом і ознакою суспільного багатства; виконує функцію 
стабілізатора під час економічних або політичних ускладнень; виступає засобом страхування від інфляції, тому 
що вкладення в іноземні валюти є більш ризикованим [7]. 

Значна частина золота сьогодні перебуває у резервних активах як центральних банків країн, так і міжна-
родних організацій. В середньому уряди тримають приблизно 15 % офіційних запасів у золоті, хоча цей показ-
ник напряму залежить від рівня розвитку країни. Так, економічно розвинені країни тримають понад 40 % своїх 
сукупних запасів у золоті внаслідок дії історичних та економічних факторів. Країни, що розвиваються, мають 
значно менші золоті запаси (на рівні 5 %) [7]. 

За останніми даними Всесвітньої золотої ради (World Gold Council), до провідних країн світу за обсягами 
золотих запасів відносяться США, Італія, Франція, РФ, Китай, Швейцарія та ін. [2]. На основі проаналізованих 
джерел та оброблених даних [4] наведено частки золотих резервів країн у світових золотих резервах у грошово-
му та відсотковому виразі за третій квартал 2020 р. (табл. 1).

Таблиця 1
Частки золотих резервів країн у світових золотих резервах за третій квартал 2020 р.

Місце у рейтингу Країна Частка золотих резервів країни  
у світових золотих резервах, US$

Частка золотих резервів країни  
у світових золотих резервах, %

1 США 493422,3 23,1

2 Італія 148742,4 7,0

3 Франція 147787,7 6,9

4 Російська федерація 139449,5 6,5

5 Китай 118195,4 5,5

6 Швейцарія 63092,3 3,0

7 Японія 46422,3 2,2

8 Індія 40539,7 1,9

9 Нідерланди 37154,9 1,7

10 Туреччина 34033,5 1,6

Всього: 2133 694,5  
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Одна з найважливіших особливостей сучасного світового ринку золота полягає в його прямій залежності 
від попиту та пропозиції. Повсякденний попит на золото формується загалом країнами або підприємствами, 
що використовують золото у промисловості (наприклад, у ювелірній справі, електроніці, медицині), а регуляр-
на пропозиція надходить від золотодобуваючих підприємств.

Отже, зростання промислового сектора забезпечує рівновагу на світовому ринку золота, але через залеж-
ність більшості галузей сектора економіки від світової економічної ситуації світова ціна золота є досить неста-
більною. В умовах фінансових коливань, через пандемію коронавірусу, дорогоцінний метал збільшився в ціні 
до $1769 за унцію (рис. 1).

Що стосується виробництва золота, то воно, навпаки, знизилося на 1 % порівняно з минулим роком. Ліде-
ром світового виробництва залишилася Азія – на неї припадає 22 % від загального виробництва. Таку позицію 
було забезпечено завдяки Китаю, уряд якого прийняв закони, що спрощують покупку золота. Наступні у рей-
тингу – Африка (20 %), Центральна і Південна Америка (17 %), Північна Америка (15 %), регіон країн СНД –  
14 % [6].
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Рис. 1. Світові ціни на золото, дол. США за унцію у 2016–2020 рр.

Причиною зниження золотодобування є технічно дорогий і складний процес безпосередньо видобутку 
золота, виснажування вже існуючих родовищ, на тлі невідкриття нових і скорочення споживчого попиту через 
рекордно високу ціну. Водночас золото залишається важливим ресурсом для будь-якої держави. Незважаючи 
на досить низькі позиції «ювелірного попиту», золото – все ще цінна сировина для інших галузей (автотран-
спорт, медичні інструменти, стоматологія) (рис. 2). 

Враховуючи значення дорогоцінних металів як для розвитку економіки та соціального добробуту будь-
якої країни, так і для окремих галузей, операції із дорогоцінними металами залишаються актуальними для 
інвесторів, для центральних і комерційних банків, міжнародних організацій, особливо за умов нестабільної 
економічної ситуації (рис. 2).

Висновки. Золото як дорогоцінний метал змінило свої функції, оскільки наразі воно більше слугує засо-
бом накопичення та інвестиційним активом. Протягом 2020 року споживчий попит на золото в світі знизився 
через зростання цін на дорогоцінний метал, спричинене пандемією коронавірусу. Проте на тлі фінансової та 
геополітичної напруженості інвестиційний попит на золото помітно зростає, а ювелірна галузь продовжує за-
ймати провідні позиції у галузевій структурі попиту.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Резнікова Т. О.  
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Надано оцінку динаміки показника рентабельності діяльності українських підприємств за видами їх ді-
яльності. 

Ключові слова: рентабельність, динаміка змін, підприємство, аналіз, рентабельність діяльності 
підприємства.

Annotation. The concept of profitability of the enterprise is considered. On the basis of statistical data, the 
profitability of Ukrainian enterprises by type of economic activity was analyzed. An estimate of the dynamics of the 
profitability indicator of Ukrainian enterprises by their types of activity is given.

Кeywords: profitability, dynamics of changes, enterprise, analysis, profitability of enterprise activity.

Актуальність статті полягає у необхідності надання оцінки результатам діяльності підприємств з метою 
аналізу їх фінансового стану та виявлення їх потенціалу. Саме тому в умовах динамічного розвитку ринкової 
економіки є потреба у формуванні комплексу показників рентабельності.

Оскільки метою діяльності підприємства є отримання прибутку та забезпечення власного розвитку в май-
бутньому, слід розуміти, що запорукою досягнення цих цілей є якісно проведений аналіз прибутковості підпри-
ємства та інших показників. Аналіз показника рентабельності є невід’ємною частиною роботи підприємства. 
Він дозволяє визначити помилки в господарській діяльності підприємства, виявити резерви для максимізації 
прибутку. 

Детальному вивченню теоретичних і практичних аспектів рентабельності підприємства в науковій та на-
вчальній літературі приділено велику увагу. Серед вітчизняних науковців, що займалися вивченням і розроб-
кою питань прибутковості, можна виділити: Бердаря М. М., Гринчуцького В. І., Горбоноса Ф. В. [1], Березі- 
ну О. В. та інших, але питанню динаміки показників рентабельності діяльності підприємств було надано недо-
статньо уваги, тому воно є досить актуальним і на сьогодні потребує подальшого вивчення та дослідження.

Мета статті полягає у виявленні та аналізі основних тенденцій змін показника рентабельності діяльності 
підприємств України із застосуванням методів порівняння, візуалізації та зіставлення.

Перш ніж докладно розглянути тему статті, необхідно дати визначення динаміці рентабельності підпри-
ємства. Отже, це поняття поєднує в собі визначення рентабельності, економічний зміст якої полягає у тому, 
як бізнес або діяльність підприємства приносить прибуток чи вигоду [2], та властивість динаміки – розглядати 
явища з точки зору їх розвитку в часовому просторі.

У динаміці знаходять своє відображення найважливіші характеристики розвитку, за якими можна зроби-
ти певні висновки про основні тенденції та виявити об’єктивні закономірності. 

Необхідною умовою здійснення оцінки динаміки змін результатів діяльності підприємства є інформація 
про аналізований показник за декілька років. Вона дасть змогу на основі результатів аналізу сформувати ряди 
динаміки, за якими можна буде побудувати таблиці та графіки для більш глибокого дослідження явищ, що 
привернули увагу [3].

Згідно з даними Державної служби статистики України [4] та Головного управління статистики в Харків-
ській області [5] в табл. 1 було внесено показники рентабельності  діяльності великих і середніх підприємств за 
видами економічної діяльності для України та Харківської області за обрані періоди з 2010 по 2018 рр.

Таблиця 1 
Рентабельність всієї діяльності великих і середніх підприємств за видами економічної діяльності 

Види економічної  
діяльності

Рівень рентабельності 
(збитковості)  

за 2018 рік

Рівень рентабельності 
(збитковості)  

за 2015 рік

Рівень рентабельності 
(збитковості)  

за 2012 рік

Рівень рентабельності 
(збитковості)  

за 2010 рік

По Україні По Харк. 
обл По Україні По Харк. 

обл. По Україні По Харк. 
обл. По Україні По Харк. 

обл.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Усього 4 4,7 5 6,2 1,0 4,9 4,5 6,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
сільське, лісове та рибне 
господарство 22,9 17 21,7 24,5 41,7 41,9 13,7 17,1

промисловість 3,5 4,9 3,4 5,6 0,9 4,7 3,3 3,8
будівництво –1,5 1,5 -0,1 -1,6 -7,6 -6,4 1,3 2,3
оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

9,8 5,8 12,2 14,7 -0,9 -7,8 11,4 24,5

транспорт, складське госпо-
дарство, поштова  
та кур'єрська діяльність

5,6 2 5,4 1,9 1,1 -5,1 -4,3 0,5

тимчасове розміщування 
й організація харчування –1,8 -3,9 -1,1 -11,1 -17,3 -26,7 5,8 –3,1

інформація та телекомунікації 7,4 1,8 10,5 5,2 0,5 4,9 8,6 5,1
фінансова та страхова  
діяльність 3,5 3,6 6,1 4,3 -8,9 2,7 13,9 –4,3

операції з нерухомим майном 0,3 4,2 2,8 1,3 -33,4 -8,6 -0,8 5
професійна, наукова та тех-
нічна діяльність –6,6 4,7 0,3 7 -1,1 5,4 5,9 8,6

діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного 
обслуговування

–3,3 -5,3 -2,9 -0,7 -11,9 0,8 -0,5 2,3

освіта 4,9 -0,6 8,2 5,5 5,7 -0,9 3,3 3,1
охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги 4 1,9 2,7 1,7 -0,6 1,8 2,6 –1,1

мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок –26,9 -7,6 -17,6 -25,4 -25,3 -37,1 -3,7 10,5

Дані в табл. 1 наведені у відсоткових коефіцієнтах і розраховані як відношення результату від операційної 
діяльності до витрат операційної діяльності, що були здійснені в одному періоді. Використовуючи відомості 
рядка «усього» табл. 1, було побудовано порівняльний комбінований графік (рис. 1) для України та Харківської 
області. Це дало змогу візуалізувати зміни, які відбулися з показниками рентабельності підприємств за дослі-
джуваний період.
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Рис. 1. Рентабельність всієї діяльності великих і середніх підприємств за видами економічної діяльності 
в Україні та Харківській області

Аналізуючи дані рис. 1, можна зробити певні висновки. По-перше, спостерігаючи динаміку змін рівня 
рентабельності підприємств в цілому по країні та порівнюючи його з цим самим показником для Харківщини 

Закінчення табл. 1
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в одному й тому ж періоді, ми можемо помітити, що показники країни нижчі за показники області. Це свід-
чить про те, що для Харківського регіону характерний вищий рівень рентабельності, ніж для інших областей. 
Ця тенденція пояснюється тим, що Харківщина є одним із найбільш індустріально розвинених регіонів країни. 
Виходячи з цього з’являється необхідність у пошуку шляхів підвищення показників рентабельності в інших об-
ластях країни задля зростання рівня рентабельності по країні в цілому.

По-друге, у 2015 році має місце різке зменшення рівня прибутковості  підприємств в цілому по країні 
майже у 4 рази. Цю зміну можна пояснити геополітичною ситуацією в державі, що мала вплив на всі сфе-
ри економіки суспільного життя. Проте протягом наступних трьох років спостерігається позитивна динаміка 
зростання рентабельності, що свідчить про оперативне прийняття рішучих дій задля нівелювання наслідків 
подій, що мали негативний вплив. 

По-третє, спостерігаються позитивні зміни в розвитку динаміки показника рентабельності в Харківській 
області. Незважаючи на зміну в траєкторії руху графіка, яка відбулася в 2015 році, ми можемо резюмувати про 
тенденцію до підвищення рівня прибутковості. Беручи до уваги економічну стабільність та потенціал Харків-
ського регіону, можна зробити припущення, що цей показник збільшуватиметься в майбутньому. 

Говорячи про статистику 2018 року, показнику прибутковості вдалося маже повністю зрости до макси-
мального значення, яке спостерігалося у 2012 році. У цьому випадку стратегія з підвищення рентабельності має 
будуватися таким чином, щоб досягнутий результат закріпився та зростав у майбутньому. 

Загалом за аналізований період з 2010 по 2018 рр. за ситуацією в Харківській області та Україні в цілому 
відслідковується позитивна тенденція до зростання показника прибутковості, що свідчить про позитивні зміни 
в стабільності національної економіки та підвищення ефективності роботи підприємств.

Таким чином, спостереження за показниками прибутковості протягом тривалого періоду часу дозволяє 
здійснювати оцінку і аналіз змін їх економічного стану та вчасно розроби ті стратегічні дії з метою нейтралізації 
ризиків, що можуть виникнути.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Мішин О. Ю. 
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ник. Київ : Знання, 2010. 463 с. 2. Cambridge Advanced Learner's Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/
ru/. 3. Гуцаленко Л. В., Коцупатрий М. М., Марчук У. О. Внутрішньогосподарський контроль : навч. посіб. Київ : 
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управління статистики в Харківській області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/.
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12сутнІсть ФІнансової стРатегІї  
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Анотація. У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль у розвитку підприємства. 
Узагальнено та систематизовано підходи різних авторів до визначення поняття «фінансова стратегія під-
приємства». Розглянуто основні завдання, функції та об’єкти фінансової стратегії. Здійснено обґрунту-
вання її місця та значення в системі стратегій підприємства. 

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства, стратегічне управління, фінансові ресурси, фінан-
сова стійкість.

Annotation. The article explores the essence of financial strategy and its role in the development of an enter-
prise. The approaches of various authors to the definition of the concept of «financial strategy of an enterprise» are 
generalized and systematized. The main tasks, functions and objects of the financial strategy are considered. The sub-
stantiation of its place and significance in the system of enterprise strategies has been carried out.

Кeywords: financial strategy of an enterprise, strategic management, financial resources, financial stability.

Постановка проблеми. Головною умовою ефективного управління діяльністю підприємства в цей час 
є стратегічне планування. Посилення впливу чинників зовнішнього середовища і динамічна зміна внутріш-
ніх чинників функціонування вітчизняних підприємств вимагають розробки і ефективної реалізації стратегії їх 
розвитку. 

Основними завданнями цієї стратегії є забезпечення конкурентоспроможності, створення умов іннова-
ційного розвитку, зміцнення фінансової стабільності, підвищення ефективності управління персоналом. Одне 
з центральних місць у системі стратегічного управління займає фінансова стратегія підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню теоретичних і методологічних проблем ефективно-
го формування й реалізації фінансової стратегії підприємства присвятили свої дослідження як вітчизняні, 
так і зарубіжні фахівці: І. Ансофф, І. Бланк, А. Томпсон, С. Покропивний, Ю. Путятин, О. Пушкар, І. Хомініч,  
З. Шершньова, О. Ястремська та ін.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів формування фінансової стратегії в системі управління 
підприємством, її функцій і завдань, що сприяють реалізації цієї стратегії.

Виклад основного матеріалу. Фінансова стратегія є найважливішою підсистемою корпоративної стра-
тегії сучасної конкурентоспроможної організації, тому доцільно розглянути підходи авторів до визначення сут-
ності цієї базової категорії. В результаті аналізу [1–5] було виявлено основні ключові характеристики, за допо-
могою яких автори інтерпретують це поняття:

комбінація запланованих дій і рішень, адаптація; −
вид функціональної стратегії підприємства, формування цілей, вибір шляхів досягнення, коригу- −

вання;
функція управління, фінансова рівновага, ліквідність, рентабельність; −
довгострокові фінансові цілі, фінансова ідеологія, вартість підприємства; −
стратегічні рішення, залучення і використання фінансових ресурсів; −
багатофакторна модель дій, фінансово-ресурсний потенціал; −
програма розвитку, система відносин, фінансова стійкість тощо. −

© Вовк Д. О., 2020 
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Таким чином, фінансова стратегія, на нашу думку, є довгостроковою програмою запланованих дій щодо 
залучення, формування і використання фінансово-ресурсного потенціалу для досягнення конкурентних пере-
ваг і фінансової стійкості підприємства. 

Завданнями фінансової стратегії є такі [2]: визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та 
використання фінансових можливостей; визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами 
господарювання та фінансовими інститутами; фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності 
на перспективу; вивчення економічних і фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснен-
ня заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; розробка методів управління та способів виходу із кризо-
вого стану.  Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю стратегічною метою забезпечує виконання таких 
функцій [4]: визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та 
маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами; створення та підготовка стратегічних 
резервів; ранжування та поетапне досягнення мети; формування та ефективне використання фінансових ресур-
сів; відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства; виявлення 
найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках. 

До складу основних об’єктів фінансової стратегії підприємства входять [5]: 
необоротні та оборотні активи;  −
джерела фінансування (власний і позиковий капітал);  −
сукупність фінансових ризиків;  −
система управління фінансовою діяльністю підприємства;  −
податкові платежі і податкові ризики;  −
фінансові відносини між різними суб’єктами господарювання.  −

Фінансова стратегія є елементом загальної корпоративної стратегії, що зумовлює розгляд її сутності та 
змісту в контексті загального стратегічного менеджменту. Розробка фінансової стратегії підприємства має бути 
органічно вбудована в діяльність із підготовки і реалізації загальної стратегії. Щодо корпоративної стратегії 
фінансова має підлеглий характер, тому вона повинна бути узгоджена із цілями і напрямами корпоративної 
стратегії (прямий зв'язок). З іншого боку, завдання фінансової стратегії істотно впливають на формування за-
гальної стратегії розвитку підприємства, оскільки зміна ситуації на ринку спричиняє коригування фінансової, 
а потім, як правило, і загальної стратегії розвитку фірми – зворотний зв'язок (рис. 1) [1].

Корпоративна стратегія
(заходи зі створення конкурентних переваг на корпоративному 

рівні діяльності)

Ділова стратегія
(заходи посилення конкурентних позицій в галузі та розширення взаємодії 

із партнерами)

Місія підприємства
(розробка забезпечуючих планів, політики, стратегії, 

бюджетів)

фінансова кадрова виробничасоціально-екологічна маркетингова

Функціональні стратегіЇ

Операційні  стратегіЇ
(забезпечення виконання стратегічно важливих оперативних та тактичних завдань)

Рис. 1. Місце фінансової стратегії в системі стратегій підприємства

Джерело: узагальнено на основі [1; 3; 4]
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Висновки. Таким чином, в результаті досліджень було виявлено, що фінансова стратегія є універсаль-
ною стратегією, через яку відбувається інтегрування всіх спеціалізованих стратегій в єдину і цілісну стратегію 
організації. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір 
найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стра-
тегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. 
Вагомим етапом розробки фінансової стратегії є оцінка її ефективності, що і стане подальшим етапом дослі-
джень.

Науковий керівник – канд. екон. наук, викладач Козлова І. М. 
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Міжнародні економічні відносини складають основну частину світового ринку. Основною ланкою таких 
відносин безпосередньо виступає зовнішньоекономічна діяльність. Питання зовнішньоекономічної діяльності 
знайшли широке та детальне висвітлення у працях як вітчизняних, так і зарубіжних учених, таких як: В. Гор-
чакова, Л. Дідківська, Л. Головко, Г. Дроздова, А. Ковалевська, О. Гребельника, Л. Дідківської, Л. Пісьмаченко, 
В. Покровської, Л. Швайка та ін. Проте це питання пов’язане з визначенням економічного змісту поняття «зо-
внішньоекономічна діяльність» і залишається дискусійним. 

Метою цієї статті є дослідження підходів трактування та обґрунтування визначення поняття «зовнішньо-
економічна діяльність» як суб’єкта міжнародної економічної діяльності. 

Актуальність цієї теми на сучасному етапі полягає в тому, що зовнішньоекономічна діяльність як головна 
умова економічного зростання країни, набуває ще більшої значущості при інтенсивному розвитку таких про-
цесів, як міжнародна економічна інтеграція, транснаціоналізація, міжнародний поділ праці, глобалізація світо-
вого господарства. Зовнішньоекономічна діяльність не тільки сприяє розвитку експортного потенціалу, співро-
бітництва з іншими країнами, а й саме за рахунок цієї діяльності Україна вирішує деякі проблеми, пов’язані 
з малою кількістю новітніх технологій, машин та устаткування. Крім того, в сучасному світі ця діяльність є од-
ним з важливих факторів підвищення конкурентоспроможності кожного підприємства.

Огляд наукових джерел і проведені дослідження дозволяють стверджувати, що поняття «зовнішньоеконо-
мічна діяльність», незважаючи на численні дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, а також 
визначень нормативно-правових актів, до цього часу трактується по-різному і залишається не зовсім зрозумі-
лим. Існує багато визначень цього терміна, вони часто є неоднозначними. 

Слід навести основні трактування сутності та змісту поняття «зовнішньоекономічна діяльність» у розрізі 
проведення аналізу різноманітних поглядів вчених, які наведено у вигляді таблиці (табл. 1).

Наведені у табл. 1 погляди авторів, а також щодо змісту терміна «зовнішньоекономічна діяльність» різ-
няться між собою, що свідчить про різноплановість, несформованість поняття та становлення процесу його 
понятійного осмислення. Так, у Господарському кодексі України визначений перелік видів зовнішньоекономіч-
ної діяльності з юридичного погляду є досить вичерпний, але не приділяється увага певній частці фінансових 
операцій. 

Таблиця 1
Трактування поняття «зовнішньоекономічна діяльність»

Автори Визначення

1 2

Черчик Л. [1]

зовнішньоекономічна діяльність відіграє вирішальну роль в умовах посилення інтеграційних процесів, 
забезпечує передумови активного розвитку підприємств на інноваційній основі, що визначає конкурентні 
переваги на світовому ринку товарів і послуг через упровадження комплексу сучасних форм, методів міжна-
родних економічних відносин, техніко-технологічного вдосконалення виробництва, підвищення продуктив-
ності праці, якості продукції та послуг

Господарський кодекс 
України п. 37, ст. 377.1 [2]

господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України май-
ном та (або) робочою силою

Закон України «Про 
зовнішньоекономічну 

діяльність» [3]

діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, а та-
кож діяльність державних замовників з оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, 
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами

Економічний словник [4] сукупність експортно-імпортних операцій міністерств, відомств, підприємств, державних, кооперативних  
та і нших організацій

В. Ю. Горчакова [5]
система, що складається з чотирьох підсистем («Введення продукції на міжнародний ринок», «Збільшення 
збуту нової продукції», «Збереження конкурентної переваги», «Зниження обсягу продажів»), які виділено 
згідно з етапами життєвого циклу виробів

Дідківська Л.,
Головко Л. [6]

розвиток економічних відносин між країнами, що здійснюють зовнішню торгівлю, міграцію капіталів і робо-
чої сили; формують міжнародні науково-технічні та виробничі зв’язки

Г. М. Дроздова [7] сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій під-
приємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях

А. В. Ковалевська [8]

особлива галузь теоретичних та практичних знань, пов'язаних з організацією та технікою проведення між-
народних комерційних операцій у процесі міжнародного обміну матеріальними цінностями та послугами, 
яка виникає лише за умов включення іннаціонального контрагента до багатоетапного циклу процесу ви-
робництва
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Закінчення табл. 1

1 2

Кирилов Ю. Є.  [9]

діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності 
інших країн, що виникає у процесі виробництва, реалізації, розподілу та споживання продукції на основі 
взаємної вигоди для всіх учасників та являє собою заходи й дії щодо реалізації зовнішньоекономічних від-
носин

Фатенок-Ткачук А.О. 
[10]

система міжнародних економічних відносин, які виникають між суб’єктами господарювання країн світу 
внаслідок виробництва, обміну і споживання товарів, послуг та ідей в умовах необмеженості потреб та 
ресурсів і на основі міжнародного поділу праці внаслідок виходу за межі національних господарств із метою 
максимізації прибутку

Що стосується Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», то потрібно зазначити, що у цьо-
му законі більш ніж достатньо визначено загальне місце зовнішньоекономічної діяльності як певного суб’єкта 
господарювання та перелік відповідних різновидів діяльності з погляду юридичних основ їх проведення, проте 
чітко не висвітлені напрями діяльності. Економічний словник же, навпаки, містить лише загальні напрямки 
здійснення цієї діяльності. Крім того, в розглянутих дослідженнях інших вчених не враховується необмеженість 
зовнішньоекономічної діяльності (В. Ю. Горчакова), не охоплюються внутрішньодержавні відносини (Л. Дідків-
ська, Л. Головко), відсутня мета здійснення такої діяльності (Г. М. Дроздова), а також інше в працях науковців. 
Для детальнішого огляду зробимо морфологічний аналіз визначень (табл. 2).

Незважаючи на деякі недоліки, можна зробити висновок, що найбільш повним визначенням терміна є 
трактування Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність». У цьому законі визначено загальне міс-
це зовнішньоекономічної діяльності як певного суб’єкта господарювання та перелік відповідних різновидів ді-
яльності з погляду юридичних основ їх проведення, проте чітко не висвітлені напрями діяльності. Крім того,  
А. В. Ковалевська та А.О. Фатенок-Ткачук теж достатньо конкретизували та дали визначення в межах ключового 
слова, їх суб’єктів, сфери використання та мету.

Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність – система міжнародних відносин національних та іно-
земних суб’єктів господарської  діяльності, а також діяльність державних замовників з оборонного замовлен-
ня у випадках, визначених законами України, побудована на взаємовідносинах між ними для здійснення зо-
внішньої торгівлі, проведення міжнародних комерційних операцій і робочої сили, які формують міжнародні 
науково-технічні та виробничі зв’язки, і які потребують перетинання митного кордону України з метою мак-
симізації прибутку. Вона має етапи життєвого циклу виробів та складає сукупність виробничо-господарських, 
організаційно-економічних і оперативних комерційних функцій, пов’язаних з виходом певної організації на зо-
внішній ринок.  Проведене дослідження показало різні підходи до трактування поняття «зовнішньоекономічна 
діяльність», які проаналізовано автором. Отже, не було запропоновано нового поняття, автором статті складено 
термін з використанням переваг запропонованих вище трактувань іншими авторами.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. М. 
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14особливостІ економІЧної кРиЗи  
в укРаїнІ та Шляхи її подолання

УДК 338.124.4(477) Гальченко  К. М.

   Студент 1 курсу    
факультету консалтингу і міжнародного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Розкрито сутність економічної кризи в Україні. Виявлено вплив державних структур на 
різні сфери суспільства та держави. Визначено особливості економічної кризи та показано шляхи її подо-
лання. 

Ключові слова: криза, менеджмент, бюджетна система, фінансування, державний борг.

Annotation. The essence of the economic crisis in Ukraine is revealed. The influence of state structures on vari-
ous spheres of society and the state is established. The features of the economic crisis are determined and the ways to 
overcome it are shown.

Кeywords: crisis, management, budget system, financing, public debt.

Сучасна криза в Україні носить комплексний характер і містить у собі циклічну економічну, наростаючу 
структурну, а також інституційну кризи. Взаємовідносини держави та економіки в сучасному українському сус-
пільстві є центральною проблемою. Від її вирішення багато в чому залежить, яким буде обличчя нашої країни 
в майбутньому.

Безперечно, тема економічної кризи є найактуальнішою для нашої країни в цьому році. Пандемія  
COVID-19 охопила весь світ і не обійшла Україну. До того ж інші невирішені проблеми залишилися, що при-
звело до ефекту снігової кулі. Рівень інфляції, рівень доходів громадян, чисельність безробіття, дефіцит бюдже-
ту та величина державного боргу, на жаль, зростають з великою швидкістю. Уряду важливо вжити відповідних 
заходів до врегулювання економіки.

Дослідження аспектів подолання економічної кризи є предметом праці наших вітчизняних вчених, таких 
як В. М. Геєць, С. В. Булгакова, С. В. Адонін, Н. І. Редіна та багато інших. Вони виявляли природу криз, шукали 
ефективні шляхи її подолання та зробили значний внесок у вирішення окремих її галузей. Але потребує більш 
поглибленого розгляду питання особливостей виникнення економічних криз, їх прояву та впливу на розвиток 
країн.

Виходячи з вищезазначеного основною метою статті є розгляд питань щодо особливостей економічної 
кризи в Україні, а також розроблення  практичних рекомендацій щодо шляхів її подолання.

В. М. Геєць розробив стратегію розвитку економіки України на довгострокову перспективу, за якою узго-
джено цільові орієнтири стабільного економічного зростання. Також висунув нову концепцію економічного 
зростання в умовах нестабільності [1]. 

Слід зазначити, що всі економічні кризи відрізняються одна від одної. Криза, котра є зараз, – особлива. 
Для розуміння порівняємо її з минулою кризою. Це була криза фінансового сектора. Тоді банки видали багато 
кредитів, більшість – під житло. Це спричинило занадто сильне зростання фінансової індустрії та фінансових 
інструментів, які нашкодили економіці.

Можна сказати, що це була криза попиту. Люди втратили довіру до сектора, але з виробничими ресурса-
ми нічого не сталося. Робимо висновок, що це була криза фінансової системи.

Зараз відбувається зміна в структурі виробничих ресурсів. Уряд навмисно обмежує особисте спілкування 
між людьми для того, щоб знизити ризик захворювання COVID-19 та для запобігання поширенню пандемії. 
Багато підприємств зачинені, в тому числі промислові, бо вони побудовані на соціальній взаємодії. До них на-

© Гальченко  К. М., 2020 
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лежать розваги, кінотеатри, торгівля, ресторани тощо. А це дуже велика частка, адже в цілому сектор послуг 
становить понад 60 % загальної економіки країни.

Підготуватися до кризи на 100 % не можна – для цього потрібна злагоджена робота Національного банку, 
Міністерства фінансів, Кабінету Міністрів та інших структур [2]. 

Особливої уваги потребує поглиблене дослідження сутності бюджету у державі, а саме бюджетного ризик-
менеджменту, тому що він забезпечує економічну і соціальну стабільність у країні. Загальні функції характери-
зують вид управлінської діяльності, незалежно від характеру діяльності об’єкта та суб’єкта. До них відносять: 
планування, організацію, координацію, мотивацію, облік, контроль. Досліджуючи бюджет України, можна ви-
окремити такі засоби запобігання наявним ризикам (рис. 1).

Вдосконалення економічного 
прогнозування та бюджетного 

планування
Підвищення якості розробки проектів місцевих бюджетів

Розширення повноважень 
головних розпорядників бюджетних 

коштів

Розвиток системи моніторингу якості фінансового 
менеджменту,  що здійснюється головним розпорядником 
бюджетних коштів, підвищення їх відповідальності за 
досягнення встановлених показників

Мобілізація додаткових бюджетних 
доходів

Законодавче закріплення інструментів протидії 
зловживанням нормами податкового законодавства 
України; розробка механізму запобігання подвійного 
оподаткування

Ритмічне виконання 
бюджету

Заходи щодо управління бюджетними ризиками

Здійснення необхідних заходів організації виконання 
бюджету до початку бюджетного року

Вдосконалення державного 
фінансового  контролю

Визначення та підтвердження ефективності результату 
виділення бюджетних коштів

Рис. 1. Заходи щодо управління бюджетними ризиками

Розвиток економіки і соціальної сфери, реформування бюджетної системи потребують удосконалення 
бюджетного механізму. Таке удосконалення можливе за певних умов: перегляду напрямів бюджетної і подат-
кової політики, приведення її відповідно до економічних можливостей і стратегічних цілей суспільства; вне-
сення змін до чинних бюджетних форм, методів, стимулів, які б сприяли значному підвищенню ефективності 
бюджетного механізму та менеджменту; розробки дієвого, взаємоузгодженого, раціонального нормативно-
правового забезпечення цього механізму.

Перелічені концептуальні підходи до бюджетного менеджменту, його ролі забезпечення функціонування 
бюджетної системи дають можливість повністю дослідити основні найважливіші аспекти впливу бюджетних 
ризиків на організацію бюджетних відносин у суспільстві. Основними ризиками як державного, так і бюджетів 
нижчих рівнів є ризик дохідної частини бюджету, ризик видаткової частини бюджету та ризик дефіциту бю-
джету. Бюджетне законодавство України побудоване за принципами, визначеними у Конституції України, які 
полягають у верховенстві закону та незалежності окремих ланок бюджетної системи країни, що будується на 
засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними 
громадами [3].
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Виконання бюджету означає забезпечення повного і своєчасного надходження запланованих доходів, по-
датків і податкових платежів до всіх ланок бюджетної системи та своєчасне, повне й безперервне фінансування 
всіх видатків затверджених у бюджеті. 

Для виконання бюджету Україна позичає гроші в інших країн, власників державних цінних паперів та 
інших кредиторів.

Державний борг – сукупні боргові зобов'язання держави перед усіма кредиторами (юридичними та фі-
зичними особами, іноземними державами, міжнародними організаціями, тощо). Державний борг складається 
із заборгованості центрального уряду, регіональних і місцевих органів влади, а також боргів усіх корпорацій 
з державною участю, пропорційно частці держави в їх капіталі.

В Україні бюджет історично з року в рік зводиться з дефіцитом, для компенсації розриву між доходами 
і витратами використовуються переважно запозичення – внутрішні і зовнішні. Це основна причина зростання 
державного боргу в номінальному вираженні протягом вже багатьох років. Крім того, в останні роки уряд зму-
шений був випускати великі обсяги боргових інструментів для реабілітації банківської системи і приваблювало 
фінансування від МВФ, частина якого враховувалася як гарантований державний борг [4].

За даними Міністерства фінансів станом на 30 вересня 2020 року зовнішній борг України становив 
51 млрд дол. За даними Міністерства фінансів, станом на кінець вересня 2020 року внутрішній борг України 
склав 31,89 млрд дол. [5].

Україні доведеться сплачувати борги, незважаючи на великий дефіцит як в нинішньому бюджеті, так і за-
планований дефіцит у наступному. І щоб покрити їх, Україна, ймовірно, вдасться до одного з трьох способів: 
нові запозичення, емісія гривні або дефолт. 

Під емісією мається на увазі забезпечення центральним банком такої кількості грошей в обігу, якої до-
статньо для обслуговування процесу обміну товарами та послугами в економіці. Оголошення дефолту спри-
чинить зниження курсу валюти і зниження економічного зростання. Отже, саме нові запозичення є планом 
Міністерства фінансів зменшити борговий тягар. Нові запозичення – це кредити від міжнародних фінансових 
організацій, таких як МВФ, Світовий банк, ЄБРР і розміщення євробондів, ОВДП тощо. 

Стратегія виходу з економічної кризи включає декілька етапів:
1) збільшення частки боргу в національній валюті. Чим ця частка більше, тим менше обсяг боргу залежить 

від валютних коливань. За підрахунками Мінфіну, девальвація національної валюти на 1 гривню щодо долара 
збільшує розмір боргу в національній валюті на суму близько 40 млрд грн. Зараз частка боргу в гривні складає 
33 %;

2) рівномірний графік погашення боргу;
3) залучення довгострокового пільгового фінансування. Таким інструментом є кредити від МВФ, який дає 

країнам позики під низькі відсотки на певних умовах;
4) розвиток міцних взаємин з інвесторами. Чим більше довіра інвесторів, тим дешевші борги Україна 

може залучати, тобто під більш низьку ставку.
Спираючись на вищесказане, зробимо висновок, що в сучасних світових умовах варто планувати і регулю-

вати обсяг дефіциту державного бюджету, ефективно управляти ним та стимулювати його зменшення. Тільки 
таким чином можна подолати економічну кризу в Україні.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Петряєва З. Ф. 
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ному етапі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2016.  
Вип. 19. С. 108–111. 3. Булгакова С., Микитюк І. Управління бюджетними ризиками. Вісник Київського національ-
ного торговельно-економічного університету. 2010. № 2. С. 78–88. 4. Редіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету 
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Annotation. CThe notion of the self-concept was analyzed and different definitions of it were discussed. The 
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highlighted and its influence on a person’s social activities was described as well. The implementation of self-concept 
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Анотація. Проаналізовано поняття Я-концепції та обговорено різні її визначення. Детально розгляну-
ті основні компоненти Я-концепції. Висвітлено значення Я-концепції в житті людини, а також описано 
її вплив на соціальну діяльність. Запропоновано впровадження Я-концепції як одного з аспектів навчального 
процесу. 

Ключові слова: Я-концепція, самосприйняття, самооцінка, ідеальне «Я».

As a set of own ideas, both about the surrounding environment and oneself, self-concept is a vital psychological 
phenomenon and an important aspect of one’s personality. The attitude of a person to himself has a strong impact on 
all spheres of that person’s activity, while the formation of the self-concept of any person is a rather long and complex 
process, which throughout life is subject to changes and the influence of external factors. Therefore, at least because of 
the importance and seriousness of the influence of self-concept on a person's life and the complexity of the formation 
of this psychological phenomenon, its study is extremely relevant in psychological spheres today.

This article aims to analyze the main notions of the self-concept, its structure, and its influence on human life as 
well as generalize the relevant theoretical material. 

The notion of the self-concept has long been a topic for discussion in the circles of academic psychologists. The 
complexity of the problem in defining the self-concept has been emphasized by many researchers. Thus, the topic of 
self-concept was highlighted in the works of such scientists as Baumeister, Burns, Oyserman, Yammarino, Francis, 
Atwater, Sangalang, etc.

In general, there exist different approaches to define self-concept. Thus, “self-concept has been defined as follows: 
one's self-identity, a schema consisting of an organized collection of beliefs and feelings about oneself; one's sense of 
'me' identity; «I»; «a cognitive appraisal of our physical, social, and academic competence» [1]. 

Another definition states: «if the self is an «I» that thinks and a «me» that is the content of those thoughts, one im-
portant part of this «me» content involves mental concepts or ideas of who one is, was, and will become. These mental 
concepts are the content of self-concept» [2].

According to Burns, «the self-concept is composed of two essential elements: one's self-image or conception of 
oneself, the sort of person one is, and one's self-esteem… The self-image is constructed from beliefs about oneself de-
rived from life experience and feedback from others, from one's successes, failures, and humiliations… Self-esteem is 
the evaluation or judgment placed on each element of the self-image. Because conceptions of what one is like are so 
personal, they possess positive or negative connotations that are often derived or learned from society» [3].

Coming to other points of view, Patterson described the self-concept as the perception of the relationship of «me 
as the subject» and «me as an object» [4], while Atwater said that «self-concept is an overall sense of self, which includes 
one's perception of self, feelings, beliefs, and values that are associated with him» [5]. 

© Y. Golikova, 2020 
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Taking everything into account, we consider the definition of the self-concept as one's self-identity and the sense 
of «me» as the most appropriate ones as they illustrate the main essence of this concept, and, at the same time, they 
apply enough to ordinary life’s trends. The main aspects which compose the self-concept (self-esteem, self-image, ideal 
(future) self) are also worth studying as they play a huge role in the functioning and development processes of the 
self-concept.

It can be thus summarized that the self-concept is a set of human ideas about himself and it encompasses all of 
a person’s feelings and thoughts about himself - all personally, socially, and physically. Self-concept also includes 
knowledge of one’s actions, reactions, capabilities, and individual preferences and characteristics. 

Self-concept of each person plays an important role in the regulation of his or her behavior, namely it:
contributes to the achievement of the internal coherence of the personality;  −
determines the interpretation of experience;  −
is a source of expectation;  −
organizes, preserves, and prepares the person for interaction with the world. −

Regarding the development of the self-concept, it begins in early childhood, continuing throughout the lifespan. 
Self-concept arises gradually, in the process of social interaction and self-knowledge from a multitude of images of 
oneself. However, it is between early childhood and adolescence when self-concept experiences the most growth. And 
although at the beginning of one’s life self-concept largely depends on external influences, after having already formed, 
it begins to perform an independent role. 

Except for the mentioned above, the self-concept is also characterized by adequacy or inadequacy: a person can 
create such an image of himself (and believe in it) that does not correspond to reality and leads to conflicts with it. On 
the contrary, an adequate self-concept contributes to a more successful adaptation to the world and other people.

As it was observed, in general, scientists tend to distinguish some main levels of self-concept, but the most com-
mon categorization was suggested by a well-known scientist and a founder of humanistic psychology Carl Rogers. He 
divided the main components of the self-concept as follows: self-image, self-esteem, and ideal self [6]. 

The schematic representation of the self-concept components by Carl Rogers is presented in figure 1.

Self-image

Self concept

Self-esteemIdeal self

Fig. 1. Main components of self-concept [6]

Self-image refers to the way people see themselves, being a cognitive component of the self-concept. It includes 
the whole range of self-perception aspects – from simple physical traits (e.g., hair or eye color) to more complex per-
sonality features (e.g., generosity or egoism) and social roles (e.g., mother, son, or student). However, the self-image 
of a person doesn’t always correspond to the real one, as some people may have a misinterpreted perception of them-
selves or some of their characteristic features. This interpretation can be both positive or negative, thus influencing and 
forming the next component – self-esteem.
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Self-esteem, in turn, refers to an evaluative component of a person’s self-concept and means the value which 
people assign to themselves. Self-esteem is made up of own evaluations of a person as well as the way other people 
evaluate him. This evaluation goes through the process of constant comparison – both conscious and unconscious. 
Thus, if while comparing himself to others a person finds himself lacking – his self-esteem tends to fall, and, on the 
contrary, when he discovers that he is better in something or that he looks like a subject of his admiration – his self-
esteem boosts.

The ideal self is the third component of the self-concept and refers to the self which one dreams and aspires to be. 
The ideal self is formed through life experiences, desires and values, and the structure of a person’s ideas. Thus, the gap 
between an ideal and real self may be quite big, marking a negative impact on self-esteem.

According to Carl Rogers, «self-image and ideal self can be congruent or incongruent. Congruence between the 
self-image and ideal self means that there is a fair amount of overlap between the two. While it is difficult, if not im-
possible, to achieve perfect congruence, greater congruence will enable self-actualization. Incongruence between the 
self-image and ideal self means there’s a discrepancy between one’s self and one’s experiences, leading to internal 
confusion (or cognitive dissonance) that prevents self-actualization» [6].

As we have seen, all components of the self-concept are tightly bound to each other, and even though each of 
them has a relatively independent logic of development, they still strive for internal consistency marking the self-
concept functioning and development. 

Thus, self-concept is a very deep and complex psychological notion, which has been a topic for scientists’ discus-
sions during recent decades. The definitions assigned to this concept throughout these years differ a lot and include in 
itself a whole range of functional aspects that the notion of self-concept may possess.

It could be also seen that the self-concept has a large influence on the life of each person – both in the global sense 
of the own personality development and in a more private and individual sense as well. The second means that self-
concept strongly impacts everyday lives and even some insignificant routine things because one’s self-concept is the 
way a person determines himself and thus it is also what he does and how he behaves. 

 Furthermore, as the problem of the self-concept is extremely applicable to everyday reality, we consider that it 
should be discussed not only in scientific spheres but also in educational ones on the ordinary scale. We believe that the 
topic of self-concept should be highlighted more nowadays and thus its studying should be more popularized and be 
a part of educational programs, as the influence of this notion concerns the personal development of each individual 
and the whole society, while the awareness of its main principles will open only positive opportunities for one’s both 
personal and psychological development.

Supervisor – Doctor of Sciences (Economics), Professor Naumik-Gladka K. G. 
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Анотація. Наведено етапи планування організації закупівель на підприємстві, запропоновано методи 
закупівельної діяльності, показано недоліки та переваги їх на підприємстві. Запропоновано структурну 
модель взаємодії підрозділів на підприємстві в процесі закупівель. 
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Актуальність організації закупівельної діяльності і постійне зростання інтересу до неї обумовлені потен-
ційними можливостями підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Серед науковців, які займаються питаннями управління закупівлями: Фірон Х., Линдерс М., Мончка Р., 
Ван Веле А., Дей М., триває дискусія, в якому напрямку прямує еволюція функції закупівель в організаціях, 
а також з чого виникають різниці в підході до управління закупівлями у багатьох корпораціях.

Метою статті є аналіз факторів і методів закупівельної діяльності на підприємстві.
Поняття «закупівельна діяльність» є результатом поєднання двох понять – «закупівля» та «діяльність». 

Обидва поняття безпосередньо вказують на процес. Насамперед слід здійснити детальний аналіз і уточнення 
поняття «закупівля» як базової складової поняття «закупівельна робота». В англомовних країнах для позна-
чення механізму закупівель застосовується термін procurement, який на сьогодні застосовується в міжнародній 
практиці. Procurement визначається як сукупність практичних методів і прийомів, що дозволяють гранично 
забезпечити інтереси замовника при проведенні закупівельної кампанії за допомогою конкурсних торгів.  

Закупівельна діяльність являє собою одну з задач організації торгового бізнесу, оскільки закладає базу всіх 
параметрів господарювання – від обсягу товарообігу, рівня комерційного доходу та торговельного прибутку до 
обсягу активів, структури капіталу, ризиків господарювання, створює передумови для задоволення споживчих 
потреб населення і його лояльності.

Важливість логістичного управління закупівельною діяльністю базується на тому, що воно охоплює вісім 
основних правил логістики (рис. 1).

Залежно від встановлення підстав для виконання закупівель на підприємстві з метою оптимізації закупі-
вельної діяльності винайдена така класифікація, згідно з якою закупівлі поділяються на [2]:

закупівлі на підставі плану виробництва – гарантують безперебійний виробничий процес підпри- −
ємства. Основна відмінна риса цього типу закупівель – пряма залежність обсягу закупівель від створеного 
плану виробництва;

закупівлі на підставі норм споживання – виконуються з метою забезпечення основних і допоміжних  −
технологічних процесів підприємства допоміжними матеріалами та визначаються за допомогою щомісяч-
них потреб відповідно до затверджених норм споживання;

закупівлі на підставі заявок – припускають собою одноразові закупівлі товарно-матеріальних ціннос- −
тей з ініціативи уповноважених посадових осіб підприємства і за присутності відповідних внутрішніх узго-
джень [3].

© Гончаренко А. Д., 2020 
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Основні правила 
логістики

Потрібний продукт

Із належним 
рівнем сервісу

Належної якостіКонкретному покупцеві

У потрібній кількості Із мінімальними 
витратами

У потрібному місці У відповідний час

Рис. 1. Вісім основних правил логістики

Одним із значущих етапів при плануванні і організації закупівель на підприємстві вважається аналіз і ви-
бір методу закупівельної діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1
Характеристика основних методів закупівельної діяльності

№з/п Методи Характеристики Переваги Недоліки

1
Щоденні (щомісячні) за-
купівлі по котирувальним 
відомостям

Цей метод використовується 
там, де переважають дешеві 
товари та товари, що швидко 
споживаються

Скорочення витрат на збе-
рігання

Збільшення витрат на оформ-
лення документів через 
дрібні поставки при кожному 
замовленні

2 Регулярні закупівлі дрібними 
партіями

Характеризується поставкою 
товару партіями впродовж 
певного періоду

Прискорення оборотності ка-
піталу, досягається економія 
площі складських приміщень

Вірогідність замовлення 
надмірної кількості товарів; 
необхідність оплати усієї 
кількості товарів, зазначеної 
в замовленні

3 Закупівля товару  однією 
партією

Припускає постачання 
товарів великою партією за 
один раз

Простота оформлення до-
кументів, гарантія поста-
чання усієї партії, наявність 
торговельних знижок

Велика потреба в складських 
приміщеннях

4 Отримання товару у міру 
необхідності

Являє собою регулярне по-
стачання товарів

Прискорення обігу капіта-
лу, мінімальна робота по 
оформленню документів, від-
сутність твердих зобов’язань 
по купівлі певної кількості 
товару

Імовірність відмови при під-
вищенні попиту

5 Закупівля товару  з негайною 
здачею

Сфера застосування – купівля 
нечасто використовуваних 
товарів, коли неможливо 
отримувати їх за необхідності

Максимальна оперативність 
поставок, зниження витрат 
на складування

Збільшення витрат, 
пов’язаних із детальним 
оформленням документації, 
та наявність великої кількості 
постачальників 

Крім того, на практиці виділяють три методи, які використовуються при встановленні потреби в матері-
альних ресурсах [4]:

детермінований (використовується занаявності даних про етап виконання замовлення та потреби  −
в матеріальних ресурсах);

стохастичний (базою для розрахунків є математико-статистичні методи); −
евристичний (необхідність обумовлюється на базі досвіду співробітників). −

Рівень обслуговування в системі закупівель залежить від таких факторів (рис. 2).
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швидкість виконання замовлення (часу від відправки замовлення до отримання продукції)

Фактори, що забезпечують достатній рівень обслуговування в системі закупівель

можливість термінової доставки продукції за спеціальним замовленням

забезпечення різної партійності відвантаження за бажанням покупця

вміння вибору найбільш відповідного виду транспорту

ефективна служба обслуговування споживачів

добре спланована, організована і керована складська мережа

достатній рівень запасів продукції

рівень цін, за якими надаються послуги

готовність прийняти назад поставлену продукцію, якщо в ній виявлено дефект, і замінити в 
найкоротший термін доброякісною (а в певних випадках - прийняти продукцію назад без з'ясування 
причин відмови від неї)

Рис. 2. Фактори, що забезпечують достатній рівень обслуговування в системі закупівель

Таким чином, закупівельна діяльність є основою успіху підприємства, оскільки гарантує безперебійний 
процес виробництва, викликає зростання ефективного управління матеріальними потоками, зменшує ступінь 
витрат, формує необхідні умови для досягнення стратегічних цілей підприємства.

Спонукальні мотиви з метою прийняття постанови про реорганізацію системи закупівель на базі конку-
рентних способів можуть бути дуже різними, від економічних розрахунків аж до директивного розпорядження 
керівництва, який відвідав конференцію або семінар з організації постачання. Відповідно до цього і подальші 
результати використання технології конкурентних закупівель можуть бути часто діаметрально полярними, аж 
до шкідливих.

Далі наводиться типова модель взаємодії підрозділів на підприємстві в процесі закупівлі (рис. 3).
Від замовника заявка на закупівлю направляється в підрозділ, що відповідає за закупівлю продукції. Якщо 

в компанії функціонує система планування, заявка з самого початку вводиться в кошторис витрат, але, звичай-
но ж, трапляються і непланові закупівлі. На підставі схвалених керівництвом кошторисів витрат оформляється 
план закупівель [5].

Отримавши заявку на закупівлю, закупівельний підрозділ виконує відбір контрагентів, досліджуючи 
пропозиції можливих постачальників. З підібраним постачальником проводяться переговори, в процесі яких 
узгоджуються всі елементи майбутнього договору. Постачальник, з яким раніше працювати компанії не до-
водилося, перевіряється службою безпеки, а проєкт договору узгоджується з юристами. Уже після кінцевого 
узгодження з постачальником цей договір підписується постачальником і правомочним представником орга-
нізації. Договір, як правило, веде закупівельний підрозділ, а оплату виконує бухгалтерія.

При аналізі системи закупівель організації важливо усвідомити, хто бере участь у ході прийняття рішення 
і яка їх значущість. Можливо поєднання деяких ролей у одного працівника. Таким чином, слід грамотно дати 
оцінку не тільки формальній структурі (які структурні підрозділи і посадові особи беруть участь у закупівлях), 
але і неформальній ролі в прийнятті рішень [6].
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Замовлення

Процес постачання
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Рис. 3. Структурна модель взаємодії підрозділів на підприємстві в процесі закупівель

Отже, на рівні підприємства закупівельна діяльність являє конкретний функціонал управління і кон-
тролю організації закупівельного підрозділу з метою оптимізації закупівель, пов'язаних з внутрішніми і зо-
внішніми потоковими діями, належною інформацією і фінансами.
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Анотація. Розглянуто проблему визначення основних понять у сфері легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, розкрито сутність і зміст поняття легалізації, а також його порівняно з поняттям 
протидії відмиванню коштів. Проаналізовано міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, які міс-
тять визначення понять легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Ключові слова: поняття легалізації, злочинні доходи, фінансові операції, способи відмивання, міжна-
родні конвенції, законодавчі акти.

Annotation. The article considers the problem of defining the basic concepts in the field of legalization of pro-
ceeds from crime, reveals the essence and content of the concept of legalization, as well as its comparison with the con-
cept of combating money laundering. International and domestic regulations are analyzed, which contain definitions 
of legalization (laundering) of proceeds from crime.

Кeywords: concept of legalization, criminal proceeds, financial transactions, methods of laundering, international 
conventions, legislative acts.

Легалізація доходів, одержаних злочинними способами, становить загрозу економічній безпеці будь-якої 
країни, адже сьогодні це перетворилася у найприбутковіший вид незаконного підприємництва у світі, що на-
буває глобального характеру, оскільки різні схеми відмивання грошей мають транснаціональний характер та 
зв’язок з організованою злочинністю (наркобізнесом, фінансовими шахраями, работорговцями і фінансуван-
ням тероризму). 

Для надання допомоги щодо відмивання коштів залучаються висококваліфіковані фінансові консультан-
ти, аналітики та адвокати. Для визначення зазначених злочинів необхідно використовувати напрацювання між-
народних правових інституцій. 

У міжнародному праві визначення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, було 
подано у Віденській конвенції ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотроп-
них речовин» від 19.12.1988 р., яка значно вплинула на розвиток відповідного законодавства західних країн. Вона 
визнала злочином відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків [7]. 

ХХІ ст. – це розвинутий світ, коли щодня з’являється щось нове і люди не стоять на місці у свої винаходах. 
Водночас у зв’язку з активним розвитком фінансової системи, технологічним удосконаленням здійснення фі-
нансових операцій, проникненням у національну економіку транснаціональної злочинності, створюючи сис-
тему загроз, схеми відмивання грошей постійно вдосконалюються. Масштаби таких операцій зростають у тих 
країнах, де послаблені регулятивні вимоги. 

Згідно з опитуванням 2018 року, проведеним PwC, глобальні операції з відмивання грошей складають 
приблизно від 2 % до 5 % світового ВВП, або приблизно 1$ трлн. Наразі через вдосконалення схем відмивання 
грошей стало доволі складним для розкриття і покарання. Боротьба з цим є однією з невід’ємних складових 
завдань України та країн, де це поширено , тому що нині це є серйозною проблемою [4].

Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою. 
Світова спільнота визнає, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті злочинної або іншої 
незаконної діяльності, стала глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав вимагається 
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прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на 
міжнародному рівнях.

Законодавство різних країн (зокрема, США, Італії, Німеччини) має свою специфіку та різні підходи до ви-
значення доходів від незаконної або кримінальної діяльності. Наприклад, за американським законодавством, під 
протиправною діяльністю розуміють доходи, отримані від вчинення злочинів, пов'язаних з наркотиками, фаль-
шуванням грошей, контрабандою, банківськими шахрайськими операціями, банківськими пограбуваннями, 
крадіжками та шантажем. У законодавстві Німеччини під джерелами доходів, що легалізуються, розуміються 
злочини, характерні для організованої злочинності. З іншої позиції визначає незаконні доходи законодавство 
Великої Британії, Франції, Канади, Люксембургу, де під незаконною діяльністю розуміються злочини, пов'язані 
виключно з наркотиками. Пріоритетними напрямками, що характеризують сферу відмиванням «брудних» ко-
штів, є, зокрема, протидія тероризму, транснаціональній злочинності, організованій злочинності і корупції, 
етнічним чисткам, злочинам проти людяності [7].

Стаття 209 Кримінального кодексу України (далі – КК України) передбачає кримінальну відповідальність 
за легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна злочинного походження. Сутність цього зло-
чину – це фактично негативна пост-кримінальна діяльність, що має місце після скоєння основного злочину, 
який, по суті, є джерелом доходів, що легалізуються. Злочинна діяльність подібного роду має високий ступінь 
і характер суспільної небезпеки, оскільки вона маскує кримінальні дії сучасної злочинності, надаючи їм ви-
димість легального підприємництва. Своєю чергою, таке існування негативних процесів у вітчизняній еконо-
міці, що аналізуються, збільшує масштаби неконтрольованого грошового обігу, що призводить до ослаблення 
державної господарчо-фінансової сфери за рахунок активізації інфляції та порушення основних принципів 
добросовісної конкуренції суб'єктів підприємництва. Саме тому згідно зі ст. 12 КК України, яка передбачає 
класифікацію злочинів залежно від ступеня тяжкості, простий склад злочину (ч. 1 ст. 209 КК України) відно-
ситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а кваліфікований (ч. 2 ст. 209 КК України) – до особливо тяжких 
злочинів. Такий крок законодавця пояснюється глибоким розумінням важливості оптимізації взаємовідносин 
суб'єктів підприємництва, що базуються на основних закономірностях цивілізованого ринку і неприпустимості 
диспропорцій в економічній системі держави [8].

Склад злочину, передбачений ст. 306 КК України, є спеціальним стосовно складу злочину, передбаче-
ного ст. 209 КК України. Відмінність між ними полягає, зокрема, у джерелах походження доходів (у ст. 306 
визначається, що це є кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин, або сильнодіючих лікарських засобів, внаслідок 
вчинення злочинів, передбачених ст. 305, 307, 308, 310–313, 317–320), деяких ознак об'єктивної сторони (ст. 209 
містить більшу кількість способів вчинення протиправних дій та ч. 2 і 3 передбачають відмивання у великому 
та особливо великому розмірі, що перевищує шість тисяч (ч. 2) і вісімнадцять тисяч (ч. 3) неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян). Важливим для кваліфікації за ч. 2 ст. 306 КК України є встановлення великого 
розміру коштів, яким визнається сума, що становить двісті та більше неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян [11].

Легалізацією слід визнавати також переміщення «брудних коштів» в офшорні зони, в яких відсутні: 
1) юридичні норми, що зобов’язують фінансові установи зберігати інформацію про своїх клієнтів і здій-

снювані ними операції; 
2) законодавчі положення, які дають можливість владі отримати доступ до банківської інформації; 
3) норми, відповідно до яких влада однієї країни може передавати іншій країні інформацію про особу та 

її фінансові операції.
Легалізація може здійснюватися як у сфері господарської діяльності, так і в діяльності, що не пов’язана 

з господарюванням. При цьому йдеться, насамперед, про ті галузі та сфери економіки, які є високорентабель-
ними, де обертаються великі фінансові та товарні потоки (паливно-енергетичний комплекс, ринки сільгос-
ппродукції, нерухомості, підакцизних товарів, цінних паперів, сфери приватизації і зовнішньоекономічної ді-
яльності тощо) [9].

Основними джерелами, що регламентують і вимагають криміналізації відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом, є такі акти міжнародного права, ратифіковані Україною:  

Конвенція ООН «Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин»  −
від 20.12.1988 року (Віденська конвенція); 
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Конвенція Ради Європи «Про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочин- −
ним шляхом» від 08.11.1990 року; 

Міжнародна конвенція ООН «Про боротьбу з фінансуванням тероризму» від 09.12.1999 року;  −
«Затвердження принципів» Базельського комітету по банківському нагляду, прийняті у грудні  −

1988 року; 
Директива Європейського Економічного Союзу «Про попередження використання фінансової систе- −

ми для відмивання грошей (91/308/ЄЕС)» від 19.06.1991року; 
Резолюція Міжнародної організації комісій по цінним паперам «Про відмивання грошей», прийня- −

та у жовтні 1992 року; 
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Парламентська конвенція  −

2000 року); 
Сорок рекомендацій FATF (1996 року). Вказані акти міжнародного права і викладені в них вимоги  −

орієнтовані на їх трансплантацію у національні законодавства країн-учасниць щодо криміналізації та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [8].

Ознайомившись з літературою щодо цієї теми та матеріалами поданими вище, можна зробити висновок, 
що в кримінальному провадженні основними злочинами, з якими тісно пов’язана легалізація доходів, які без-
посередньо спрямовані на заволодіння чужим майном, являються: шахрайство і заволодіння чужим майном 
шляхом зловживання службовим становищем. Вторинним, підпорядкованим злочином, який являється фор-
мою і способом для вчинення основних злочинів, є підроблення документів, печаток, штампів і бланків, їх збут, 
використання підроблених документів.

Узагальнюючи, слід зазначити, що нелегально отримані кошти проходять відповідний шлях до їх легалі-
зації, а сам рух нелегальних грошей досить важко відрізнити від руху легально отриманих, оскільки ці процеси 
відбуваються майже аналогічно, що ускладнює судовий розгляд цієї категорії кримінальних правопорушень. 
Однак слід пам’ятати і ураховувати, що особливістю, яка відрізняє предмет злочину, передбаченого ст. 209 КК, 
є той факт, що майно, у тому числі кошти, щодо яких вчинюється сама легалізація, мають статус таких, що 
раніше були отримані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння.

Аналізуючи наукові погляди і правові основи, необхідно зазначити, що під поняттям легалізація (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, необхідно розуміти дії, які прямо чи опосередковано спрямо-
вані на надання правомірності відносинам користування, володіння, розпорядження коштами, отриманими 
протиправним шляхом. Обрання способу легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
залежить від сфери, до якої мають доступ злочинці (підприємницька діяльність, обслуговування населення, 
банківська сфера тощо). Для відмивання грошей здебільшого використовується банківська система, де спосіб 
приховання злочину відбувається у вигляді сумнівних операцій. 

Українське законодавство характеризує відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, де органіч-
но поєднує з визначенням щодо Міжнародних Конвенцій ООН, в яких зазначається, що злочини вчиняються 
з використання фінансових операцій чи укладення угоди з коштами або іншим майном, одержаних внаслі-
док вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало такій легалізації. Тому однією 
з обов'язкових ознак процесу «відмивання» є злочинне походження таких коштів. Водночас мета легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є критерієм, відповідно до якого цей злочин треба від-
межовувати від схожих діянь, передбачених іншими нормами кримінального права.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Лебідь О. В. 
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Анотація. Досліджено переваги та недоліки участі України в інтеграційних процесах. Проаналізовано 
сучасний стан і перспективи розвитку в цих процесах. Запропоновано форми подальшого економічного спів-
робітництва України з міжнародними організаціями. 
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Annotation. The advantages and disadvantages of Ukraine's participation in integration processes are studied. 
The current state and prospects of development in these processes are analyzed. Forms of further economic cooperation 
of Ukraine with international organizations are proposed.

Кeywords: integration processes, world economy, trade and economic relations, foreign investments, 
cooperation.

Питання процесів інтеграції України у сучасний світовий простір є досить важливим на сьогодні, тому що 
від цього залежить успіх нашої держави на міжнародній арені та добробут її людей. Сучасний стан економіки 
України вимагає наявність у програмі соціально-економічного розвитку політику інтеграції, адже саме інте-
грація економіки обумовлює подальший шлях модернізації та розширення світових процесів у різних галузях 
господарства. 

А головним вектором розвитку наразі є інтеграція саме до Європейського Співтовариства, котрий став 
стратегічним вибором українців, підтвердженим тяжкими випробуваннями. 

© Готвянська І. А., 2020 
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Дослідженнями інтеграційних процесів займалися і займаються багато науковців, серед них Пашков М., 
Шнирков О., Якименко Ю. Однак з кожним днем економічне і політичне становище як в нашій країні, так  
і у всьому світі змінюється, тому дуже важливо детально розглянути особливості та перспективи участі України 
на шляху до інтеграції. 

Метою написання статті є дослідження стану процесів інтегрування України та перспективи їх розвитку 
до світового економічного простору. 

Економічна інтеграція – об'єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці 
між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави. 
Вона сприяє посиленню взаємозв’язку національних господарств на основі міжнародного поділу праці [1]. 

Україна активно співпрацює із Європейським Союзом, Митним союзом, Міжнародним валютним фон-
дом, Світовим банком, налагоджує економічні, політичні та торгові зв’язки з країнами СОТ, СНД, ООН.

Відтоді, як Україна здобула незалежність у 1991 році, головним напрямком її розвитку та подальшого успі-
ху стало питання інтеграції, зокрема, до Європейського Співтовариства. Угода про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом була підписана ще у 2014 році, але чинності набула лише у 2017 р. З цього часу Україна 
намагається іти шляхом до ЄС, але не так впевнено, як хотілося б. Перешкодами цьому є суто внутрішні про-
блеми у країні, які послаблюють рух проєвропейських реформ. Також слід зауважити, що і ЄС зараз знахо-
диться у фазі складних перетворень у пошуках нової моделі розвитку.  

Сьогодні саме Європейський Союз активно підтримує Україну. Співробітництво у таких сферах, як осві-
та і наука, інформаційні технології, транспортні технології, агросектор та енергетика сприяють покращенню, 
насамперед, загального стану у вищенаведених галузях. Наприклад, у сфері освіти відбувається поглиблення 
співробітництва між закладами вищої освіти, що дає дорогу українським студентам до нових знань та можли-
востей [2]. Окрім цього, ЄС надає технічну та фінансову підтримку у формі кредитів і позик, а також є найбіль-
шим інвестором в Україні. 

Україна намагається поступово зблизити свою валютну політику з валютною політикою Європейського 
Співтовариства. У 2019 році головним торговим партнером України став Китай, а Росія, навпаки, втрачає еконо-
мічний зв’язок через політичну ситуацію між нашою державою та Російською Федерацією. Експорт та імпорт 
товарів до ЄС також займає лідируючі позиції у рейтингу головних торгових партерів України. Але все ж для 
майбутньої валютної інтеграції Україна повинна відповідати певним критеріям, адже, поки існують обмеження 
щодо темпів інфляції, банківських процентних ставок, процентів за державними цінними паперами, обмінних 
курсів валют, основних параметрів податкової політики, про це зарано говорити. 

Якщо Україна приєднається до ЄС, то це посприяє повній інтеграції України у світову економіку, але на 
сьогодні, окрім переваг, існує і безліч недоліків щодо спільної праці України і ЄС [3], серед яких: 

1) дотаційна політика Європейського Союзу, яка може спричинити втрату місцевої економіки, оскільки 
фінансами повністю займатиметься ЄС; 

2) вітчизняні виробники не зможуть конкурувати з якістю європейських, котрі будуть присутні на україн-
ському ринку.

Тобто можна сказати, що фінансами цілком і повністю буде керувати Європейський Союз. 
Значний вплив на політику інтеграції України мають відносини з країнами СНД, зокрема, у сфері міжна-

родної торгівлі, промисловості, сільському господарстві, інформаційних технологій. Оскільки ці країни є тери-
торіально близькими, а деякі є сусідами України, то зрозуміло, що, зокрема, прибутки від операцій з експорту 
та імпорту становлять значну частку у зовнішній торгівлі товарами та послугами. Але за всі роки існування 
СНД співдружність так і не утворилася, бо її головні органи практично ніяк не вплинули на економічний роз-
виток країн – учасниць організації. Складові інтеграції виникали за рахунок двосторонніх угод [4]. Україна по-
ступово виходить із умов в рамках СНД ще з 2014 року.

Що стосується Світової організації торгівлі, то Україні довелося спрямувати всі свої політичні сили, які 
виходять із інтеграції, у світову торговельну систему. СОТ стала вагомою перевагою для України, тому що саме 
завдяки цій організації Україна не розпочала б обговорення питань щодо зони вільної торгівлі з ЄС та іншими 
міжнародними організаціями. 

Тобто членство в СОТ стало кроком інтеграції до ЄС, оскільки Європейському Союзу відразу зрозуміло, 
що Україна відповідає певним економічним стандартам міжнародного бізнесу та торговельних відносин. Окрім 
цього, після вступу до СОТ Україна покращила умови торгівлі з іншими високорозвиненими країнами; відбу-
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лося зменшення тарифних і нетарифних обмежень доступу українських товарів на товарні ринки країн – членів 
СОТ; отримала можливість вести політику протекціонізму; набула офіційного статусу переговорного процесу 
зі створення ЗВТ з ЄС; отримала доступ до дешевших комплектувальних, устаткування і сировини. 

Але членство в СОТ для України має як позитивний характер, так і негативний. Це пояснюється тим, що 
у 2008 році, коли Україна офіційно стала 152 членом цієї організації, країна перебувала у стані фінансової кри-
зи, що позитивно не відобразилося в результатах її розвитку. Проблемою є те, що українська система торгівлі 
і світова суттєво відрізняються. Українська торгова система відповідає національним стандартам лише напо-
ловину. 

Коли відбудеться повне пристосування до вимог світової торгівлі, то вітчизняні товари та послуги зможуть 
скласти гідну конкуренцію іноземним, що, своєю чергою, лише поліпшить загальний фінансово-економічний 
стан країни [5]. 

Співпраця з Міжнародним валютним фондом надає привабливість для іноземних інвесторів. МВФ надає 
безліч довгострокових кредитів на деяких умовах, але, на жаль, Україна іноді не дотримується всіх вимог, що 
уповільнює процес кредитування [6]. 

Отже, проаналізувавши інтеграційні процеси України у світовий простір, можна сказати, що основою цих 
процесів є саме співпраця з міжнародними організаціями, що направлена на подальший розвиток політичних 
та економічних питань в Україні. Інтеграція має свої переваги і недоліки. Головним напрямком у розвитку 
інтеграції України є вихід на світовий ринок сильної у фінансово-економічному, соціальному та політичному 
напрямках держави, котра гідно зможе конкурувати з іншими високорозвиненими країнами. Майбутнє ін-
теграційних процесів поки що не дуже чітко виражене, тому що вони знаходяться у стані переговорів з цими 
державами. 

Перспектива стати членом ЄС є мотивацією до реформування та врегулювання всіх зовнішньоекономіч-
них питань, які стоять на шляху. Зараз Україна не має значного впливу на інтеграційні процеси у Європі, але 
впевнено рухається їй на зустріч. Поглиблене вивчення загального політичного, економічного, соціального ста-
ну України допоможе чітко сформулювати перелік питань, над якими уряд держави повинен працювати для 
того, щоб гідно конкурувати на міжнародних ринках, і лише посилити процеси інтеграції України до світового 
простору. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Іванієнко В. В.

Література: 1. Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Академія, 
2000. 864 с. 2. Співпраця ЄС з Україною у сфері освіти та науки. URL: http://eu-ua.org/yevrointehratsiia/osvita.  
3. Солонінко К. С. Інтеграційна політика України: інституційні аспекти. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та 
адміністрування. 2010. № 4 (54). С. 299–301. 4. Світова Організація Торгівлі // Міністерство закордонних справ 
України. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/svitova-organizaciya-torgivli-sot. 5. Горячов О. В. Результа-
ти вступу України до СОТ. Економіка і регіон. 2010. № 4. С. 52–55. 6. Данилишин Б. В. Навіщо Україні СОТ, або 
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Анотація. Тематика відмивання грошей набуває стрімкої популяризації в умовах глобалізації.  
У статті розглянуто найпопулярніші способи відмивання грошей, які несуть найбільші збитки економіці 
світу, досліджено комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з цими явищами, які впроваджуються світо-
вим співтовариством. 
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Annotation. The topic of money laundering is rapidly gaining popularity in the context of globalization. The ar-
ticle considers the most popular methods of money laundering, which cause the greatest damage to the world economy, 
explores a set of measures aimed at combating these phenomena, which are implemented by the world community.

Кeywords: «money laundering», «dirty» money, the shadow economy, fraud.

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в активний період глобалізації світ адаптується до но-
вих технологій, які, своєю чергою, надають більше можливостей для легалізації незаконно отриманих грошей. 
Існує величезна кількість способів відмивання грошей: шахрайство, бізнес без ліцензії, шахрайство з цінними 
паперами та інші. 

Окрім цих вже популярних способів, новітні технології так само сприяють популяризації цього процесу, 
наприклад, такий новітній та корисний продукт, як криптовалюта, також почали використовувати для відми-
вання грошей. 

Питанням протидії та запобіганню відмиванню нелегальних доходів, способам відмивання грошей 
присвячено праці як зарубіжних, так і вітчизняних науковців і практиків: В. Алісва, Б. Ангера, Дж. Волкера, 
В. Зубкова, П. Квека, К. Коттке, Д. Масціандаро, В. Мельникова, В. Антипова, О. Барановського, I. Дзедзик,  
С. Дмитрова, В. Комаровської. Однак, незважаючи на існуючі доробки у цій сфері, ця проблема потребує більш 
детального вивчення.

Метою наукового дослідження є вивчення особливостей процесу відмивання грошей та способів бороть-
би з цим негативним явищем.

На сьогодні світовою спільнотою визнано, що проблема відмивання грошей, отриманих у результаті зло-
чинної або іншої незаконної діяльності, набула глобального рівня та несе неабияку загрозу світовій економіці. 
Так, наприклад, за оцінками спеціалістів, щороку легалізується від 150 до 500 млрд дол. США.

Сам термін відмивання грошей, який відомий нам сьогодні, з’явився в 20-х рр. ХХ ст. в США. В цей час 
злодії гроші, отримані від гангстерської роботи, вкладали в мережу пралень, яка належала їм. Цей спосіб забез-
печував легалізацію брудних грошей. Так, М. В. Корнієнко у своїй праці «Протидія органів внутрішніх справ ле-
галізації коштів, одержаних злочинним шляхом» прокоментував цю ситуацію так: «з метою надання законного 
вигляду прибуткам у готівці від нелегального продажу горілки під час «сухого» закону, азартних ігор, рекету 
гангстери придбали пральні, в яких пральні автомати вмикалися за допомогою дріб'язку і шляхом змішування 
трудових копійчин і «брудних» грошей маскували справжнє джерело останніх. Термін «відмивання» грошей 
означає процес перетворення нелегально отриманих грошей на легальні» [1].

© Грабець О. В., 2020 
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У Віденській конвенції ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотроп-
них речовин» від 19 грудня 1988 р. було сформовано дії, які відносяться до відмивання грошей. Таке рішення 
було прийнято через низку проблем того часу, зокрема, зростання незаконного виробництва, попиту і обігу 
наркотичних засобів і психотропних речовин, що становлять серйозну загрозу для здоров'я і добробуту людей 
і справляють негативний вплив на економічні, культурні й політичні основи суспільства [2].

Наступним етапом стало створення Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 
(FATF) на зустрічі керівників країн Великої Сімки в Парижі. FATF є найвпливовішою міжнародною організа-
цією, що займається боротьбою з відмиванням брудних грошей. Менш ніж через рік після створення FATF 
склала звіт, у якому було сформульовано базові сорок Рекомендацій, які забезпечують широкі засади для захо-
дів, необхідних у боротьбі проти відмивання грошей. В 1996 р. ці Рекомендації було переглянуто з метою відо-
браження типів відмивання грошей, які змінюються, а у 2003 р. доповнено 9 Спеціальними Рекомендаціями по 
запобіганню фінансуванню тероризму.

На основі аналізу вищезазначеної інформації можна визначити термін «відмивання грошей» як дії, спря-
мовані на маскування джерела походження доходів і майна, які були отримані незаконно, та подальше вико-
ристання цих благ у власних цілях. Так само за допомогою аналізу було зазначено, що проблема відмивання 
грошей змінювалася, через що змінювався й сам термін.

Стосовно країн-лідерів з відмивання грошей, то, за результатами досліджень Єврокомісії, до цього «чор-
ного списку» було віднесено такі країни: Афганістан, Американське Самоа, Багамські острови, Ботсвана, Віргін-
ські острови, Ефіопія, Ємен, Гана, Гуам, Іран, Ірак, Лівія, Нігерія, Пакистан, Панама, Північна Корея, Пуерто-
Ріко, Самоа, Саудівська Аравія, Сирія, Тринідад, Тобаго, Туніс та Шрі-Ланка. Ці країни є лідерами за відсотком 
відмивання грошей від ВВП. Окрім цього, кожна з цих країн була віднесена до списку країн, які докладають 
недостатньо зусиль задля боротьби проти відмивання грошей [3].

Стосовно даних про способи відмивання грошей у світі, то беззаперечним лідером є офшорні схеми. Слід 
зазначити, що під офшорною юрисдикцією розуміють юрисдикції, в яких законодавчо визначено статус оф-
шорної фірми, також нормативні акти, відповідно до яких проводяться фінансово-економічні операції офшор-
ного типу. Кількість країн, які можна віднести до офшорних зон, становить близько п'яти десятків. Це держави, 
в яких законодавство припускає реєстрацію й функціонування «Компаній міжнародного бізнесу». Визначення 
кількості офшорних зон у світі здійснюється вельми умовно, в тому числі з огляду на високу динамічність їх ви-
никнення та зникнення. 

У світі щороку зникають 3–4 офшорні зони, проте з'являється така ж кількість нових, що дає додатковий 
простір для реалізації схем легалізації злочинних коштів, оскільки владні структури не можуть оперативно 
реагувати на ці зміни. 

Привабливість офшорів полягає у їх фінансовій стабільності, конфіденційності інформації (особистості 
власників фірм не розголошується, процедура реєстрації максимально спрощена), спрощеній системі фінан-
сової звітності та оподаткування. Анонімність інвестицій може бути розкрита лише у разі кримінального пере-
слідування інвестора або взагалі є недоторканною.

За даними Tax Justice Network, у світі 11,3 трлн дол. США тримається в офшорах (це рівень ВВП США чи 
Євросоюзу). О. Буллоу, британський журналіст, який займається проблемами корупції та офшорів, зазначає, 
що світ втрачає щороку через офшори від 7 до 20 трлн дол. США [4]. В Україні ж ці цифри дещо відрізняються. 
Так, за даними Інституту соціально-економічних трансформацій, в офшори направляється від 10 до 15 млрд 
дол. США за рік, а держбюджет, своєю чергою, втрачає від цих операцій 2–3 млрд дол. США на рік [4].

У процесі легалізації «брудних» коштів також активно використовуються як банківські, так і небанківські 
фінансові установи через свою здатність надавати ряд фінансових послуг, за допомогою яких здійснюється вивіз 
коштів – операції з переказу коштів, залучення фінансових активів, страхування.

Для всіх великих механізмів відмивання коштів характерна участь фіктивних фірм, або так званих вірту-
альних офісів. Часто такі організації реєструються на нетривалий час за підробленими документами або на 
підставних осіб. У ці організації переводяться здобуті злочинним шляхом кошти, які потім конвертуються й пе-
реводяться на рахунки «своїх» організацій, розташованих найчастіше в офшорних зонах. Хоча віртуальний 
офіс включає в себе всі поняття, які характеризують реальній офіс, а саме: телефонний номер, поштову адре-
су – більшість власників віртуальних офісів користуються комп'ютерними програмами та допомогою багатьох 
людей. Таким чином, документація та дзвінки потрапляють з однієї частини світу до іншої, а реальні реквізити 
компанії залишаються невідомими [5].
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Наступним за популярністю способом відмивання грошей є конвертаційні центри. Конвертаційний 
центр – це спеціалізоване організоване злочинне угруповання, метою діяльності якого є надання послуг щодо 
незаконної конвертації коштів (перетворення грошей із безготівкового стану на готівку та у зворотному напря-
мі) шляхом використання мережі фіктивних фірм, імітації фінансово-господарських відносин, фальсифікації 
облікових і звітних документів. 

Конвертаційний центр є фактично мережею фіктивних підприємств, яка створюється для надання неза-
конних послуг щодо переведення готівкових коштів у безготівкову форму або їх переведення у вільноконвер-
товану валюту за певну плату. Тобто це комерційна структура, яка в порушення чинного законодавства надає 
іншим суб’єктам господарювання незаконні послуги з метою одержання прибутку. У світі, за даними FATF, 
таким способом відмивається 1–3,5 трлн дол. США на рік [6].

Ще один популярний спосіб відмивання грошей – «сірий імпорт», або контрабанда. За даними FATF, за 
рік у світі відмивається приблизно 1 трлн дол. США [6]. 

Отже, в період активної глобалізації розвитку зазнає не тільки суспільство а й методи відмивання грошей, 
цим самим погіршуючи статистику. Проблема відмивання грошей є дуже актуальною в наш час. Цей процес 
зазнавав різних змін і покращень, через які вплив на економіку світу та кожної країни окремо тільки збільшив-
ся. А до найпопулярніших способів відмивання грошей наразі відносять офшорні зони, конвертаційні центри 
та сірий імпорт.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Козуб В. О. 
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урядового регулювання економіки в Україні та способи організації управління нею. Запропоновано методи 
та засоби безпосереднього впливу держави на розвиток державного сектора. 

Ключові слова: державне регулювання, економіка, необхідність регулювання, роль держави.

Annotation. The article deals with theoretical approaches in defining the conceptual foundations and further 
improving the essence and content of state regulation of the Ukrainian economy. The features of government regula-
tion of the economy in Ukraine and the ways of organizing its management are considered. Methods and means of 
direct state influence on the development of the public sector are proposed.

Кeywords: government regulation, economy, need for regulation, the role of the state.

Проблема регулювання економіки перебуває зараз у центрі уваги. Враховуючи ситуацію, яка відбувається 
у нашій країні у зв’язку з військовими діями на сході, анексiєю Криму, можна зрозуміти, наскільки негативно 
це відображується на економічних і соціальних показниках розвитку всієї країни. 

Найбільшого економічного спаду відчули території, які межують або є залученими до зони військового 
конфлікту. Різке зниження обсягів промислового виробництва, інфраструктурні втрати, зменшення кількості 
робочих місць, інтенсифікація вимушеної міграції – це основні фактори економічної кризи. Факторами, які за-
гострюють політичну ситуацію в країні, є низький рівень зарплати та пенсії, підвищення тарифів на комунальні 
послуги, інфляція, відсутність роботи, безробіття, корупція у центральній владі. Насправді, це далеко не всі 
проблеми України, і кожна з них є важливою та потребуючою уваги і вирішення.  

Covid-19, який нашарувався на існуючі проблеми, значно вдарив по економіці не тільки України, а взагалі 
всіх країн світу. 

Було встановлено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи сферах; майже у всіх 
країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка температури, скасування 
масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду чи 
в’їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; 
встановлено обмеження трудової діяльності; введено нові дистанційні форми праці та освіти.

Враховуючи ці значні проблеми, держава намагається врятувати всі сфери економіки, надати їм допо-
могу. Потреба забезпечення сталих темпів економічного зростання та забезпечення на цій основі соціального 
розвитку обумовлює соціальність втручання органів державної влади в національну економіку. У зв’язку з цим 
тема цієї статті є актуальною.

Питанню державного регулювання приділяли увагу Л. Аведян, В. Бабаєв, В. Вакуленко, В. Геєць, І. Миха-
сюк, С. Мочерний, О. Олійник, Б. Панасюк, В. Савченко, Д. Стеченко, А. Стельмащук, С. Чистов та багато інших 
видатних вчених. В їхніх роботах висвітлено функції держави та особливості її виконання в Україні, а також 
роль держави у формуванні ринкової економіки. 

Метою цієї статті є обґрунтування об’єктивної необхідності державного регулювання економіки України 
в сучасних умовах її розвитку.

Державне регулювання – це цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних 
і соціальних передумов, необхідних для найбільш ефективного функціонування ринкового механізму і міні-
мізації його негативних наслідків. Розумний нагляд країни за економічним розвитком не виступає проти ме-
ханізму нагляду за ринком і не може його замінити, натомість він свідомо використовує свій наглядовий по-
тенціал, щоб забезпечити регуляторам ринку більш цілеспрямований та ефективний вплив на економічний 
розвиток. 

Зрештою, це має сприяти досягненню національних цілей та пріоритетів, водночас зменшуючи економіч-
ні та соціальні втрати. Наскільки нам відомо, з початку ХХ ст. статус країни в економіці зміцнився. Щороку по-
силюються функції держави, та отримується нова форма загального державного впливу, що сприяє усуненню 
негативних наслідків зриву ринку, а також усуненню нормального відтворення та встановленню рівноваги на 
макроекономічному рівні [1].

Сучасна економіка характеризується різними методами, формами та системами державного нагляду. 
Розрізняють адміністративну, правову, пряму та непряму форми та методи національного нагляду.

Адміністративний (організаційно-адміністративний) метод – це вплив суб’єкта управління на об’єкт 
управління через державні адміністративні інструкції та організаційні структури. До адміністративних методів 
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належать: видача ліцензій на різні види діяльності, визначення квот на імпорт та експорт, створення квот на 
нові робочі місця для молоді та контроль над доходами, цінами та якістю продукції.

Безпосереднім методом національного нагляду є правовий нагляд, який здійснюється шляхом формулю-
вання та прийняття законів та нормативних актів, що створюють правові умови для економічного розвитку та 
соціальних сфер. Національні закони та нормативні акти реалізуються відповідно до цивільного законодавства 
та комерційного права через систему норм і норм, встановлених ними.

Розрізняють прямі та непрямі національні норми. Прямий економічний нагляд полягає у забезпеченні 
фінансування секторів, галузей, територій та окремих підприємств. Він включає субсидії та гранти, включаючи 
різні гранти, спеціальні бюджети на національному, регіональному та місцевому рівнях та доплати за позабю-
джетні фонди. Пряма форма регулювання допомагає збалансувати фінансовий стан різних ланок економіки, 
одночасно спотворюючи фактичне відношення цін до витрат та конкурентоспроможності підприємств. Не-
прямою формою державного нагляду за економікою є нагляд за грошовою масою, який визначає умови видачі 
центральних позик і процентних ставок, політику в таких сферах, як податки, валюти, курси валют і тарифи. 
Непрямі форми економічного стимулювання, роль відкритого простору та механізми регулювання ринку, зни-
ження податку на прибуток та кредитних процентних ставок призводять до розширення виробництва на осно-
ві попиту [2].

Основнi функцiї державного регулювання економіки: 
1. Цiльова – пoлягає у визначенні цілей, пріоритетів і основних напрямкiв рoзвитку нацiональної еконо-

міки. 
2. Стимулююча – передбачає формування регуляторів, які можуть ефективно впливати на діяльність 

суб’єктів господарювання та стимулювати суспільство до розвитку економічних процесів у бажаному на-
прямку.

3. Нормативна (тобто регламентуюча) – держава використовує закони, законодавчі акти та нормативні 
акти для встановлення певних правил діяльності суб’єктів господарювання та визначення правового простору.

4. Кoригуюча – її завдання в тому, щоб зменшити та скоригувати розподіл ресурсів в економіці для розви-
тку поступового процесу, усунення негативних зовнішніх факторів та забезпечення нормальних соціальних та 
економічних умов життя в суспільстві.

5. Соцiальна – за статусом соціально-економічних відносин (наприклад, відносини між підприємцями та 
робітниками), перерозподіл доходів, забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення, охорона 
навколишнього середовища тощо.

6. Безпосереднє управління  неринковим сектором економіки. 
7. Контролююча – її завданням є забезпечення національного нагляду та контролю за виконанням та до-

триманням законів, нормативних актів, економічних, екологічних та соціальних стандартів.
8. Інформування суб'єктів господарювання про майбутні економічні умови та можливі зміни при форму-

ванні прогнозів та орієнтовних планів для всієї країни та її окремих територіальних утворень [3; 4].
У сучасному світі важко уявити ринкову систему без національного нагляду. Однак одночасно існує обме-

ження, яке веде до деградації ринкових процесів і, звичайно, до зниження ефективності виробництва. Тому іс-
нують правила, які контролюють коригування стану (втручання) та обмежують його. Наприклад, для того, щоб 
на рівень обороту впливала кредитна процентна ставка центрального банку, важливим елементом є прийняття 
адміністративних рішень. Держава безпосередньо контролює ціни та контролює їх, формуючи таким чином 
економічну систему для виробників, а самі виробники повинні шукати нові інвестиційні ресурси.

Таким чином, можна зробити висновок, що для економічного зростання України доцільним є збільшен-
ня державного втручання на цьому етапі розвитку економіки, підтримка бізнесу і стимулювання їх розвитку. 
Основною метою втручання держави в економічний розвиток є забезпечення безперервності відтворювального 
процесу національної економіки в цілому, досягнення економічної ефективності на макрорівні. Його реалізація 
здійснюється шляхом свідомого визначення соціальних потреб, можливостей та способів задоволення потреб. 
Існує безліч визначень національних питань регулювання у науковій галузі, і існує безліч механізмів реалізації 
регуляторних процедур. Однак необхідно перейняти досвід зарубіжних країн щодо успішної трансформації 
їх економіки у високий рівень розвитку та процвітання, а також всебічно врахувати національні особливості 
гуманності та природного потенціалу України та повністю прийняти економічний контроль держави.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Петряєва З. Ф. 
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Анотація. Розглянуто проблему протистояння національної валюти США – долара і КНР – юаня. 
Розглянуто історичні передумови та хронологію розвитку фінансових систем країн цих валют. Проана-
лізовано негативні та позитивні наслідки інтернаціоналізації та зміцнення юаня для Європи та її фінан-
сового ринку. Запропоновано можливі внесення змін до валютної системи в процесі торгової війни КНР та 
США. 

Ключові слова: валютна система, юань, долар, інтернаціоналізація, кредитний ринок.

Annotation. The article deals with the problems of confrontation between the US national currency – the dollar 
and the China – the yuan. The historical prerequisites and chronology of the development of the financial system of the 
countries and their currencies are considered. There are analyzed the negative and positive consequences of interna-
tionalization and the strengthening of the yuan for Europe and its financial market. Possible changes in the monetary 
system during the trade war between the PRC and the United States are proposed.

Кeywords: currency system, yuan, dollar, internationalization, credit market.

З часів становлення Бреттон-Вудської системи долар США утримує статус світової резервної валюти. Про-
те у міру скорочення частки доларів, що утримуються зарубіжними центральними банками, із загостренням 
фінансових негараздів, реальні та очікувані позиції останнього похитнулися. Ці чинники та зростаюча вага кра-
їн з ринками, що формуються, висувають питання про можливості збереження домінуючого статусу американ-
ської валюти та про перспективи функціонування кошику резервних валют.

США посідають центральне місце у світовій економіці, і стійкість розвитку їхньої економіки є невід'ємною 
умовою розвитку світового господарства. У сучасних умовах глобалізації, що позначилася зростаючим рівнем 
взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік, прогноз розвитку світової економіки – чи то пер-
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спектив зростання, чи то кризових проявів в окремих регіонах, неможливий без урахування поточного стану 
ліквідності валюти і її можливого заміщення іншої валюти. Нестабільність долара США в останні роки знижує 
довіру до нього з боку суб'єктів економічних відносин, що призводить до зниження попиту на цю валюту для 
використання як способу заощадження. З іншого боку, порушення макроекономічної стабільності в країнах єв-
розони відчутно дестабілізували євро – фінансова інтеграція в ЄС супроводжується економічними процесами, 
які призводять до нестійкості євро і послаблюють позиції валюти як резервної [1].

Китай пропонує своє бачення вирішення світових проблем, де в ролі резервної валюти виступає китай-
ський юань. Останнім часом саме уряд Китаю вживає заходів для розширення міжнародного використання 
своєї національної валюти.

Фінансова криза показала недостатню стійкість бівалютної системи і актуальність більш глибокого до-
слідження процесу протистояння долара та юаня та їх можливий вплив на безпосередній кредитний ринок 
Європи як країни-партнера для нашої держави, України, яка найчастіше виступає гарантом стабільності ма-
кросередовища. 

Незалежно від існування численних досліджень і праць учених, присвячених аналізу, вивченням проблем 
та суперечностей процесу торгової війни США та Китаю і розвитку світової валютної системи займалися такі 
науковці, як Айхенгрін Б., Бергстен, Ф., Кенен П., Кругман П., Кейн Д., Купер Р., а питання наслідків для світо-
вого валютного ринку та кредитного ринку Європи досліджені мало.  

Мета статті полягає у вивченні впливу посиленню протистояння долара та юаня на валютному ринку на 
розвиток кредитного ринку Європи.   

Для досягнення цієї мети в статті розглянуто основні причини протистояння двох потужних валютних 
систем і фінансові зміни, які відбуваються на кредитному ринку Європи під час протистояння долара та юаня.

У 1944 році на Бреттон-Вудській конференції США створили американо-центричний каркас міжнародної 
валютної системи, який на три чверті століття визначив статус долара як ключової резервної валюти. Саме факт 
прийняття іншими країнами долара як основної валюти міжнародних розрахунків, кредитів і інвестицій дозво-
лив американським ТНК досить швидко зайняти і освоїти глобальні ринки в післявоєнний період. Однак, якщо 
виходити з закономірностей розвитку міжнародної валютно-фінансової системи, то на зміну долару повинна 
прийти валюта нового світового економічного і фінансового гегемона – Китаю. 

На відміну від епохи біполярного протистояння двох систем під час холодної війни, сьогодні США і КНР 
є членами одних і тих же міжнародних фінансових організацій, взаємодіють на єдиному глобальному капіта-
лістичному ринку і керуються одними і тими самими принципами – конкуренції, ефективності і максимізації 
прибутку. Тому основна зона конфлікту між США і КНР формуються в сфері взаємного обмеження доступу до 
власних ринків для збуту готової продукції і надання послуг [2].

Ще одним майданчиком американо-китайських конфліктів виступають обмежені можливості КНР роби-
ти свій вклад у найбільших міжнародних організаціях. Незважаючи на реформу МВФ, КНР не отримав відчут-
ного збільшення свого впливу в цій організації. Після реформи китайська квота в Фонді зросла з 4,0 % до 6,41 %. 
Слід зазначити, що коли МВФ приступив до своєї роботи в 1947 році, розмір квоти КНР був вище сьогоднішньої 
і становив 6,56 % (хоча в той час Китай був п'ятою економікою світу, а не другою, як зараз).

Незважаючи на те, що юань «не збирається» найближчим часом витісняти долар США, зростаюче зна-
чення китайської валюти в світових резервах, а також в міжнародній торгівлі неможливо не помітити. Як зазна-
чають аналітики, китайський юань набуває все більшого значення, і в дійсності його глобальне використання 
поступово зростає через зростаючого економічного впливу країни.

У міру того як Китай і США продовжують боротьбу, напруженість, що переростає в технологічну та фі-
нансову сфери, «спровокувала новий поштовх Пекіна до інтернаціоналізації юаня», – сказав сінгапурський банк 
DBS, маючи на увазі іншу назву китайської валюти – юань. У цей час ця валюта є шостою за величиною валю-
тою для міжнародних розрахунків, використовується для врегулювання близько 20 % торгівлі Китаю, проте 
вона, як і раніше, далека від повністю конвертованої і використовуваної в міжнародній торгівлі [3].

Поточний п'ятирічний план (2016–2020 роки) КНР чітко визначає пріоритетність мети поліпшення кон-
вертованості китайського юаня і підкреслює більш широке міжнародне використання валюти як ймовірний 
наслідок. 

Ініціативи з просування своєї валюти в Європі вписуються в офіційно заявлену стратегію інтернаціоналі-
зації Китаю: саме Європа була визначена Китаєм як основний напрямок зусиль для виконання цієї стратегії, на 
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що вплинула необхідність прийняття платежів європейських партнерів в юанях, підвищення зручності ведення 
бізнесу і згуртованості з ЄС, достатньою довірою європейських сфер.

На сьогодні китайський проєкт інтернаціоналізації набув широкого поширення в Європі і приніс суттєві 
результати (наприклад: Лондон є найбільшим у світі ринком іноземної валюти і каналом для більшості клі-
рингових операцій з європейськими юанями). [4] Згідно з даними статистики SWIFT RMB, приблизно 9,4 % від 
транзакцій у всьому світі у валюті КНР були проведені в Європі в 2018 році (рис. 1).
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Рис. 1. Частка транзакцій у всьому світі у валюти КНР, %

Європейська сприйнятливість підштовхнула Китай до особливо активних ініціатив по просуванню тут 
китайського бізнесу. Так, були створені клірингові банки CNY і підписані меморандуми про взаєморозуміння 
щодо розвитку фінансової інфраструктури. Європейські фінансові організації отримали доступ до китайських 
фінансових продуктів через програму RQFII, а китайські банки влаштувалися в Європі. Два європейських цен-
тральних банку, що відповідають за більшість європейських ринків, на яких торгується юань, підписали угоди 
про валютний своп (Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії (BoE) підписали великі угоди про 
свопи з Народним банком Китаю (НБК)). Такі угоди призначені для позик між центральними банками в їх від-
повідних валютах. Вони допомагають просувати кредитування в юанях, гарантуючи базовий рівень ліквідності 
на ринку.

Кожна країна сильна в різних сегментах ринку CNY, проте зусилля європейських країн зі створенню ринків 
юанів не були ідентичними. Як сказав Ніколас Маккелі, виконавчий директор з фінансів Люксембургу: «Лондон 
лідирує за валютними операціями, Німеччина – з торгівлі, але для інвестицій і депозитів найкраще підходить 
Люксембург». Проте всі провідні європейські країни, які торгують китайським юанем, тією чи іншою мірою 
зосереджені в розробці фінансових продуктів, деномінованих в китайських юанях, а деякі також пропонують 
розвинені валютні ринки.

Прикладом суттєвих змін, які відбулися на кредитному ринку Європи в ході протистояння долара та 
юаня, також може виступати фінансовий ринок Люксембургу, міста-держави, яке фокусується на депозитах, 
кредитуванні та облігаціях, має найбільші в Європі пули депозитів, позик та облігацій в китайських юанях. Він 
боровся за частку ринку в китайських юанях, дозволяючи китайським банкам створювати дочірні компанії, що 
здійснюють перевезення в їх власному капіталі з-за кордону. Ця стратегія виявилася успішною: основні держав-
ні банки Китаю відкрили свої європейські штаб-квартири в Люксембурзі. Після ICBC і Bank of China, третій 
китайський банк China Construction Bank (CCB) отримав дозвіл на здійснення діяльності у Великому князівстві 
Люксембург [5].

Окрім цього, аналізуючи сучасний стан кредитного ринку Європи, згідно з даними Bloomberg, можна 
стверджувати, що продажі первинних облігацій Європи в 2020 році зростають рекордними темпами, включа-
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ючи перший в історії тиждень на 100 мільярдів доларів, що свідчить про трансформації ринку в глобальний 
центр фінансування (рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка продажу первинних облігацій Європи

Таким чином, низька вартість запозичень і підтримка з боку центрального банку, залучення КНР в бан-
ківську систему використовує більше глобальних емітентів на ринках боргових зобов'язань регіону. Зростаюча 
база інструментів в євро також означає, що більше компаній можуть продавати більш тривалі терміни по-
гашення або складні продукти, такі як гібриди, допомагаючи ринку конкурувати з доларами боргом. Європа 
на сьогодні знаходиться в авангарді зусиль КНР з міжнародного розвитку юаня в ході його протистояння з до-
ларом, в якій створено безліч схем доступу до європейських ринків і торгової інфраструктури і підтверджено 
позиції ліквідності і стабільності кредитного ринку.
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Анотація. У статті наведено характеристику фондових індексів, визначено їх сутність, основні 
функції, значення та види. Проаналізовано динаміку змін деяких світових та українських фондових індек-
сів. Визначено проблеми формування таких індексів в Україні та подальші перспективи їх вирішення. 

Ключові слова: фондовий ринок, біржа, фондовий індекс, ринок цінних паперів, фінансова система, 
динаміка, аналіз.

Annotation. The article describes the characteristics of stock indices, defines their essence, main functions, 
values and types. The dynamics of changes in some world and Ukrainian stock indices is analyzed. The problems of 
formation of such indices in Ukraine and further prospects of their solution are determined.

Кeywords: stock market, stock exchange, stock index, securities market, financial system, dynamics, analysis.

В економіці розвинутих країн світу важливу роль відіграє фондовий ринок. На даний час існує багато про-
блем та питань щодо механізму функціонування бірж, системи оцінки стану та перспектив розвитку біржового 
ринку, який має певні особливості у вітчизняній економіці. Саме фондові індекси є основами для аналізу та 
прогнозування розвитку окремих ринків та галузей, але в України такі індекси є недостатньо вивченим та по-
вною мірою реалізованим інструментом, тому така тема дослідження є актуальною в наш час. 

Дослідженнями питань функціонування та розвитку діяльності фондових бірж та фондового ринку Украї-
ни і світу, а також визначенням ролі фондових індексів займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Р. Сміт 
[1], Н. Гончарова [2], Н. Бєдіна [3], А. Бєльзецький [4], А. Меньшикова [5] та ін.

Метою цієї статті є аналіз фондових індексів України та розвинутих країн світу, динаміки їх зміни, визна-
чення проблем формування таких індексів, а також можливі шляхи їх вирішення.

Використання фондових індексів є об’єктивною необхідністю сучасної фінансової системи. Сьогодні сотні 
фондових індексів розраховуються біржами, міжнародними інвестиційними банками, інформаційними агент-
ствами та іншими інфраструктурними утвореннями. 

Біржовий фондовий індекс – це показник, який визначає зведений курс певної групи цінних паперів (як 
правило, акцій) і використовується для визначення поточного стану та динаміки фондового ринку [6]. Для роз-
рахунку такого індексу використовується група цінних паперів, яка називається «індексним кошиком». Важли-
вішою є сукупність біржових фондових індексів, а не абсолютне значення індексу в конкретний момент часу, 
оскільки така сукупність дає можливість виявити зміни індексу з плином часу та визначити загальну тенденцію 
зміни ринку. 

Кожен індекс має різні характеристики: склад індексу (акції, які входять до «індексного кошику»), базисне 
значення індексу, статистична база для розрахунку (наприклад, дані про кількість акцій або їх вартість), метод 
зведення до середнього тощо. 

У сучасній літературі описано багато функцій фондових індексів. Але можна виділити три основні з них: 
спекулятивна – фондові індекси є фінансовими інструментами, якщо їх використовують як базовий активі для 
похідних цінних паперів; діагностична – характеризують стан та динаміку розвитку однієї або більше націо-
нальних економік загалом та окремих складових; індикативна – виступають інструментом для аналізу та оцінки 
змін на фондовому ринку. 

© Деркач Д. О., 2020 
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Біржові індекси можна класифікувати за різними ознакам: за суб’єктом та об’єктом розрахунку, за спо-
собом розрахунку, за територіальною ознакою та іншими. Класифікацію за наведеними ознаками наведено на 
рис. 1 [6; 7]. 

Фондові індекси
За об’єктом розрахунку:                

▪ індекси акцій;                    
▪ індекси облігацій;
▪ інші

За територіальною ознакою:                
▪ інтернаціональні;
▪ національні; 
▪ секторні;
▪ субсекторні

За суб’єктом розрахунку:                
▪ розраховані фондовими біржами;
▪ розраховані рейтинговими 

компаніями;
▪ розраховані інформаційними 

агентствами

За способом розрахунку:                
▪ капіталізовані;
▪ цінові 

Рис. 1. Класифікація фондових індексів 

Необхідною основою фінансового прогнозування є використання біржових індексів як статистичних по-
казників. Розрахунок може проводитися із застосуванням різних методів. Деякі індекси являють собою просте 
середнє арифметичне курсових значень, а інші обчислюються як середньозважені значення, при цьому, як пра-
вило, за основу беруть базову ринкову вартість.

На сьогодні у країнах з ринковою економікою функціонує велика кількість фондових бірж. Практично 
кожна з них має власну систему біржових індексів, що пов’язано з особливостями проведення торгів. Інфор-
мація про наявні індекси регулярно публікується у засобах масової інформації, що формує значну частину їх 
доходів.

Найвідомішими і широко використовуваними серед фондових індексів світу можна назвати такі [8]:
– індекси Доу-Джонса (Dow Jones indices), зокрема, промисловий (Dow Jones Industrial Average), тран-

спортний (Dow Jones Transportation Average), комунальний (Dow Jones Utility Average) і композитний (Dow 
Jones Composite). Сьогодні промисловий індекс Доу-Джонса обчислюють як середнє арифметичне поточних 
цін акцій 30 найбільших промислових компаній;

– індекси Standard and Poor’s, зокрема Standard and Poor’s 500 (зведений індекс акцій 500 найбільших за 
ринковою капіталізації американських компаній), Standard and Poor’s 100 (індекс акцій найбільших корпора-
цій, чиї опціони зареєстровані на Чиказькій біржі опціонів). Зважене середнє арифметичне значення цін акцій 
компаній, які входять до списку Standard and Poor’s і являє собою даний індекс;

– індекси Financial Times, такі як FTSE 30 (Financial Times Industrial Ordinary Share Index), FTSE 100. Розра-
ховуються вони як середнє геометричне просте на основі акцій та як середнє арифметичне зважене за цінами 
акцій. 

У табл. 1 наведено статистичні дані попередньо зазначених, а також інших провідних індексів світу. 

Таблиця 1
Провідні індекси фондових бірж світу за 2018–2020 рр.

Назви індексів
Розмір фондового 

індексу, п. Абсолютне відхилення, п. Відносне відхилення, %

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018/2019 рр. 2019/2020 рр. 2018/2019 рр. 2019/2020 рр.
1 2 3 4 5 6 7 8

Dow Jones Industrial 
Average 24922,06 22686,22 28868,8 -2235,84 6182,58 9,86 27,25

S&P 500 2712,9 2447,89 3257,85 -265,01 809,96 10,83 33,09
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1 2 3 4 5 6 7 8

FTSE 100 7696,55 6734,23 7622,4 -962,32 888,17 14,29 13,19

DAX 13167,89 10767,69 13126,99 -2400,2 2359,3 22,29 21,91

Shanghai Composite 3385,71 2464,36 3083,79 -921,35 619,43 37,39 25,14

Nikkey 225 23714,53 20204,04 23204,76 -3510,49 3000,72 17,38 14,85

Джерело: складено автором на основі [8]

Проаналізувавши відповідні значення за період, що аналізується, можна стверджувати, що за усіма сві-
товими індексами у 2019 р. спостерігається зменшення значень, що пояснюється поширенням у світі гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, яка спричинила спад усіх світових економік світу через введення певних об-
межень. У 2020 р. спостерігається більш позитивна динаміка порівняно з попередніми роками. Значне зрос-
тання спостерігалося за індексом S&P 500, який збільшився на 33 % у 2020 р. порівняно з 2019 р. Така тенденція 
свідчить про покращення стану фондових ринків світу після наслідків, спричинених пандемією, та активізацію 
подальшого розвитку економічних світових систем в цілому. 

Переважна більшість країн використовують власні національні індекси для аналізу стану фондового рин-
ку. Останніми роками в Україні йде процес формування системи обробки інформації фондового ринку та по-
будови індексів на її основі з урахуванням специфіки українських умов. 

Найпопулярнішими в Україні є Індекс українських акцій (UX) та Індекс ПФТС. Розраховуються як серед-
ньоарифметичні зважені за капіталізацією. Ці індекси є загальновизнаними з боку професійних учасників рин-
ку цінних паперів України та світового співтовариства.

Для аналізу змін цих двох індексів доцільно навести їх значення за 2018–2020 рр. (табл. 2). 

Таблиця 2
Українські фондові індекси за 2018–2020 рр. 

Назви індексів
Розмір фондового індексу, п. Темп зростання, % Темп приросту, %

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2018/2019 рр. 2019/2020 рр. 2018/2019 рр. 2019/2020 рр.

Індекс UX (UX Index) 1366,79 1710,65 1528,44 125,16 89,35 25,16 -10,65

Індекс ПФТС (PFTS Index) 315,74 562,91 510,82 178,28 90,75 78,28 -9,25

Джерело: складено автором на основі [8]

Для візуального аналізу даних побудовано графік зміни українських індексів за досліджуваними роками 
(рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка зміни індексів UX та ПФТС за 2018–2020 рр., п.

Закінчення табл. 1
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З рис. 2 можна побачити, що найбільших значень зазначені індекси набували у 2019 р., а саме Індекс UX – 
1710,65 пунктів, Індекс ПФТС – 562,91 пунктів. Що стосується 2020 р., то тут спостерігається тенденція до зни-
ження значень, яка пов'язана, як і в попередньому аналізі, зі спадом активності на фондових ринках, та падін-
ня економіки в цілому через економічну кризу, спричинену поширенням хвороби COVID-19 як в Україні, так 
і в усьому світі. 

Таким чином, визначившись з сутністю фондових біржових індексів, їх функціями та видами, проаналі-
зувавши динаміку зміни як провідних світових індексів, так і українських фондових індексів, можна зробити 
висновок, що такі індекси є індикаторами розвитку економіки країни в цілому, окремої її галузі та фондо-
вого ринку. Використання таких індексів є обґрунтованим та дійсно допомагає визначити ключові тенденції 
ринку при інвестиційному процесі. В Україні фондовий ринок є недосконалим і кількість біржових індексів 
мізерна. 

Така ситуація пов’язана з наявністю на українському фондовому ринку таких проблем: значна частка неор-
ганізованого ринку цінних паперів; низький розвиток інституцій, що впливають на захист прав власності; фон-
довий ринок України представлений здебільшого підприємствами сировинної галузі та фінансовим сектором 
тощо. Усе зазначене дає змогу рекомендувати зробити певні корективи до процедури формування українських 
фондових індексів. Зокрема, фондовий ринок має мати декілька індексів, які б враховували не тільки біржову 
частину ринку, а й позабіржову. Отже, перспективним напрямом подальшого дослідження можна виділити 
аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Азізова К. М. 
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Annotation. A lot of first impressions come from things we can't control at all – our natural scent, how "baby-
like" our faces are, and whether or not we need to wear glasses or are bald. In this article one will know how important 
to wear stylish clothes, how nice glasses can increase your smartness and how important lower-pitched voices and 
diction, how eye contact is important and what you should do to be more charismatic.

Кeywords: First Impression, business, successful, psychology, intelligence, style, charisma, skills, 
communication.

Анотація. Багато перших вражень випливає з речей, які ми взагалі не можемо контролювати – наш 
природний запах, те, наскільки «схожі на дитину» наші обличчя, і чи потрібно нам носити окуляри, чи ми 
лисі. У цій статті ви дізнаєтесь, наскільки важливо носити стильний одяг, як гарні окуляри можуть під-
вищити вашу кмітливість, і як важливі низькі голоси та дикція, наскільки важливим є зоровий контакт 
і що потрібно робити, щоб бути більш харизматичним. 

Ключові слова: перше враження, бізнес, успіх, психологія, інтелект, стиль, харизма, навички, спіл-
кування.

Today, every day we meet many new people at work or while studying. We know from many studies that first 
impressions play a very important role, but many people do not fully understand how this process works and what to 
do to build a good impression of yourself when you first meet anyone. 

There's not much that folks who want to give off a good first impression can do about their facial structure, 
though they can change their body language by enacting small changes like smiling more, making more eye contact, 
and nodding. For instance, men who have feminine facial features, like thinner eyebrows and a pointier chin, are more 
likely to seem trustworthy.

In this article it is told what one needs to do to make people trust more, how your clothes can help you move up 
the career ladder, how your photos on social networks can attract more girls' attention to you, you will also find out 
how important your voice is and its height and why you need to buy a nice cologne. 

A 2011 Dutch study found that people wearing name-brand clothes – Lacoste and Tommy Hilfiger, to be precise – 
were seen as higher status than folks wearing non-designer clothes.

"Perceptions did not differ on any of the other dimensions that might affect the outcome of social interactions," 
the authors wrote. "There were no differences in perceived attractiveness, kindness, and trustworthiness." Just status. 
It's not just status – it's earnings potential, too. In a 2011 Canadian study [8], university students were shown photos 
of male models dressed in either business or casual attire. They were then asked questions about how that guy would 
perform in a variety of jobs. The results were stark: Not only were the crisply dressed dudes expected to make more 
money, they were expected to get promoted more rapidly. So if you want to make good first impression, you have to 
wear style clothes and watch your skin and of course go for nice hairstyle.

People decide on your trustworthiness in a tenth of a second. Princeton researchers found this out [1] by giving 
one group of university students 100 milliseconds to rate the attractiveness, competence, likability, aggressiveness, and 
trustworthiness of actors' faces.

Members of another group were able to take as long as they wanted. Their judgments were the same for most of 
the traits as the folks who had only a tenth of a second.

© А. Dolhyi, 2020 
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Much of that judgement is based on things you can't really change. For instance, research suggests that more 
feminine, baby-like, and happy faces are perceived to be more trustworthy [2].

A 2017 University of Toronto study [3] found that observers decide in as little as five seconds whether a person is 
charismatic, while watching a silent recording of that person delivering a speech.

People who were attractive, white, and not wearing glasses, and who displayed more eye contact and gave stron-
ger arguments were rated as more charismatic. In turn, those perceptions of charisma predicted whether the person 
appeared to be a leader, suggesting that gender and racial biases are at play when we determine leadership potential.

For a 2012 study [4], researchers at the University of Miami and Duke University had people listen to recordings 
of men and women saying, "I urge you to vote for me this November".

Results showed that participants were more likely to say they'd vote for females with lower-pitched voices. That 
was largely because the females with lower-pitched voices were seen as more competent and trustworthy.

Participants also preferred to vote for men with lower-pitched voices, though it wasn't because they seemed more 
trustworthy.

The researchers say these findings could help explain why fewer women are in leadership positions across the 
globe. "At the very least", they write, "voice pitch is a physical characteristic that does not counterbalance social norms 
that foster gender inequality".

A 2007 study [5] led by Loyola Marymount University professor Nora A. Murphy found that looking your con-
versation partner in the eye was huge for your perceived smartness.

"Looking while speaking was a key behavior," Murphy wrote. "It significantly correlated with IQ, was success-
fully manipulated by impression-managing targets, and contributed to higher perceived intelligence ratings".

Wearing thick glasses and speaking expressively helps, too.
A 2012 University of Pennsylvania study found [6] that "men with shaved heads were rated as more dominant 

than similar men with full heads of hair," and that "men whose hair was digitally removed were perceived as more 
dominant, taller, and stronger than their authentic selves."

For example, all professional body-builders are shaving bold to look more masculine and bigger. Also some ac-
tors in a movie go bald to look more dominant and strong as an example Dwayne Johnson (highest paid actor accord-
ing to revenue from movie and his sport wear collaboration with Under Armor) wears bald to look more like big and 
masculine hero in his movies. 

If you want to look successful, get your suit tailored. 
In a 2013 British-Turkish study [7], participants looked at photos of men in tailored versus off-the-peg suits for 

just five seconds. The guys in tailored suits were rated as more successful. "On the evidence of this study it appears 
men may be advised to purchase clothing that is well-tailored, as it can positively enhance the image they communi-
cate to others," the authors wrote. As an example, well-tailored Italian style suit will look amazing and emphasize your 
posture and confidence.

People don't just read into who you are from your appearance, but also from the way you move.
In a 2012 Durham University study [9], students were shown video clips of 26 other students walking – some with 

looser gaits, some tighter. Just a few steps were needed to give a sense of personality. Students equated looser gaits 
with extroversion and adventurousness, while the more clipped walkers were seen as neurotic.

A recent study [10] on online dating showed that users of dating sites quickly determine how datable you are 
just from your photo. Appearing "more extroverted, open to new experiences, emotionally stable, and likable" boosted 
one's success on the dating website. But seeming more ambitious and competent hurt women on the website, while it 
helped male users of the website find success.

Even after controlling for the text that folks provide in their dating profile, the researchers found that the impres-
sions from the photo held true.

"These results suggest that photo-based first impressions may influence a decision to contact a potential mate, 
even after learning other relevant information about the person," the researchers wrote.

Conclusion: first impression is very important especially today, when we make new acquaintances almost every 
day on work or during lunch. To summarize main recommendations of what is important list the core characteristics: 
high-status trustworthy; charismatic; leadership material; promiscuous; smart; dominant; successful; be on your way 
to a promotion; adventurous; datable.
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According to the results of the research, we can say for sure that stylish clothes, eye contact, the right perfume and 
well-posed diction and the right accessories can greatly influence the right first impression. 

As a result, we can say that today people must follow these recommendations to make the right first impression 
when they meeting new people on their work, university or social media.

Supervisor – Doctor of Sciences (Economics), Professor Naumik-Gladka К. G. 
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Анотація. Проаналізовано основні ознаки та характеристики академічної доброчесності як елемен-
та забезпечення якості освіти. Визначено перелік заходів, спрямованих на дотримання академічної добро-
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Annotation. the article analyzes the main features and characteristics of academic integrity as an element of 
quality assurance in education. A list of measures aimed at maintaining academic integrity has been identified.
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У сучасних умовах розвитку української системи освіти серед її здобувачів, науковців, політиків та загалом 
пересічних громадян виникають численні дискусії щодо інструментів забезпечення якості знань та навичок, 
що отримують студенти та учні шкіл у процесі навчання. Це питання набуло широкого розголосу в останні 
роки, у контексті реформування галузі освіти та впровадження нових законодавчих ініціатив, основним завдан-
ням яких є формування суспільної довіри до результатів діяльності закладів освіти, підвищення якості знань, 
а також забезпечення незалежного функціонування освітніх установ. Досягнення цих завдань стає можливим 
за умови ефективного використання як основних елементів системи забезпечення якості освіти, так і за умови 
адаптації та всебічного застосування практичного досвіду країн світу у боротьбі за дотримання академічної до-
брочесності.

Академічна доброчесність (academic integrity) – це сума етичних норм, принципів і правил, що визначені 
законом, на які повинні спиратися здобувачі освіти та викладачі для гарантії довіри до результатів навчання та 
наукової діяльності та забезпечення якості освіти. 

За даними Міжнародного центру академічної доброчесності, до фундаментальних цінностей академічної 
доброчесності відносять [2]: 

чесність – що означає, що заклади освіти повинні забезпечувати надання знань та навичок через при- −
зму інтелектуальної та особистої чесності усіх учасників навчального процесу у рамках як викладання та оці-
нення результатів праці здобувачів освіти – з боку викладачів, так і надання власних результатів виконання 
відповідних завдань – з боку студентів;

довіра – у рамках якої передбачається встановлення клімату взаєморозуміння та довіри усередині  −
системи закладу освіти. У процесі формування клімату довіри заохочується та підтримується необмежений 
формальними рамками обмін думками, який дає можливість повною мірою реалізуватися науковим пошу-
кам освітян;

справедливість – встановлення чітких, незалежних очікувань, стандартів і практик задля підтримання  −
справедливості у взаєминах між учнями та викладачами;

повага – передбачає шанобливе ставлення усіх учасників освітнього процесу як до особистісних пере- −
конань одне одного, так і до думок та ідей, що стосуються наукової сфери;

відповідальність – означає впровадження та підтримку взаємоузгоджених стандартів освітньої діяль- −
ності, а також окреслення належних заходів впливу у випадку їхнього недотримання;

мужність – невід’ємна частина формування академічної доброчесності у колективі, адже для роз- −
робки та підтримки засад академічної доброчесності необхідна не лише віра в можливість її реалізації,  
а й рішучість та цілеспрямованість у здійсненні відповідних дій. 

Важливо також окреслити, які дії суб’єктів системи освіти можна вважати академічною доброчесністю,  
а які навпаки – віднести до порушення її фундаментальних положень. Отже, окреслимо основні прояви акаде-
мічної нечесності [1]:

академічний плагіат – тобто часткове або повне оприлюднення наукових результатів роботи інших  −
осіб як результатів власної діяльності. До того ж до академічного плагіату можна віднести відтворення текстів 
інших авторів без посилання на них як джерел; 

фабрикація – зміна незалежних результатів досліджень або інших даних, що мають пряме відношен- −
ня до освітнього процесу;

обман – це свідоме надання неправдивих даних щодо власної освітньої діяльності або організації  −
освітньої процесу;

списування – передбачає використання без прямого дозволу зовнішніх джерел отримання інформа- −
ції у процесі проведення оцінювання результатів навчання;

хабарництво – надання або отримання учасником освітнього процесу грошових коштів або послуг  −
нематеріального чи матеріального характеру задля отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

За результатами національного опитування «Вища освіта в Україні: громадська думка студентів» (2015) 
було виявлено, що більша частина опитаних студентів – 87 % – вважає важливим питання вдосконалення вищої 
освіти, з них 36 % визначають цю проблему першочерговою. У рамках цього ж опитування було визначено, що 
основними причинами того, що студенти вдаються до списування та купівлі «самостійних» робіт, було визна-
чено: по-перше, те, що їх купівля є досить простою та доступною (так вважають 45 %), і лише 31 % здобувачів 
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освіти визначають причиною такої своєї поведінки відсутність зв’язку між завданнями та їхньою майбутньою 
професією. Водночас 44,8 % респондентів визначають, що для того, щоб знайти гарну роботу після закінчення 
ЗВО, необхідно мати високий рівень знань, у той час як досить суттєва частина, 36% з опитаних, на жаль, від-
носить можливість знайдення гарної роботи до сфери впливу зв’язків та «вдалих знайомств» [5].

Така статистика, очевидно, підтверджує, що в українській системі освіти наявний дисонанс щодо став-
лення освітян до рівня своєї професійної компетентності, а також проблеми дотримання академічної добро-
чесності.

Так, задля забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності, логічним наслідком якого 
є підвищення рівня якості освіти, необхідно звернутися до досвіду країн світу у контексті боротьби із академіч-
ною нечесністю.

Наприклад, у Великій Британії, у рамках дотримання академічної відповідальності, засновано Офіс неза-
лежного арбітражу, основною функцією якого є своєчасне реагування на нечесні, корупційні практики у сфері 
освіти, до того ж у закладах освіти використовується спеціальні програмні додатки щодо виявлення плагіату 
у роботах студентів і науковців. 

В Австрії, додатково до схожих із Британією дій, провадиться політика популяризації культури бороть-
би за дотримання фундаментальних принципів академічної доброчесності, одним з ефективних інструментів 
у рамках якої є навчання студентів академічному письму. 

У Швеції порядок врегулювання порушень у сфері дотримання принципів академічної доброчесності пе-
редбачає створення спеціальних інституційних комісій на місцях, які очолюються віце-канцлером університе-
ту [3].

Цікавим є досвід Індонезії у протидії академічній нечесності: там кожен, хто займається науковою діяль-
ністю, у рамках підготовки результатів публікації має підготувати й подати декларацію про те, що робота 
є оригінальною, а автор, у якості виявлення будь-якого з видів порушення академічної доброчесності, гото-
вий понести відповідне покарання: для студентів – попередження, виключення з закладу освіти, анулювання 
результатів здобуття освіти; до викладачів та науковців – попередження, позбавлення наукового ступеня або 
звільнення [4].

Отже, варто зазначити позитивну динаміку зміни думки українців до проблеми забезпечення якості 
освіти, активну популяризацію дотримання принципів та фундаментальних цінностей академічною добро-
чесності. Проаналізувавши досвід країн світу у вирішенні цього питання, а також беручи до уваги точку зору 
автора на вирішення цієї проблеми, можна виділити такі основні заходи, що необхідно провести в українських 
закладах освіти задля підвищення якості знань: внести у законодавство чітке поняття «академічної доброчес-
ності», ознаки правомірної та неправомірної поведінки, визначити правила та норми відповідальності здобу-
вачів освіти та викладачів за їх недотримання; забезпечити наявність у закладах освіти відповідного програм-
ного забезпечення, яке у рамках детального аналізу робіт може визначити плагіат; проводити роботи щодо 
популяризації доброчесної поведінки, забезпечити студентам надання тих завдань, що, на їх думку, мають 
безпосереднє відношення до їхньої майбутньої професії, шляхом загальнонаціональних опитувань; створити 
державний портал, до якого мають бути завантажені усі наукові праці разом із відповідними доказами оригі-
нальності роботи.

Отже, дотримання норм і принципів академічної доброчесності – це не недосяжний ідеал системи освіти, 
а цілком реальна дійсність розвинутих країн світу, а тому Україна, беручи до уваги досвід країн світу та наробки 
вітчизняних науковців, має можливість за умови їх якісної реалізації забезпечити створення доброчесного ака-
демічного простору у закладах освіти.

Науковий керівник – старший викладач Афанасьєва О. М. 
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Анотація. Розкрито сутність Міжнародного валютного фонду. Проведено аналіз діяльності Між-
народного валютного фонду. Визначено значення діяльності Міжнародного валютного фонду для України та 
динаміку запозичень і погашень боргів Україною перед МВФ. 

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, зв'язок Міжнародного валютного фонду з Україною, 
запозичення, погашення, борги, кредити.

Annotation. The essence of the International Monetary Fund are revealed. An analysis of the activities of the 
International Monetary Fund. The significance of the International Monetary Fund for Ukraine and the dynamics of 
borrowing and repayment of Ukraine's debts to the IMF are determined.

Кeywords: International Monetary Fund, connection of the International Monetary Fund with Ukraine, 
borrowing, repayment, debt, credits.

Сьогоднішні новини, які показують, що зараз відбувається в світі, не вселяють радість, а тільки занепоко-
єння та невпевненість у завтрашній день: пандемія COVID-19, політичні та військові конфлікти між державами, 
криза. Все це дуже «б’є» по економіці держав, впливає на неї, але, на жаль, не в гарному плані. Для того щоб 
утримати економіку, трохи поліпшити її стан, уряд країни звертається до Міжнародного валютного фонду. Це 
одне із агентств Oрганізації Oб’єднаних Націй, що тримає на меті регулювання та контроль валютно-кредитних 
відносин країн, котрі входять до складу ООН, надання допомоги при дефіциті платіжного балансу, надання 
кредитів в іноземній валюті. МВФ створено 27 грудня 1945 року, підписавши угoди 29 крaїнами. А 22 липня 
1947 р. фoнд розпoчав свою діяльність і став oрганічною частиною Брeттон-Вудської вaлютної систeми. 

Відповідно до Закону України «Про встyп України до Міжнaродного валютного фонду, Міжнародно-
го банку рeконструкції та розвитку, Міжнaродної фінансової корпорації, Міжнaродної асоціації рoзвитку та 
Багатoстороннього агентства по гарaнтіях інвестицiй» від 3 червня 1992 року, Україна стала членом МВФ [1].

© Дубровіна О. Ю., 2020 
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Актуальність теми цього дослідження обумовлена тією значною роллю, яку Міжнародний валютний 
фонд відіграє в умовах глобалізації сучасної світової економіки. 

Уся специфіка і проблематика Міжнародного валютного фонду у вітчизняній літературі висвітлена недо-
статньо, але є деякі аспекти досліджень у роботах В. Мельника, І. Чугунова, В. Кротюка, І. Запатріної, Р. Лисен-
ко, В. Кротюка, Д. Лагутіна, В. Салтінского, І. Степаненко, В. Колосової та інших вчених. Кажучи про іноземних 
експертів, котрі дають оцінку роботи МВФ з іншими країнами-членами, можна назвати Р. Кіоуана, Д. Стіглітц, 
М. Юна, Б. Рєзніка. Однак актуальними залишаються питання про відповідність діяльності МВФ в сучасних 
умовах спочатку заявленим цілям даної організації, основним векторам її діяльності в умовах глобалізації світо-
вого економічного розвитку і об'єктивним критеріям ефективності функціонування Фонду.

Метою цього дослідження діяльності Міжнародного валютного фонду є висвітлення практики співпраці 
Фонду з Україною та визначення переваг і недоліків співпраці України з МВФ.

Україна плідно співпрацює з фондом з 1994 року, використовує його фінансові та технічні ресурси для 
досягнення макрoекономічної стaбілізації та створення необхідних перeдумов для прoведення економічних ре-
форм. Такe співрoбітництво здійснювaлось перевaжно в рaмках рeалізації спільних програм – STF (системнa 
трансформаційна позика), «Stand-By» (стaбілізаційна позика), Мeханізм рoзширеного фiнансування (позика на 
підтримкy розвитку), попереджyвальний «Stand-By». 

У лютому 2014 року український уряд звернувся за допомогою до МВФ, щоб розпочати підготовку нової 
кредитної угоди між Україною та Міжнародним валютним фондом. Рада МВФ підтвердила нову програму 
«Stand-By» з Україною 31 квітня 2014 року на наступні 2 роки у сумі 17,1 млрд. дол. США. Але вже у січні 2015 р. 
домовились про розширення та продовження фінансової підтримки Україні, змінивши програму під назвою 
«Stand-By» на довготермінову Extended Fund Facility (EFF). Ця чотирирічна програма передбачає фінансування 
заходів з економічної і фінансової стабілізації України. І вже в 2019 р. закінчувався термін цієї програми , що 
збіглося з парламентськими і президентськими виборами в Україні. Тому подальша співпраця з Міжнародним 
валютним фондом була в пріоритеті та була актуальна [2].

Щодо програми «Stand-By», то 5 грудня 2018 року уряд України і Національний банк України відправив 
Лист та Меморандум про економічну та фінансову політику до Міжнародного валютного фонду, з метою за-
початкування нової програми «Stand-By», яка потім була направлена на збереження фіскальної консолідації та 
зменшення рівня інфляції та проводила реформи, які були спрямовані на зміцнення податкового адміністру-
вання, фінансового та енергетичного секторів. 18 грудня 2018 року Рада директорів МВФ схвалила угоду про 
програму EFF, яка триватиме 14 місяців, з обсягом 3,9 млрд дол. США, виділивши транш за програмою у роз-
мірі 1 млрд. І вже 17 лютого 2020 року програма EFF завершила свою працю.

Але на цьому співпраця України з Міжнародним валютним фондом не закінчилася, бо Уряд України на-
прикінці серпня 2019 року провів переговори щодо нової Програми задля підтримки впровадження реформ. 
І 7 грудня 2019 року було досягнуто згоди між МВФ і Україною на технічному рівні Staff Level Agreement стосов-
но нової Програми EFF з терміном 3 років і загальним обсягом 5,5 млрд дол. США. Але в наше життя прийшли 
деякі зміни у вигляді пандемії коронавірусу, тому у травні 2020 року змінилися підходи виділення коштів краї-
нам. І у зв’язку із цим перемовини щодо започаткування нової програми продовжились в контексті програми 
«Stand-by», що була започаткована на 18 місяців з обсягом 5 млрд дол. США. Програма Stand-by 2020 зосеред-
жена на ключовому завданні – підтримка макроекономічної та фінансової стабільності і охоплюватиме, серед 
іншого такі сфери, як: фіскальна політика; монетарна політика; політика фінансового сектора; енергетична по-
літика та антикорупційна політика [3].

Загалом у рамках співробітництва з МВФ Україна отримала 23,910.76 млрд дол. США. Загальний борг 
України становить 2,41 млрд дол. США перед Міжнародним валютним фондом. Динаміку запозичень та по-
гашень боргів Україною перед МВФ станом на 2018 рік наведено на рис. 1. 

Виходячи з наведеної динаміки (рис. 1) можна сказати, що погашення основного боргу після 2014 року 
пішло на спад, але вже з 2017 р. ситуація дещо змінилась. 2015 рік став піком залучень від МВФ, але і тут дина-
міка негативна [4]. Щодо заборгованості, то загальний зовнішній борг України становить 40,45 млрд дол. США. 
Заборгованість за позиками, що одержані від міжнародних фінансових організацій, становить 7,88 млрд дол., 
Європейському співтовариству з атомної енергії Україна винна 110 млн дол., Європейському банку реконструк-
ції та розвитку (ЄБРР) – 350 млн дол., Європейському інвестиційному банку (ЄІБ) – 60 млн дол., Міжнародному 
банку реконструкції та розвитку (МБРР) – 460 млн дол., Міжнародному валютному фонду (МВФ) – 6,91 млрд 
дол. Динаміку державного боргу і внутрішнього валового продукту України наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка державного боргу і внутрішнього валового продукту України  
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Можна зробити висновки, що з кожним роком борг зростає (рис. 2). Це добре видно з 2014 по 2019 рр. Але 

з ВВП ситуація дещо інша – він пішов на спад з 2017 року [5].
За минулі роки багато що змінилося. Світ змінюється і прогресує з кожним днем. Однак багато що ще 

належить зробити. Неможливо створити ідеально функціонуючу організацію без становлення її як відпрацьо-
ваної до автоматизму системи шляхом проведення всіляких реформ і перетворень, на які, без сумніву, потрібні 
час і досвід. Особливо коли йдеться про таку велику організацію, як Міжнародний валютний фонд. Перетво-
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рення відбуваються кожен день і з кожним днем ми все ближче до становлення кращого апарату МВФ, який, 
можливо, нарешті, буде відповідати всім критеріям досконалого механізму з економічної точки зору.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Петряєва З. Ф. 
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Актуальність цієї теми обумовлена тим, що в останні роки вітчизняні туристичні підприємства змушені 
здійснювати свою діяльність у нестабільних економічних і політичних умовах. Введення санкцій, терористич-
на загроза, закриття цілих туристичних напрямків призвели до скорочення організованого виїзного туризму 
в Україні приблизно на 20 %, також різко скоротилось кількість туроператорів виїзного туризму [1]. Таким 
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Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

86

чином, питання забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств в Україні стають все більш 
актуальними і вимагають всебічного аналізу.

На сьогодні існує велика кількість робіт, присвячених напрямам формування та розвитку конкурентних 
переваг підприємства сфери послуг. Ця тема розглядалася в роботах таких вітчизняних і зарубіжних вчених, 
як Р. Фатхутдінов, Б. Райзберг, І. Аренков, М. Портер, І. Ліфіц, Л. Балабанова, В. Довбенко, Ю. Лупенко, І. Під-
дубний, А. Піддубна та ін.  

Метою дослідження є визначення особливостей вибору базових конкурентних стратегій (стратегій конку-
рентних переваг) вітчизняними підприємствами сфери туризму.

Формування та збереження конкурентних переваг підприємства індустрії туризму вимагають цілеспря-
мованого використання всіх резервів їх ефективного розвитку. Основною метою управління конкурентоспро-
можності підприємства сфери туризму є формування стійких конкурентних переваг, що дозволяють покращу-
вати конкурентне становище підприємства на ринку в умовах динамічно мінливого зовнішнього середовища, 
з одного боку, і отримання високих фінансових результатів діяльності, з іншого [2].

У процесі формування конкурентної стратегії підприємства, що працює на ринку туризму, необхідно вра-
ховувати особливості туристичних послуг і функціонування  підприємств, що надають такі послуги, основними 
з яких є:

1) невіддільність джерела і об'єкта надання туристичної послуги; 
2) туристична послуга, як правило, не піддається зберіганню. Крім того, її неможливо попередньо про-

демонструвати в матеріальній формі;
3) на процес споживання туристичної послуги значно впливають часові та просторові чинники. Для отри-

мання послуги клієнт повинен бути переміщений, і безпосереднє споживання послуги відбувається за відсут-
ності її продавця. Крім того, туристські підприємства дуже залежні від чинника сезонності [3];

4) висока частка низькокваліфікованої і низькооплачуваної праці і викликана цим низька компетентність 
деяких співробітників підприємств сфери туризму [4].

Виходячи з вищевикладених особливостей можна стверджувати, що в індустрії туризму ключовими галу-
зями формування стійких конкурентних переваг є:

інноваційна активність; −
сформована система управління якістю послуг, що надаються; −
гнучка, адаптивна і сильна організаційна культура підприємства; −
нематеріальні активи (імідж і ділова репутація); −
управління поведінкою споживачів [5]. −

Таким чином, вибір стратегії і методів управління конкурентоспроможністю підприємства сфери туриз-
му повинен здійснюватися з урахуванням пріоритетності розвитку саме цих аспектів діяльності підприємства. 

Основними завданнями підприємств індустрії туризму є підвищення лояльності споживачів, адаптація 
до динамічно мінливих умов зовнішнього середовища, зростання інноваційного потенціалу та підвищення 
якості послуг, що надаються.

З цією метою туристичне підприємство може використовувати цілу низку стратегічних альтернатив 
(в тому числі і класичних) залежно від поточного рівня конкурентоспроможності та поставлених цілей. 

Згідно з теорією М. Портера існують три базові конкурентні стратегії: лідерства у витратах, диференціації 
та спеціалізації (концентрації) [6].

Вибір конкурентної стратегії залежить від того, які ресурси має підприємство. Конкурентні стратегії, спря-
мовані на мінімізацію витрат, підходять підприємствам, що надають стандартні послуги, для яких характерні 
висока частка низькокваліфікованої праці та відсутність перспективних розробок. Зрозуміло, що основною пе-
ревагою цієї стратегії є низька собівартість і, можливо, низька ціна послуг, що надаються.

Ця стратегія має ряд істотних недоліків. Як правило, вона не відрізняється гнучкістю, здебільшого не від-
повідає реальним потребам туристичного ринку. Її застосування досить ризиковано в сучасних умовах, коли 
з різних економічних, політичних причин або проблем безпеки закриваються цілі туристичні напрямки [6].

Стратегія диференціації застосовується тими туроператорами, які мають великий досвід на регіонально-
му туристичному ринку і при цьому є невеликими за розміром. В основі цієї стратегії лежить вибір унікального 
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туристичного напрямку або цільового клієнта. Наприклад, туроператор може пропонувати тури для студентів 
або круїзи по річках свого регіону. Перевагою цієї стратегії є те, що вона не вимагає дорогих вкладень і досить 
швидко призводить до «впізнавання» підприємства як спеціаліста з цього напрямку. Суттєвим недоліком стра-
тегії диференціації є залежність туроператора від попиту на цей тип туристських послуг [7].

Стратегія концентрації полягає у фокусуванні маркетингових зусиль на будь-якому сегменті споживачів 
залежно від різних ознак. Вона оптимально підходить для туроператорів, які обмежені у фінансових ресур-
сах, не мають великого досвіду або ринкових можливостей, невеликих за розміром. Обираючи цю стратегію, 
туроператор не витрачає значних коштів і зусиль на маркетинг і рекламу, оскільки робота ведеться з одним 
сегментом споживачів. Однак, як і стратегія диференціації, стратегія концентрації пов’язана з ризиком значної 
залежності туроператора від змін попиту [8]. 

Продовженням розвитку теорії стратегій конкурентних переваг є конкурентна стратегія, в основі якої ле-
жать інновації. У роботах А. Мазаракі зазначено, що конкурентна стратегія, основана на інноваціях, передбачає 
отримання конкурентних переваг за рахунок надання нового виду послуг, зміни процесу обслуговування, осво-
єння нової ринкової ніші [9]. Для здобуття таких переваг конкурентам необхідні часові та фінансові витрати, 
що дає підприємству стійку конкурентну перевагу в деякому часовому інтервалі. В основі цього типу стратегій 
лежить створення задоволення існуючих усвідомлених або неусвідомлених потреб клієнтів новим способом. 
Ця стратегія, з одного боку, характеризується дуже високим рівнем ризику, але, з іншого боку, дозволяє під-
приємству отримувати досить високий рівень прибутковості. 

Основними напрямками розвитку при виборі інноваційної стратегії туристичного підприємства мають 
стати створення гнучких віртуальних організаційних форм, використання нових технологій обробки і передачі 
інформації тощо [10]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність підприємств сфери послуг дося-
гається шляхом створення гнучкої системи реагування на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, що 
представляється необхідним для її забезпечення. Підтримка високого рівня конкурентоспроможності можли-
ва на основі використання численних зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають переваги підприємств 
сфери послуг.

Конкуренція – це постійний пошук і створення кращих умов для виробника, продавця і покупця. Бути 
конкурентоспроможним означає випереджати своїх суперників-конкурентів у привабливості виробництва, 
збуту і задоволення потреб споживачів.

Для підтримки рівня конкурентоспроможності розробляється стратегія, найчастіше на кілька років 
вперед, конкретизується в певному напрямку і відображається в програмах, практичних діях і реалізується 
в процесі їх виконання. На практиці частіше використовується сукупність стратегій у вигляді їх раціонального 
поєднання. Крім того, необхідна чітка розстановка пріоритетів і розробка стратегій, які найбільшою мірою від-
повідають умовам ринку сфери послуг і сприяють розвитку сильних сторін підприємства, його конкурентних 
переваг.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Притиченко Т. І. 
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27ФоРмування конкуРентних пеРеваг  
пІдпРиЄмства в умовах глобалІЗацІї

УДК 631.11 Жидкова Д. О.

   Магістрант 2 року навчання   
факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Розглянуто сучасні процеси формування конкурентних переваг підприємства в умовах гло-
балізації економіки. Обґрунтовано важливість використання патентної інформації в інноваційному про-
цесі та впливу патентування на роль інтелектуальної власності в досліджуваних явищах. 

Ключові слова: глобалізація, конкурентна перевага, конкурентоспроможність, інноваційний процес, 
інтелектуальна власність, патент, патентна інформація.

Annotation. Modern processes of formation of competitive advantages of the enterprise in the conditions of 
globalization of economy are considered. The importance of the use of patent information in the innovation process and 
the impact of patenting on the role of intellectual property in the studied phenomena is substantiated.

Кeywords: globalization, competitive advantage, competitiveness, innovation process, intellectual property, 
patent, patent information.

Процес глобалізації світової економіки характеризується швидкими якісними та кількісними змінами. 
Cучасні економічні відносини регулюються великою кількістю економічних і правових регуляторів, особливо 
у такому прогресивному напрямку, як інноваційний розвиток. Активна діяльність в інноваційній сфері забез-
печує стабільність конкурентних переваг підприємства та його конкурентоспроможність на світових ринках. 
Тому вивчення закономірностей та особливостей процесів формування інтелектуального капіталу сучасного 
підприємства є актуальним.

Метою статті є вивчення особливостей формування інтелектуального капіталу підприємства та можли-
востей створення його конкурентних переваг на світових ринках в умовах глобалізації.

Питання формування конкурентних переваг підприємства в умовах глобалізації  відображені у працях 
вчених, зокрема: Я. Б. Базилюка, А. В. Войчака, Ю. Б. Іванова, Н. Г. Міценко, Л. П. Стеціва, І. В. Тараненко,  
О. А. Федірка, Т. Б. Харченко, Є. О. Бєлова, М. В. Бондаренко, О. Л. Ігнатенко, Ю. О. Зайцев, А. В. Кириллов,  
С. В. Кондратюков, С. С. Стаурський, В. Ф. Максимова, А. Н. Прохоров, С. П. Рогожин, С. Л. Сазанова,  
Д. М. Чибісов та ін. 

Глобалізація економіки забезпечує співпрацю у виробництві принципово нових продуктів, креативність 
і використання новітніх технологій завдяки доступу до нових зовнішніх ідей при дотриманні захисту інтелек-
туальної власності (ІВ). 

Як зазначає В. Ф. Максімова, супутнім процесом глобалізації економіки сьогодні є становлення нового 
етапу в розвитку економічних відносин – розумної (інтелектуальної) економіки. Необхідність переходу до ін-
телектуальної економіки зумовлена основними причинами, що визначили вектор трансформації інших сфер 
суспільства шляхом підвищення ефективності економічних ресурсів за рахунок інновацій, інтелектуалізації, 
інституціоналізації, екологізації та соціалізації [6].

Слід зазначити, що позитивність цих тенденцій не скасовує, а, навпаки, збільшує інтенсивність еконо-
мічної конкуренції, оскільки, як зазначили С. В. Кондратюков та С. С. Стаурський, причини виникнення кон-
куренції, які об'єктивно закладені живою природою та продиктовані умовами виживання. Коли в результаті 
біоеволюції виникають два або більше організмів одного типу із загальними цілями існування та єдиним сере-
довищем для існування, неодмінно виникає потреба в конкуренції за обмежені ресурси [5].

© Жидкова Д. О., 2020 
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Аналізуючи властивості сучасного розвитку глобалізації економічних процесів, успішне визначення сут-
ності конкурентоспроможності пропонують М. В. Бондаренко та Л. О. Ігнатенко. Вони розглядають конку-
рентоспроможність як властивість об'єкта, що має певну частку відповідного ринку, яка характеризує ступінь 
відповідності техніко-функціональних, економічних, організаційних та інших характеристик об'єкта, вимогам 
споживачів, визначає частку ринку, що належить цьому об'єкту, і перешкоджає перерозподілу цього ринку на 
користь інших об'єктів [2].

Ю. О. Зайцев всебічно дослідив різнобічні сучасні наукові погляди на сутність і характеристики конкурен-
тоспроможності та оцінив її як елемент системи економічних конкурентних відносин, і визначив такі власти-
вості конкурентних переваг [3]:

конкурентна перевага – це елемент системи конкурентних відносин; −
конкурентна перевага виявляється в умовах конкуренції; −
конкурентна перевага відносна; −
конкурентна перевага має динамічний характер, а стійка конкурентна перевага – довгострокову ви- −

году від застосування деяких унікальних, заснованих на унікальному поєднанні внутрішньофірмових ресурсів 
і стану навколишнього середовища, що завдяки унікальності неможливо скопіювати.

Слід зазначити, що найбільш стабільну конкурентну перевагу в розумній економіці забезпечує інтелекту-
альна складова, включаючи ІВ.

Кілька ролей ІВ, що може виконувати в процесі формування конкурентних переваг, запропоновані  
А. М. Прохоровом: насамперед це впливає на формування ресурсного потенціалу підприємства (є частиною 
матеріального, комерційного, інформаційного та фінансового потенціалу організації); є своєрідним «фунда-
ментом» інноваційного потенціалу організації, склад та структура якого визначають її інноваційні можливості, 
отже, напрямки розвитку конкурентного потенціалу організації в цілому; також це економічний інструмент, 
який забезпечує трансформацію існуючих конкурентних можливостей організації у відповідні конкурентні пе-
реваги, крім того, він залишається джерелом додаткових конкурентних переваг організації [7].

Водночас слід зазначити, що, навіть беручи участь у глобалізації, інституціоналізовані національні від-
мінності в управлінні знаннями залишаються в економіках різних провідних країн. Отже, інтелектуалізація 
інноваційного потенціалу сучасної економічної організації може відбуватися різними способами, в тому числі 
під впливом особливостей національної особливості управління підприємством, що наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Порівняння підходів до управління знаннями

Напрям Головна ідея Результат діяльності

Американський підхід Використання загальних знань працівників, 
а не окремих аспектів

Організація спільнот, в якій люди можуть обміню-
ватись інформацією та знаннями

Японський підхід
Соціалізація. Зміна організаційного ото-
чення. Пошук альтернативних підходів до 
вирішення проблем

Компанія створює нові знання та інформацію, 
необхідні для нового підходу до проблеми та її 
вирішення

Скандинавський (європейський) 
підхід

Інтелектуальний капітал є результатом 
самостійних дій окремих людей

Просування нових ідей всередині компанії завдяки 
незалежним думкам окремих працівників

Джерело: розроблено автором на основі [1] 

Під час формування конкурентних переваг та їх захисту відбувається інтернаціоналізація та інституціона-
лізація економічних і правових процесів, включаючи захист інтелектуальних прав, як на стадії патентування, 
так і в процесі їх обміну, що є важливою перевагою глобалізації.

Останнім часом велике значення у підвищенні конкурентоспроможності товарів, як зазначає О. В. Ки-
рилов, присвоюється торговим маркам, товарним знакам і знакам обслуговування. Конкурентоспроможність 
товаровиробників значною мірою проявляється через конкурентоспроможність їхньої продукції, на яку, своєю 
чергою, впливають [4]:

 наявність патентного або непатентного захисту; −
 патентна чистота об'єкта обладнання; −
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 назва місця походження товарів, знаків обслуговування та зареєстрованих товарних знаків; −
 прикладна технологія; −
 ряд патентів, ліцензій, доступних в організації. −

Значним фактором, що впливає на конкурентоспроможність товару, є його патентне оформлення. Під 
патентуванням розуміють юридичну власність об'єкта, суть якої полягає в тому, що він не порушує ексклюзив-
них прав інтелектуальної власності (включаючи промислові) у даній країні, що належить третім особам, і може 
вільно впроваджуватись в країні [4]. З часом патентне оформлення може також виступати стосовно інших кра-
їн, оскільки інші патенти можуть втратити чинність у зв'язку із, наприклад, закінченням терміну дії тощо.

Аналізуючи це питання, доцільно звернути увагу на точку зору С. П. Рогожина та С. Л. Сазанова, які зазна-
чили, що в епоху глобалізації економіки, активного впливу та взаємодії правових та економічних теорій на ін-
ститут ІВ існує потреба в дослідженні як економіко-правової категорії, так і концепції «інтелектуального права 
власності», що слід розглядати як процес інституціоналізації для захисту конкурентних переваг підприємства, 
що створює стимули та правила економічної поведінки [8].

Досліджуючи захист прав інтелектуальної власності в умовах сучасної глобалізації, слід звернути увагу на 
дослідження Д. М. Чибісова, який стверджує, що поява захисту ІВ була пов’язана з можливістю комерціалізації 
результатів ІВ. Поточна концепція захисту промислової власності передбачена, зокрема, «Угодою про торгові 
аспекти прав інтелектуальної власності», що також передбачає патентний захист винаходу лише за умови, що 
він є комерційно життєздатним (стаття 27 Угоди), яка може свідчити про те, що саме промислова придатність 
результату певної інтелектуальної діяльності відіграє ключову роль у захисті власності ІВ [9].

Оцінюючи вплив патентного дозволу на конкурентоспроможність товару, можна вказати, відповідно, еко-
номічну та правову складову впливу:

1) збитки від вимог власника патенту, оскільки санкції за порушення патенту повинні бути суттєвими, що 
забезпечує ефективність захисту ІВ;

2) юридична складова вимагає дотримання норм і визначених дій у сукупності правовідносин, включаючи 
визначення обсягу прав існуючих патентів та можливих заперечень, пов’язаних із патентом у певній країні на-
приклад, стосовно закінчення терміну дії або з інших причин.

Оцінку важливості використання патентної інформації в інноваційному процесі, яку отримали експерти 
Європейського патентного відомства (EPO) в результаті дослідження (EPO, 2017), наведено на рис. 1.

 

70% новаторів 
використовують

патентну інформацію

72% вважають 
патентну інформацію 

дуже важливою

Важливість інформації на етапах:
теоретичні дослідження – 37%;
прикладні дослідження – 76%;
проєктні роботи – 77%

Рис 1. Оцінка важливості використання патентної інформації в інноваційному процесі

Джерело: складено автором на основі щорічних звітів Європейського патентного відомства

За даними EPO, приблизно 80–90 % респондентів, які впроваджують інновації, вважають, що технічна 
інформація є важливою на всіх етапах інноваційного процесу. Інформація про бізнес-процеси та захист прав 
власності має особливе значення на етапах прикладних досліджень та подальшої комерціалізації; загалом оцін-
ка важливості цих типів інформації на всіх етапах інноваційного процесу приблизно рівна і становить 65 % 
позитивних відповідей.

Джерелом технічної інформації для інноваційного процесу є, перш за все, інтернет-ресурси, корисні для 
понад 80 % винахідників. Наступною по важливості є технічна інформація, яку можна отримати з патентних 
джерел (понад 70 %), за нею друковані засоби масової інформації (понад 60 %), особисті контакти, бази даних, 
виставки та конференції, професійні асоціації, форуми, блоги тощо.

Загалом інформація з патентних джерел використовується на стадії теоретичних досліджень у 37 % ви-
падків, на стадії прикладних досліджень – 76 %, на стадії проєктних робіт – 77 %, а на стадії комерційного 
впровадження – у 67 % випадків. Патентними інформаційними ресурсами є переважно Європейське патентне 
відомство (75 %), Німецьке відомство з патентів та товарних знаків (DPMA) (30 %), Патентне відомство США 
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(USPTO) (21 %), Світова організація інтелектуальної власності (ВОІВ) (17 %), Google (15 %) та інші. Важливість 
використання патентної інформації на етапах інноваційного процесу зазначають більше половини респонден-
тів [6].

Водночас перешкодами для використання патентної інформації є такі фактори: патентна інформація 
втратила свою актуальність для новаторів; невідомі джерела для отримання патентної інформації; патентна 
інформація занадто складна, застаріла або дорога.

Водночас на практиці більшості фірм у розвинених країнах світу, вивчення патентного оформлення стано-
вить щонайменше половину всіх видів патентних досліджень і є важливою частиною комерційної діяльності зі 
створення та продажу продукції, технології та послуг. 

Робота з надання та дослідження патентного оформлення проводиться до початку реалізації об’єкта – під 
час його розробки. Учасниками цього процесу є як розробники, так і фахівці в галузі ІВ: патентні працівники, 
юристи, економісти [4].

Іншим важливим фактором, що сприяє зростанню конкурентоспроможності в умовах глобалізації, є ди-
намічна здатність до синергії інформаційних, виробничих, фінансових та інших ресурсів для досягнення мак-
симального ефекту.

Інформаційний компонент у такому поєднанні відіграє ключову роль, оскільки він пов'язує всі види ресур-
сів з єдиною системою прийняття рішень. Взаємозв'язок елементів системи прийняття рішень з домінуючою 
роллю інформації дозволяє організації створювати нові та вдосконалювати існуючі стратегії конкурентоспро-
можності. Інакше кажучи, можна зазначити, що інформаційна складова процесу управління конкурентоспро-
можністю є одним із ключових факторів успіху.

Завдання щодо управління конкурентоспроможністю підприємств в сучасних динамічних умовах штовхає 
підприємство на побудову таких бізнес-процесів, домінуючою характеристикою яких має бути як інтелектуа-
лізація глобальних маркетингових інформаційних потоків, так і здатність інноваційного продукту підприєм-
ства найкраще задовольняти потреби конкретних споживачів, одночасно забезпечуючи конкурентну діяльність 
з одночасним захистом джерел її розумної конкурентної переваги. Отже, інтелектуалізація конкурентних рин-
кових переваг забезпечується, з одного боку, постійним оновленням конкурентних знань на основі ефективної 
організації маркетингової інформаційної системи, а з іншого боку, здатністю підприємства до захисту свого 
інтелектуального капіталу.

Розвиток конкурентоспроможності як процесу може бути представлений моделюванням впливу факто-
рів середовища на інформаційні потоки в процесі формування стратегій конкурентоспроможності (рис. 2).

Створення стратегії 
конкурентоспроможності на 
принципах інформаційного 

контролю та синергії

Взаємозв’язок, 
взаємозалежність, 

взаємодоповнюваність 
елементів системи

Оцінка системи за 
критерієм синергії

Оцінка ступеня 
інформаційної 

цінності ресурсів 
компанії

Оцінка інформації 
за критерієм 

симетрії

Накопичення 
інформації для 

управління

Фактори навколишнього середовища, 
їх значення та тривалість

Загальний 
коефіцієнт впливу

Зміни 
в конкурентному 

середовищі

Рис. 2. Вплив факторів зовнішнього середовища на формування стратегій конкурентоспроможності

Джерело: розроблено автором на основі [1–10]

Фактором впливу на компанію, що спричиняє зміни конкурентних позицій, є різниця між збільшенням 
та зменшенням обсягу інформації, специфічними коливаннями, яких організація досягає завдяки обміну із 
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зовнішнім середовищем. Збільшення обсягу обміну інформацією призводить до ефекту масштабу, але усклад-
нює процес її упорядкування.

Збір та аналіз даних вимагає врахування фактора симетрії інформації, який показує ступінь володіння 
інформацією різних суб'єктів ринкових відносин. Нерівномірність потоків інформації спричиняє неадекват-
ну поведінку учасників ринку, може призвести до додаткових втрат і, як наслідок, можливого обмеження 
конкурентних позицій. У цьому випадку доцільно використовувати механізми оптимізації інформаційних 
потоків.

Висновки. Однією з передумов успішного формування і функціонування  інтелектуального капіталу під-
приємства є науково обґрунтоване забезпечення процесу отримання необхідної інформації з очікуваним ефек-
том від реалізації. Стійки конкурентні переваги забезпечуються на основі формування інтелектуального капіта-
лу в процесі інноваційної діяльності підприємства, а збереження конкурентних переваг, у тому числі шляхом 
патентування, набуває все більшого значення в умовах глобалізації. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Горобинська М. В. 
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Анотація. У статті проведено аналіз підходів різних науковців щодо процесу управління міжнарод-
ною маркетинговою діяльністю, розроблено ефективний механізм стратегічного управління міжнародною 
маркетинговою діяльністю, який забезпечує реалізацію конкурентної стратегії суб'єктів міжнародного 
підприємництва та максимально узгоджується з їх виробничими підсистемами. 

Ключові слова: маркетингова діяльність, підприємство, стратегія, міжнародна маркетингова стра-
тегія.

Annotation. The article analyzes the approaches of various scholars to the process of managing international 
marketing activities, developed an effective mechanism for strategic management of international marketing activities, 
which ensures the implementation of competitive strategy of international businesses and is most consistent with their 
production subsystems.

Кeywords: marketing activity, enterprise, strategy, international marketing strategy.

У сучасних умовах активна міжнародна маркетингова діяльність стає необхідною умовою успіху підпри-
ємства на зовнішніх ринках, адже вона спрямовує підприємця до врахування потреб, вимог і тенденцій цільо-
вих ринків. Це зміцнює конкурентні позиції підприємства та створює основу для ефективної зовнішньоеконо-
мічної політики.

У мінливих економічних, політичних і соціальних умовах перед підприємствами, що діють на міжнарод-
ному ринку товарів і послуг, стоїть непросте завдання – не тільки «вижити» в період зростаючої конкуренції 
і безперервного технічного прогресу, а й розвиватися, нарощувати свій потенціал. Постійний тиск з боку конку-
рентів змушує підприємства постійно вдосконалювати продукцію, що випускається, розширювати асортимент, 
підвищувати якість послуг, що надаються, оптимізувати управлінські і виробничі процеси, швидко реагувати 
на несподівані зміни в бізнес-середовищі та адаптуватися до них. Тому визначення сутності та характеристик 
міжнародної маркетингової діяльності на підприємствах є актуальною темою дослідження.

Значний науковий внесок у концепцію та методологію міжнародного маркетингу внесли такі відомі зару-
біжні вчені, як І. Ансофф, Н. Бутенко, С. Гаркавенко, О. Гудзинський, А. Іонова, Ф. Котлер, Н. Куденко, Я. Ларіна, 
А. Павленко, С. Чеботар та ін. [1–13].

Метою написання статті є розробка теоретичних основ міжнародної маркетингової діяльності з вико-
ристанням стратегічного підходу і на цій основі – наукової концепції стратегічного управління міжнародної 
маркетингової діяльності підприємства.

Міжнародну маркетингову діяльність можна описати як сукупність маркетингових заходів, які потребує 
підприємство для ефективного виходу на зовнішні ринки та забезпечення успішного функціонування на них 
завдяки постійному моніторингу потреб споживачів і тенденцій ринку з метою пристосування до них. Саме це 
визначення узгоджується зі сферою діяльності підприємства, оскільки максимально можливе задоволення по-
питу іноземних споживачів є головним завданням підприємств, завдяки якому досягаються інші довгострокові 
цілі.

Міжнародну маркетингову діяльність підприємства можна трактувати як сукупність маркетингових за-
ходів, спрямованих на постійний аналіз пропозиції, попиту та основних тенденцій на цільових ринках, а та-
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кож розробку відповідних продуктів для задоволення потреб споживачів для успішного існування на зовнішніх 
ринках. 

Отже, міжнародна маркетингова діяльність виконує відразу два завдання: перше – ретельне вивчення між-
народного ринку і виявлення існуючих потреб, орієнтація діяльності підприємства на задоволення фактичних 
або потенційно можливих потреб, друге – стимулювання самого ринку, формування попиту. Міжнародна мар-
кетингова діяльність регулює ринок шляхом знаходження балансу між національним виробництвом і глобаль-
ним споживанням [1, c. 28].

Фокусом управління міжнародною маркетинговою діяльністю є розробка стратегії підприємства та орга-
нізаційної форми, завдяки яким досягаються маркетингові цілі і завдань. Порівняння процесу управління мар-
кетингом у національних і міжнародних підприємствах дозволяє зробити висновок, що організація маркетин-
гової діяльності значною мірою залежить від міжнародної (або національної) спрямованості підприємства.

Так, І. Ансофф виділяє декілька характерних рис стратегії [12, с. 8]:
процес розробки стратегії не закінчується негайними діями, зокрема встановленням загальних на- −

прямків, рух по яких забезпечує зростання і зміцнення позицій підприємства. Для розробки стратегічних 
проєктів методом пошуку необхідно використовувати стратегію, в якій відводиться роль певного фільтра: від-
хиляються всі можливості, ділянки та напрямки, несумісні з нею, така стратегія більше не потрібна, як тільки 
фактичний розвиток подій відповідає цілям підприємства;

при розробці стратегії неможливо прогнозувати всі можливості, які будуть поставати при конкре- −
тизації цілей і формуванні заходів через те, що по різним стратегічним альтернативам використовується 
узагальнена, неповна і неточна інформація. З появою більш точної і повної інформації можуть з’явитися 
сумніви в обґрунтованості прийнятої стратегії, отже, необхідний зворотний зв'язок, що дозволяє своєчасно 
визначати нову стратегію.

Виходячи з усього вищезазначеного стратегію можна описати як модель дій, набір правил і методів, з ви-
користанням яких можна досягти довгострокових цілей розвитку підприємства, регіону або країни.

Стратегія міжнародного маркетингу підприємства відіграє значну роль у формуванні його взаємозв’язків 
зі споживачами, адже від ефективності її виконання залежать обсяги реалізації продукції, прибутки і фінансо-
вий стан підприємства. 

Маркетингова стратегія не є різновидом загальної стратегії підприємства, а скоріше доповнює та кон-
кретизує її, та дозволяє реалізувати за допомогою маркетингових інструментів [4]. На відміну від загальної 
стратегії підприємства, яка описує основні напрями її діяльності та розвитку, маркетингова стратегія визначає 
напрями діяльності підприємства в зовнішньому середовищі з урахуванням цільової аудиторії. Розуміння того, 
яку позицію підприємство займає на цільовому ринку, динаміки власного розвитку, реального кадрового і ви-
робничого потенціалу, поведінки конкурентів, специфіки наданих послуг, рівня культурного та соціального 
середовища забезпечує процес розробки стратегії.

Основні елементи маркетингової стратегії підприємства проявляються в тому, що вона є довгостроково 
орієнтованою; являє собою засіб реалізації маркетингових цілей підприємства; базується на результатах мар-
кетингового стратегічного аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій підприємства; визначає 
ринкове спрямування діяльності підприємства [11].

Концепції маркетингу, які використовуються підприємствами, мають різну основу і вимагають застосу-
вання різних організаційних інструментів [2, c. 15].

Стратегічне управління міжнародною маркетинговою діяльністю включає вибір та (або) розробку стра-
тегії виходу підприємства на зовнішні ринки. Існує багато різних способів, за допомогою яких підприємство 
може завоювати зовнішні ринки, включаючи експорт, отримання ліцензій, створення спільних підприємств, 
угоди про спільні підприємства, створення дочірньої компанії тощо. Кожен із цих методів базується на різних 
підходах до організації маркетингової діяльності та її управління. Стратегічне управління міжнародним марке-
тингом здійснюється вищим керівництвом підприємства.

Основною проблемою в управлінні міжнародною маркетинговою діяльністю є відмінності, що породжу-
ються різною культурою країн, в яких діє підприємство, і необхідністю контролю процесів, що відбуваються 
часто на віддаленій відстані і в різних зовнішніх умовах [3, c. 43].

Процес управління міжнародною маркетинговою діяльністю окреслює постійне виконання ряду завдань, 
головним з яких є вибір концепції та мети міжнародної маркетингової діяльності. Для вирішення цього завдан-
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ня підприємству слід провести дослідження і отримати інформацію, необхідну для прийняття управлінських 
рішень і виконання певних дій [4, c. 32]:

оцінка потенціалу на існуючу і нову (для ринку) продукцію; −
дослідження якості продукції та її відповідності потребам користувачів; −
розгляд перспектив науково-технічного прогресу в галузі;  −
формування характеристик ринку і виявлення перешкод входу на нього; −
розбір напрямків збуту продукції і методів формування попиту. −

Виконання зазначених вище дій допускає обрання та вдосконалення підприємством концепції міжнарод-
ної маркетингової діяльності, а також формування її мети і завдань. Вирішення проблем міжнародної марке-
тингової діяльності має сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємства та досягненню організа-
ційних цілей більш високого рівня.

Багато зарубіжних і українських учених у галузі міжнародної діяльності в своїх працях приділяють увагу 
визначенню сутності поняття «міжнародна маркетингова стратегія». Розглянемо основні з них.

Гайдаєнко Т. А. розглядає стратегію міжнародної маркетингової діяльності як «аналіз можливостей під-
приємства на міжнародному ринку, вибір систем цілей, розробка і формулювання планів і здійснення мар-
кетингових заходів, орієнтованих на зниження ринкового ризику, забезпечення тривалого і сталого розвитку 
підприємства на міжнародному ринку» [5].

Чевертон П. вважає, що «стратегія міжнародної маркетингової діяльності будується на розумінні динаміч-
ного характеру міжнародного ринку і його вимог і виявленні можливостей для ваших дій» [6, c. 13].

Голубков Є. П. характеризує стратегію міжнародної маркетингової діяльності в такий спосіб: «логіка між-
народної маркетингової діяльності, дотримуючись якої стратегічна господарська одиниця організації прагне 
досягти свої маркетингові цілі в рамках світового масштабу. Стратегія міжнародної маркетингової діяльності 
включає конкретні стратегії діяльності на міжнародному ринку, використовуваний комплекс міжнародного 
маркетингу і витрати на маркетинг» [7, c. 5].

Зав'ялов П. С., Кретов І. І. вважають, що «стратегія міжнародної маркетингової діяльності – це керівництво 
до дії на міжнародному ринку, оформлене у вигляді генеральної програми з чітко сформульованими цілями, 
наміченими основними шляхами їх досягнення, передбаченими необхідними ресурсами» [8, c. 36].

Дж. О'Шонессі розкриває поняття «стратегія міжнародної маркетингової діяльності як широку концепцію 
того, як товар, ціна, просування і розподіл повинні функціонувати скоординованим чином, щоб подолати про-
тидії досягненню задач маркетингу». На думку автора, в цей час немає точних визначень того, які саме елементи 
повинні бути включені в стратегію міжнародної маркетингової діяльності. Він пропонує такі елементи [9]:

формулювання цілей (цілі обов'язкові як нагадування про результати, яких необхідно досягти); −
інвестиційні цілі для марки товару і шлях зростання (інвестиційні цілі необхідні, оскільки вони  −

є основним керівництвом до розподілу ресурсів);
стратегія конкуренції (для досягнення успіху на ринку підприємство має володіти перевагами перед  −

конкурентами, а стратегія міжнародної маркетингової діяльності повинна чітко вказувати, за допомогою якої 
переваги і як конкуренти будуть подолані);

основна стратегія міжнародної маркетингової діяльності – стратегія сегментування (розглядається як  −
основа, яка визначає цільову групу споживачів, а на її основі можна розробити інші стратегії (товарну, цінову, 
просування, розподілу);

стратегія підтримки (основні елементи стратегій просування, ціноутворення і розподілу формують  −
стратегії підтримки марки);

стратегічне обґрунтування (для кожного елемента стратегії потрібна теоретична підтримка, яка буде  −
показувати, як окремі елементи стратегії взаємопов'язані).

Сучасний підхід до міжнародної маркетингової діяльності представлений в роботах Ф. Котлера, який роз-
глядає маркетингову діяльність як процес, що складається з двох стадій, де первісна (підготовча) стадія – стра-
тегічний маркетинг (табл. 1). Суть стратегічного маркетингу Ф. Котлер пояснює формулою «Сегментація – ці-
лепокладання – позиціонування» (СЦП) [10, c. 62].
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Таблиця 1
Процес надання цінності за Ф. Котлером

1. Вибір цінності 2. Забезпечення цінністю 3. Передача інформації про цінності

сегментація споживачів; −
вибір ринку; −
позиціонування −

розвиток продукту; −
розвиток сервісу; −
ціноутворення; −
забезпечення виготовлення; −
розподіл і обслуговування −

зусилля з продажу; −
просування; −
реклама −

Стратегічний маркетинг Тактичний маркетинг -

У книзі П. Діксона «Управління маркетингом» автор описує стратегічний маркетинг як «цілеспрямовані 
дії корпорації по пошуку стійкого переваги перед конкурентами шляхом задоволення потреб споживачів» [7].

Отже, теоретичні положення стратегічного управління розвитком міжнародної маркетингової діяльності 
розглядаються з урахуванням: положень маркетингу, стратегічного управління, розвитку, інновацій, системно-
го аналізу, міждисциплінарного підходу, синергетики, теорій підприємств (неокласичної, інституційної, ево-
люційної), теорії мотивації, інтеграції, підприємництва, теорії, заснованої на знаннях.

Так, положення теорії розвитку уточнюються на основі:
визначення поняття розвитку маркетингової діяльності, відмінність якого полягає в акцентуванні  −

взаємозв'язків між суб’єктами, що забезпечують ефективність життя підприємства, інформаційній взаємодії 
та вирішення існуючих суперечностей, що виникають у процесі взаємодії підприємства з найвпливовішими 
суб’єктами внутрішнього середовища, а саме: партнерами та споживачами;

класифікації суперечностей розвитку, основними з яких є: тип середовища (зовнішні, внутрішні про- −
тиріччя), рівень складності, здатність, пріоритетність рішення;

класифікації факторів, що впливають на розвиток нових ознак класифікації – характер походження,  −
характер чи контекст перетворень, чіткість (прояв) процесу.

Використання теоретичних положень підвищує обґрунтованість теоретичного та методичного забезпе-
чення формування стратегій розвитку міжнародної маркетингової діяльності підприємств.

Підприємства, що діють на світовому ринку, виходячи з переваг стандартизації маркетингової концепції 
використовують стандартизований комплекс маркетингу. З іншого боку, незважаючи на його очевидні вигоди, 
багато підприємств при виході на зовнішній ринок вважають за необхідне використовувати принцип індивіду-
алізованого комплексу маркетингу, тобто модифікувати свою маркетингову концепцію або навіть створювати 
абсолютно нову концепцію маркетингу для зарубіжних ринків. 

Подібний підхід дозволяє підприємству спеціально пристосовувати елементи комплексу міжнародного 
маркетингу до специфіки кожного окремого цільового ринку. Хоча в цьому випадку передбачаються додаткові 
витрати, підприємства розраховують забезпечити собі таким чином конкурентні переваги і, відповідно, більшу 
частку ринку [13, c. 77].

Таким чином, можна зробити висновок про те, що стратегія міжнародної маркетингової діяльності в ши-
рокому сенсі складається з набору окремих стратегій, що відносяться до конкуренції, сегментації, ціноутворен-
ня, просування товару, розподілу і обґрунтування всіх стратегій в рамках світового масштабу.

Проаналізувавши наведені вище визначення українських і зарубіжних авторів, виділимо ряд основних 
складових стратегії міжнародної маркетингової діяльності:

аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства з метою обґрунтування поставлених  −
маркетингових цілей;

планування комплексу міжнародної маркетингової діяльності;  −
забезпечення конкурентної переваги підприємства; −
розподіл ресурсів для досягнення поставлених маркетингових цілей; −
рівень витрат на міжнародну маркетингову діяльність, необхідний для досягнення поставлених мар- −

кетингових цілей.
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Отже, стратегічне управління міжнародною маркетинговою діяльністю являє собою постійний, регуляр-
ний процес аналізу, планування і коригування міжнародної маркетингової політики підприємства. Стратегія 
міжнародної маркетингової діяльності – це зафіксований і затверджений план маркетингових цілей підпри-
ємства в рамках міжнародного ринку. Вона виконує важливу не тільки економічну роль у діяльності підпри-
ємства, а й соціальну, адже вдало підібрана й уміло реалізована стратегія не тільки дає змогу підприємству 
досягти конкурентних переваг та допомагає задовольняти потреби споживача.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Козуб В. О. 
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Annotation. The article presents an analytical overview of the sales function and organization of implementing 
processes at the enterprise and beyond. Distribution channels are considered as key operating elements of the market-
ing policy of any enterprise, their types and construction methods.

Кeywords: sales, distribution channels, distribution systems.

Збут або реалізація товарів, робіт, послуг є найважливішим заключним етапом комерційної діяльнос-
ті будь-яких підприємств: промислових, сільськогосподарських, торгових, сфери послуг. Від того, наскільки 
успішно виконані комерційні операції, пов'язані зі збутом товарів, залежить ефективність їх роботи. Оскільки 
в кожному виробничому процесі будь-якого підприємства, незалежно від виду діяльності, останнім етапом є 
збут, то від того, наскільки добре буде розвинена збутова діяльність та збутова організація буде залежати при-
бутковість підприємства. 

Реалізація продукції через організацію збутової діяльності розглядається багатьма вченими, такими як:  
А. Поддерьогін, Л. Буряк, С. Дибаля, С. Мазоль, Б. Андерсен, Е. Демидов, М. Кодратенко, М. Єгорова, Є. Логі-
нова, Ю. Макирс, М. Кинзи, А. Портер, Д. Гі, Л. Шияньху, А. Магомедова, К. Льюіс, Р. Санчос, М. Культ-Брєм 
та ін.

Вчені розглядають збут і його організацію з різних сторін і підходів, навіть саме поняття «збут» тракту-
ється по-різному. У науковому співтоваристві немає єдиної думки щодо найефективнішої системи збутових 
відносин. Тому вважаємо за необхідне дослідити сучасні поняття і тенденції збуту і збутових відносин на під-
приємстві.

Збут набуває різних форм, стратегій, систем, від правильності виконання яких в цілому і залежить ефек-
тивність цього заключного, але дуже важливого етапу діяльності будь-якого підприємства.

Велике значення при цьому надається каналам збуту продукції, як основному інструменту збутової ре-
алізації. Канал руху товару (розподілу) – це шлях, по якому товари рухаються від виробника до споживача. 
Канали розподілу можна визначити як сукупність незалежних посередницьких організацій, що забезпечують 
передачу права власності на товар (послугу) будь-кому іншому на шляху його руху від виробника до спожива-
ча. Канали розподілу – це більше, ніж прості об'єднання фірм. Вони являють собою складні поведінкові систе-
ми, в яких люди і компанії взаємодіють для реалізації своїх цілей. Інакше кажучи, канал збуту – це сукупність 
фірм або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають будь-кому іншому прийняти право власності 
на товар на шляху від виробника до споживача [1].

Відповідно до цього можна розглянути канал збуту вужче. Наприклад, у сфері маркетингу канал збуту 
(англ. «Distribution channel») – ланцюжок фізичних і / або юридичних осіб, задіяних в процесі руху (за допо-
могою купівлі-продажу) товарів від виробника до споживача. Якщо сформулювати максимально коротко, то 
канал збуту – ланцюг посередників (хоча варто зазначити, що можливі канали збуту повністю без посередни-
ків) [2]. 

За цим параметром канали відрізняються за рівнем охоплення ринку, за довжиною та широтою каналу, 
за функціоналом, за видом (прямі та непрямі канали) та їх недоліками та перевагами, комплексу факторів, що 
впливають на канали.

Досліджуючи канали збуту продукції, необхідно зазначити, що кожне підприємство на етапі створен-
ня та початку своєї діяльності обирає свою систему збуту та стратегію його розвитку. Також підприємство 
може мати як власний канал збуту продукції (реалізовувати самостійно), так і користуватися мережею каналів-
посередників. Це дозволяє забезпечити гнучкість системи збуту продукції залежно від ефективності діяльності 
партнерів зі збуту, їх доступності, економічності тощо.

Вибір найбільш підходящої для підприємства і ринку системи збуту вкрай важливий. Справа в тому, що 
особливість каналів збуту така, що, одного разу зробивши вибір на користь тієї чи іншої системи розподілу то-
варів, в подальшому виробнику буде надзвичайно важко що-небудь в ній змінити. Після того як товари почнуть 
рух по каналу дистрибуції на них дуже складно, а часто і практично неможливо вплинути. 

Сам процес вибору каналу збуту в маркетингу можна розділити на 4 етапи [3]: 
визначення підприємством стратегії збуту;  −
пошук відповідних каналів збуту;  −
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аналіз і оцінка можливих каналів дистрибуції;  −
вибір партнерів і торгових посередників. −

Приступаючи до розробки стратегії збуту, необхідно усвідомити завдання, які стоять перед службою збу-
ту чи службою маркетингу в рамках загальної концепції маркетингу підприємства, і пов'язати її з програмою 
по стимулюванню збуту.

Питаннями організації реалізації продукції є аналіз збутових витрат, визначення торгових націнок, роз-
робка заходів щодо підвищення рентабельності робіт по збуту товарів і діяльності фірми в цілому [4].

Задля підвищення збутових показників ефективності та максимізації прибутку, який приходиться на цю 
частину виробничого процесу, компанії’ стимулюють суб’єкти та об’єкти збутової діяльності.

Дослідження зарубіжного досвіду розвитку системи управління збутом показує, що головними тенденці-
ями на сучасному етапі є [5]:

адаптація до умов ринку де конкурентоспроможність залежить від рівня застосування нових техно- −
логій на підприємстві; 

адаптація до фактора нестабільності державного регулювання; −
розвиток вертикальної інтеграції і тенденцій до злиття однотипних компаній, поєднанню різних рів- −

нів і функцій маркетингу в межах однієї компанії;
зміни в структурі потоку продукції по каналах реалізація, розширення прямих торгових зв'язків з ве- −

ликими оптовиками, які контролюють кількість і якість продукції.
На практиці використовують різні методики побудови збутових концепцій. Усі вони мають свої переваги 

та недоліки. Кожному підприємству треба обирати саме свою методику побудови стратегії, засновуючись на 
своєму досвіді, привабливості та складнощів ринку тощо. У кожній стратегії має бути місці для додаткового 
стимулювання збуту та мотивації суб’єктів та об’єктів збутових відносин [6]. Без цього підприємство не матиме 
достатнього рівня конкурентоспроможності. 

У підсумку можна сказати, що кожному підприємству варто звернути особливу увагу на сегмент свого 
функціонування, який займається безпосередньо збутом і збутовою діяльністю. Обрати власний канал або ка-
нали, налагодити комунікацію з постачальниками і дистриб'юторами, або з клієнтами, як при прямому каналі. 
На цю частину виробничого збутового циклу доводиться дуже велика частка успіху і прибутковості підпри-
ємства. Саме від того, як добре підприємство розрахує потреби ринку і наддасть потрібну кількість товарних 
одиниць в потрібний час, в потрібне місце, залежить близько третини успіху діяльності компанії. Збут – це 
лише відповідна реакція виробництва на бажання споживача. Мета збутових дій – виховати і посилити бажан-
ня споживача придбати продукт і бути наготові задовольнити це бажання.
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Анотація. Розглянуто та проаналізовано сутність рекламної діяльності. Розподілено визначення по-
няття «рекламна діяльність» за ключовими словами. Досліджено сутність інтернет-технологій у марке-
тинговій діяльності. Проаналізовано функції інтернет-маркетингу та технології їх реалізації. 

Ключові слова: рекламна діяльність, процес, система, діяльність, бізнес, інтернет-маркетинг, тех-
нології.

Annotation. The essence of advertising is considered and analyzed. The definition of the term «advertising» 
by keywords is distributed. The essence of Internet technologies in marketing activity is investigated. Functions of 
Internet marketing and technologies of their realization are analyzed.

Кeywords: advertising, process, system, activity, business, internet marketing, technologies.

Забезпечення високої ефективності, що є однією з головних умов успішного функціонування підпри-
ємств, можливе лише на основі аналізу ринкової ситуації, кон’юнктурних змін, динаміки попиту, формування 
конкурентних переваг, утримання ринкових сегментів і створення нових, підвищення цінності товарів та ре-
путації для споживачів і партнерів. Маркетингова діяльність, що акцентує увагу на тих або інших особливос-
тях промислового підприємства як суб’єкта та об’єкта виробничої діяльності, забезпечує його здатність щодо 
врахування змін зовнішнього і внутрішнього середовища, ухвалення обґрунтованих рішень з вибору стратегії 
розвитку, що підтверджує значущість маркетингу та необхідність забезпечення ефективності маркетингової 
діяльності.

Той факт, що конкуренція на міжнародних і внутрішніх ринках постійно зростає, означає, що важливість 
ефективної маркетингової діяльності підприємства набуває актуальності. 

Для ефективного використання інструментів маркетингу необхідно розуміти сутність. Вивченням поняття 
«рекламна діяльність» займалися багато іноземних та вітчизняних вчених, такі як: Бронникова Т. С., Голуб-
ков E.  П., Коротков А. В., Котлик А. В., Лeпeйко Т. І., Лисица Н. М., Сeмeнюк С. В. та ін. 

Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць учених, необхідно зазначити, що в них біль-
ше уваги приділяється загальним положенням рекламної діяльності підприємств, оцінюванню її ефективності 
за обмеженою кількістю показників. Водночас недостатню увагу в дослідженнях приділено розвитку інтернет-
технологій у маркетинговій діяльності. 

Метою статті є розробка теоретичних і практичних рекомендацій щодо розвитку рекламної діяльності 
підприємства на основі використання інтернет-технологій.

Далі проведемо аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «рекламна діяльність» (табл. 1).
За результатами аналізу теоретичних підходів до визначення поняття «рекламна діяльність» та виділення 

ключових слів доцільно побудувати пелюсткову діаграму (рис. 1).
Отже, п’ять авторів вважають, що маркетингова діяльність – це процес, два – що це спрямована діяльність, 

два – система, один – бізнес. Таким чином, доцільно у статті у якості основного прийняти підхід до визначення 
маркетингової діяльності як процесу. Враховуючи проведений аналіз, доцільно сформувати таке визначення 
рекламної діяльності підприємства:

© Зозуля А. П., 2020 
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рекламна діяльність – це процес, який включає в себе заходи, які виконуються до фактичного вироб- −
ництва товарів. Крім того, маркетинг включає в себе дії, які виконуються навіть після продажу продукту, такі 
як підтримка відносин з клієнтами і збір відгуків.

Таблиця 1
Аналіз теоретичних підходів до визначення поняття «рекламна діяльність»

№ з/п Автор Визначення Ключове слово

1 Бронникова Т. С. [1] Рекламна діяльність – це весь бізнес, представлений в тому вигляді, як він 
виглядає точки зору кінцевого результату, тобто з точки зору клієнтів бізнес

2 Голубков E. П. [2]

Рекламна діяльність – це діяльність, розвиток якої спрямовано на процес 
зміни всіх систем підприємства, в результаті чого продукція цього підпри-
ємства буде максимально повно і чітко відповідати потенційним вимогам 
споживачів і при цьому приносити високий дохід

процес

3. Коротков А. В. [3]

Рекламна діяльність – це соціально-управлінський процес, за допомогою 
якого індивідууми і групи людей шляхом створення продуктів і їх обміну 
отримують те, чого вони потребують. Маркетинг направляє економіку на 
задоволення безлічі постійно мінливих потреб мільйонів споживачів.

процес

4. Лeпeйко Т. І. [5]

Рекламна діяльність компанії – це система вивчення ринку і впливу на 
нього. На рівні рядових маркетологів фірми потрібне вміння застосову-
вати специфічні методи, наприклад, формування анкети, організації та 
проведення виставки тощо

система

5 Лисица Н. М. [6]
Реклама – це соціальний процес, спрямований на задоволення потреб і 
бажань людей і організацій шляхом забезпечення вільного конкурентного 
обміну товарами і послугами, що представляють цінність для покупця

процес

6 Сeмeнюк С. В. [8]
діяльність, спрямовану на отримання фірмою інформації про потреби по-
купця, з тим щоб фірма могла розробити і запропонувати йому необхідні 
товари і послуги

діяльність
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Рис. 1. Розподіл визначень поняття «рекламна діяльність» 
 за ключовими словами

Внаслідок постійних змін у суспільстві та економіці концепції маркетингової діяльності підприємства за-
знали значних змін. Щоб зрозуміти особливості маркетингової діяльності з використанням інтернет-технологій, 
дамо визначення такому поняттю, як «інтернет-маркетинг».

Голубков E. П. під інтернет-маркетингом розуміє просування товарів і послуг за допомогою інтернет-
технологій, що використовують спеціальні інструменти (інструменти інтернет-маркетингу). Маркетингова кам-
панія заснована на принципах інтернету й електронної пошти та включає у себе банерну рекламу, електронну 
пошту, оптимізацію пошукових машин, електронну комерцію та інші інструменти [2, с. 110]. 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

102

У той час, як Бронникова Т. С. у своїй роботі трактує поняття інтернет-маркетингу як сполучення традицій-
них маркетингових принципів та інтерактивних маркетингових методів, застосовуваних із метою задоволення 
потреб онлайн-клієнтів, комбінування принципів прямого маркетингу з інтернет-технологіями, застосування 
традиційних маркетингових методів у середовищі Інтернет та використання інтернет-маркетингу [1, с. 52].

Важливими особливостями використання інструментів інтернет-маркетингу, які впливають на ефектив-
ність функціонування підприємства та підвищення його прибутковості, є:

можливість швидкої реакції на зміни в економічному середовищі; −
здатність орієнтуватися на потреби цільових споживачів у режимі реального часу; −
діалоговий режим спілкування зі споживачами; −

Зрозуміло, що ці особливості, обумовлені використанням ключових аспектів інноваційних технологій. Як 
наслідок стрімкого і постійного розвитку мережі Інтернет, відбуваються значні зміни у підходах до управління 
компаніями а також маркетингової діяльності. Отже, доцільно розглядати інтернет-маркетинг як мінливий 
інноваційний процес, діяльність якого спрямована на задоволення потреб цільових споживачів за допомогою 
використання інструментів інтернет-технологій у рамках маркетингової діяльності компанії. 

При формуванні маркетингової діяльності слід враховувати той факт, що основне завдання маркетоло-
гів побудувати дієвий комплекс як традиційних, так і інноваційних підходів. Звичайно, розвиток інтернет-
технологій сприяє використанню інструментів в мережі Інтернет, які не могли використовуватися при тради-
ційному підході. 

Близнюк Т. та інші відомі дослідники вважають, що інтернет-технології надають такі можливості для мар-
кетингової діяльності [9]:  

інтерактивність, взаємодія у режимі реального часу, можливість оперативного коректування та адап- −
тації до маркетингового середовища; глобальна присутність і безперервна робота, ефективне використання 
часу за рахунок дії формули 24х7 – робота 24 години на добу, 7 днів на тиждень; 

використання моделі комунікації «один-до-одного», персоналізація, тобто можливість у стислі тер- −
міни отримувати, обробляти та відповідати на запити користувачів; 

висока залученість користувачів у процес функціонування підприємства за рахунок зворотного  −
зв'язку, посилюється їх вплив на результати роботи підприємства; 

адресність, тобто збільшені можливості таргетингу (від англ. target «мішень») – надання цільовому  −
сегменту в особі кожного користувача потрібної кількості комунікативних повідомлень.

Для вдосконалення різних видів маркетингової діяльності підприємства можуть буди використані різні 
технології інтернет-маркетингу. У табл. 2 наведено функції маркетингової діяльності, які можливо реалізувати 
інструментарієм інтернет-маркетингу [3, с. 89; 4; 7].

Таблиця 2
Функції інтернет-маркетингу та технології їх реалізації

Технології Інтернет- маркетингу

Функції інтернет-маркетингу

Дослі-
дження 
спожи-
вачів

Дослі-
дження 
конку-
рентів

Розробка 
нових 

товарів, мо-
дифікація

Післяпро-
дажне 

обслуго-
вування

Гнучке 
ціноут-
ворен-

ня

Роз-
поділ 

товарів

Комуні-
кація зі 
спожи-
вачем

Створення імі-
джу бренду/ 

компанії

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зв'язок за допомогою електронної пошти + + + + +
Сайт компанії + + + + + + +
Банерна реклама + +
Контекстна реклама +
Таргетинг + + +
Пошукова оптимізація + + +
Постклік-аналіз + +
Соціальний медіа-маркетинг + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Вірусний маркетинг
Аналіз посилань + +
Аналіз пошукових запиті + + + + +
Аналіз відвідувань + +
Публікації на тематичних сайтах + +
Блогінг + +
Покупка посилань + +

Отже, із табл. 2 видно, що за допомогою технологій інтернет-маркетингу підприємство має змогу реалізу-
вати значну кількість функцій маркетингу. Також слід зазначити, що засобами інтернет-маркетингу можливо 
побудувати та ефективно реалізувати комунікаційну діяльність компанії.

Таким чином, у статті проаналізовано поняття «рекламна діяльність», визначено його ключові ознаки ре-
кламна діяльності та виявлено, що при формуванні поняття у авторів відсутня єдина позиція, тому запропо-
новано розглянути термін як процес, спрямовану діяльність, систему та бізнес. 

Поява мережі Інтернет та можливість використання інтернет-технологій спричинила появу великої кіль-
кості інформації, яка доступна будь-якому користувачу. Вдосконалення технологій, безумовно, має вплив на 
всі аспекти життя людини. У двадцять першому столітті з’явилися можливості, яких раніше не було. Завдяки 
сучасним технологіям постійно зростає швидкість передачі даних, з’являється можливість впроваджувати ін-
новаційні технології в бізнес-середовище. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Томах В. В. 
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Анотація. У статті наведено результати аналізу зарубіжних методів управління ризиками підпри-
ємства. Визначено підходи та розглянуто елементи обмеження із традиційними підходами до управління 
ризиком. Розглянуто елементи процесу управління ризиками та їх взаємозв’язок. 
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Approaches have been identified and elements of limitation with traditional approaches to risk management have been 
considered. Elements of the risk management process and their relationship have also been considered.
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risk management process.

Актуальність статті обумовлена тим, що управління ризиками в підприємницькій діяльності спирається 
на аналіз ризиків і пошук інструментів, що допоможуть на них впливати. Система управління ризиками не-
можлива без структурної моделі, фактори якої, своєю чергою, залежатимуть від специфіки підприємницької 
діяльності. 

Ризики притаманні будь-якій діяльності. Саме тому для успішного існування підприємства в умовах не-
визначеності у світовій ринковій економіці необхідно правильно оцінювати ступінь ризику та вміти управляти 
ним. Для певних галузей створення системи управління ризиками є вкрай важливим, особливо в тому випадку, 
коли йдеться про підприємства, що відносяться до сфери послуг [1]. 

Метою статі є аналіз зарубіжних методів управління ризиками та підходи до управління ризиками під-
приємства.

Проблемами управління ризиками у сфері бізнесу займалися такі зарубіжні науковці, як Марк Б. [1], Мі-
ледж А. [3], Дикінсон Г. [5] та ін.

Науковцями перераховані компоненти системи управління ризиками, яка не дає вірогідності уникнути 
ризику, а лише допомагає організації досягти цілей в оптимальному режимі.

Керівники бізнесу управляють ризиками як частиною щоденних завдань. Заклики суб'єктів господарю-
вання до управління ризиками підприємств не свідчать про те, що організації не управляють ризиками. Нато-
мість прихильники ERM припускають, що може бути корисно від роздумів про те, як підприємство управляє 
ризиками, що впливають на бізнес.

Головне завдання для суб’єкта господарювання в умовах конкуренції – це формування ефективної системи 
управління економічними ризиками як складної динамічної системи, що є складовою підприємства як систе-
ми вищого порядку. Для розробки принципів управління саме економічними ризиками в цілому виділяють 
окремі його види та їх класифікацію за певними ознаками. Класифікація ризиків за критерієм поділу ризиків 
на чисті на спекулятивні, згідно з якою вони поділяються на чисті (прості, статистичні), що властиві будь-якому 
виду діяльності й практично завжди несуть у собі втрати в підприємницькій діяльності, та спекулятивні (дина-
мічні), реалізація яких може призвести до збільшення чи зменшення капіталу підприємства. Недоліком такої 
класифікації є відсутність можливості пояснити ризики з точки зору внутрішніх і зовнішніх факторів їх появи, 
впливу, що, на погляд авторів, ускладнює процес управління економічними ризиками на підприємстві.

© Зубаха А. А., 2020 
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Традиційно організації керують ризиками, покладаючи на керівників бізнес-підрозділів відповідальність 
за управління ризиками в межах своєї сфери відповідальності. Наприклад, головний директор з технологій 
(CTO) несе відповідальність за управління ризиками, пов'язаними з операціями в галузі інформаційних техно-
логій (ІТ) організації, казначей відповідає за управління ризиками, пов'язаними з фінансуванням, та грошовим 
потоком, головний операційний директор відповідає за управління виробництвом та розповсюдження, а голо-
вний директор з маркетингу відповідає за продаж і відносини з клієнтами тощо. 

Кожному з цих функціональних лідерів доручено керувати ризиками, пов'язаними з їх ключовими сфера-
ми відповідальності. Цей традиційний підхід до управління ризиками часто називають управлінням ризиком 
для силосу або трубопроводів, згідно з яким кожен керівник силосу відповідає за управління ризиками в межах 
силосу [1].

Ефективне управління ризиками для підприємств (ERM) має бути цінним стратегічним інструментом.
Впродовж останнього десятиліття ряд керівників бізнесу визнали ці потенційні недоліки в управлінні 

ризиками і почали сприймати концепцію управління ризиками підприємства як спосіб посилити нагляд за 
ризиком своєї організації. Вони зрозуміли, що чекати, поки відбудеться подія ризику, занадто пізно для ефек-
тивного подолання значних ризиків, і вони активно сприйняли ERM як бізнес-процес для покращення способів 
управління ризиками для підприємства [1]. 

Завданням управління ризиками на підприємстві є розробка цілісного, портфоліо уявлення про най-
більш значні ризики для досягнення найважливіших цілей суб'єкта господарювання. «E» в ERM сигналізує про 
те, що ERM прагне створити вигляд підприємства, спрямований згори вниз, на всі значні ризики, які можуть 
вплинути на стратегічні цілі бізнесу. Інакше кажучи, ERM намагається створити кошик усіх видів ризиків, які 
можуть мати вплив – як позитивно, так і негативно – на життєздатність бізнесу [3].

Ефективний процес управління ERM повинен бути важливим стратегічним інструментом для лідерів біз-
несу. Інформація про ризики, що випливають із процесу ERM, має стати важливим внеском у стратегічний 
план організації. Оскільки керівництво та правління стають все більш обізнаними щодо потенційних ризиків 
на горизонті, вони можуть використовувати цю розвідку для розробки стратегій, щоб спритно орієнтуватися 
на ризики, які можуть виникнути та зірвати їх стратегічний успіх. Активне мислення про ризики повинно за-
безпечити конкурентну перевагу за рахунок зменшення ймовірності появи ризиків, які можуть зірвати важливі 
стратегічні ініціативи для бізнесу, а таке проактивне мислення щодо ризиків також повинно збільшити шанси 
на те, що суб'єкт господарювання краще підготується до мінімізації впливу ризикованої події, якщо вона від-
будеться [1].

Елементи процесу ERM. Оскільки ризики постійно виникають і розвиваються, важливо розуміти, що 
ERM – це тривалий процес. На жаль, деякі розглядають ERM як проєкт, який має початок і кінець. Хоча для 
початкового запуску процесу ERM можуть знадобитися аспекти управління проєктами, переваги ERM реалізу-
ються лише тоді, коли керівництво розглядає ERM як процес, який повинен бути активним і живим, з постій-
ними оновленнями та вдосконаленнями [1].

Іноді акцент на виявленні ризиків для основних приводів цінності та нових стратегічних ініціатив змушує 
деяких помилково зробити висновок, що ERM орієнтована лише на «стратегічні ризики», а не стосується опе-
раційних, дотримання чи звітності. Це не так. Скоріше, розгортаючи стратегічну лінзу як точку зосередження 
на виявленні ризиків, метою є продумати будь-який вид ризику – стратегічний, операційний, відповідність, 
звітність або будь-який тип ризику – який може вплинути на стратегічний успіх підприємства. Як результат, 
коли ERM зосереджена на виявленні, оцінці, управлінні та моніторингу ризиків для життєздатності підприєм-
ства, процес ERM позиціонується як важливий стратегічний інструмент, де інтегруються управління ризиками 
та керівництво стратегією. Це також допомагає усунути «силос-жалюзі» керівництва з процесу управління ри-
зиками, заохочуючи керівництво індивідуально та колективно мислити будь-які та всі види ризиків, які можуть 
вплинути на стратегічний успіх суб'єкта господарювання [6]. 

Мета ERM-процесу полягає у формуванні розуміння основних ризиків, за якими колективне керівництво 
вважає, що є найважливішими поточними ризиками для стратегічного успіху підприємства. Більшість орга-
нізацій визначають пріоритетність того, що керівництво вважає першими 10 (або близько того) ризиками для 
підприємства [1].

Як правило, презентація 10 найвищих ризиків ради зосереджена на ключових темах ризику, з більш де-
тальними деталями, які контролюються керівництвом. Наприклад, ключовою темою ризику для бізнесу може 
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бути залучення та утримання ключових працівників. Таке питання ризику може бути обговорено радою дирек-
торів на високому рівні, тоді як керівництво зосереджується на унікальних завданнях залучення та збереження 
талантів у конкретних сферах організації (наприклад, ІТ, продажі, операції тощо) [1].

Комунікація та моніторинг основних ризиків з ключовими показниками ризику (KRI).
Незважаючи на те, що основним результатом процесу ERM є визначення пріоритетності найважливіших 

ризиків суб'єкта господарювання та того, як суб'єкт господарювання управляє цими ризиками, процес ERM 
також підкреслює важливість уважного уваги за цими ризиками за допомогою використання ключових по-
казників ризику (KRI). Організації все більше вдосконалюють свої системи інформаційних панелей управління 
за допомогою включення ключових показників ризику (KRI), пов'язаних з кожним з основних ризиків суб'єкта 
господарювання, визначених у процесі ERM. Ці показники KRI допомагають керівництву та правлінню стежи-
ти за тенденціями щодо ризику з часом. Ознайомтеся з нашою науковою роботою, яка розробляє ключові по-
казники ризику для вдосконалення управління ризиками на підприємстві, видану у партнерстві з COSO щодо 
методики розробки ефективних репутаційних рейтингів [3]. 

Основною відмінністю ERM від простого перенесення і поділу ризиків є можливість здобувати науку зі 
попередніх рішень, привести управління ризиками відповідно до стратегічного плану компанії, і динамічно 
визначати допустимі ліміти. Система ERM, крім того, створюється для задоволення кількох цілей компанії, 
включаючи, наприклад, облік цілей власників акцій [4]. 

ERM-системи стали невід'ємним компонентом сучасного бізнесу: вони дозволили функції управління ри-
зиками розвинутися від простого контролю окремих позицій до фундаментального фактора підвищення вар-
тості компанії. 

Під ERM-системою розуміється комплексне управління, тобто «процес, який здійснюється радою дирек-
торів, керівництвом та іншим персоналом компанії, застосовуваний при розробці стратегії і в рамках всієї ком-
панії, розроблений для виявлення потенційних подій, які можуть надати вплив на компанію, і управління ри-
зиками в рамках апетиту до ризику, для забезпечення достатньої впевненості в досягненні цілей компанії [3]. 

Під апетитом до ризику (в деяких джерелах – ризик-апетит) розумієтьсяпевний стратегією розвитку мак-
симальний рівень прийнятих організацією ризиків в умовах встановлених вимог до прибутковості і достатності 
капіталу (в тому числі вимог регулятора) [1].

Як приклад ризик-апетиту можна привести ліміти на кредитування позичальників певних галузей тощо.
Водночас ERM – це «процес, за допомогою якого організації оцінюють, контролюють, фінансують і сте-

жать за ризиками, використовуючи всі наявні ресурси. Мета процесу – збільшити короткострокову і довгостро-
кову вартість компанії для всіх зацікавлених осіб [4]. 

Таким чином, в цьому визначенні ERM безпосередньо пов'язана зі вартістю банку, інакше кажучи, чим 
ефективніше працює ERM, тим більше оптимально співвідношення ризик / доходність і тим вище акціонерна 
вартість бізнесу [1].

Відповідно до концепції COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
ERM [3] компонентами системи є:

1. Внутрішнє середовище (InternalEnvironment).
2. Визначення цілей (ObjectiveSetting).
3. Ідентифікація подій (Event Identification).
4. Оцінка ризиків (RiskAssessment).
5. Відповідні дії (RiskResponse).
6. Процедури контролю (Control Activities);
7. Інформація та Комунікація (Information & Communication).
8. Моніторинг (Monitoring).
Щоб система управління ризиками, існуюча на підприємствах, була визнана незалежними експертами 

ефективною, необхідна наявність в системі всіх восьми складових.
ERM-система не панацея, і її впровадження не дає 100 % гарантію успіху в досягненні поставлених цілей 

в області управління ризиками та розвитку бізнесу. В рамках розвитку кризових явищ ми могли б виділити такі 
ключові напрямки, на яких можна зосередити увагу з точки зору управління ризиками.
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Перше – це інтегрований ризик-менеджмент. Необхідно зробити серйозні кроки в бік інтеграції різних 
напрямків ризик менеджменту.

Другий напрямок – це проведення різних стрес-тестувань. Тут допустимі розробки та перевірка різних 
сценаріїв розвитку подій.

Третій напрям – це своєчасний моніторинг і переоцінка ризику.
Четвертий напрямок – високий рівень інтеграції ризик-менеджменту вбізнес-процеси підприємств. Тіль-

ки в синергії можна досягати поставлених цілей з мінімальними витратами.
Можна зробити висновок, що управління ризиками – це діяльність, спрямована на пом’якшення впливу 

ризиків на результати діяльності підприємства. Загальний підхід до управління ризиками полягає у: виявленні 
можливих наслідків підприємницької діяльності в ризиковій ситуації; розробці заходів, що не допустять або 
зменшать збитки від непередбачених обставин; реалізації такої системи, за допомогою котрої можуть бути не 
тільки нейтралізовані негативні ймовірні результати, але й максимально використані шанси на отримання ви-
сокого прибутку. Отже, в сучасних умовах господарювання необхідно розробити модель управління ризиками, 
яка б враховувала специфіку діяльності сфери послуг в цілому та особливо туризму та приділити увагу шляхам 
зниження рівня ризиків та покращенню роботи підприємств, що відносяться до цієї галузі.

Науковий керівник – д-р екон. наук, профсеор Строкович Г. В. 
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Анотація. У цій статті було детально розглянуто появу інстинктів як таких і наявність або від-
сутність їх у людей. Також важливим аспектом статті є поняття про інстинкт як про соціальний кон-
структ і його вплив на соціальне життя людей. 

Ключові слова:  інстинкт, людина, рефлекс, уродженість, здатність до навчання.

Everyone throughout their life is often confronted with a concept such as instinct or instinctive behavior. There 
are discussions about the definition of instinct, but the following can be considered as the most widespread:

Instinct is a congenital fixed set of actions, which is launched in response to the manifestation of a key stimulus 
and is designed to meet a certain need.  

Important distinctive features of instinctive behavior (Table 1): instinct is not adaptive (context is not considered); 
there is a clear model (algorithm) of actions; inborn (instinct manifests itself fully the first time it is used, no need for 
training); instinct cannot be controlled; instincts encourage you to look for an incentive; saturation.

Table 1
Features  of instinctive behavior

Features Description

Adaptivity 

 Instinct does not adjust to the circumstances and acts only according to a given algorithm. As an 
example, we can give an example of adult birds, for which the unsatisfied need is to feed the calf, 
the key incentive is the yellow open breed of the baby, which gives a signal that he is hungry, and 
the algorithm of action is to find food and feed the calves. But, as the instinct is not adaptive, the 
cuckoo is actively using this and throwing its calves to other birds. Yellow spots on the plumage of 
cuckoo pups are associated with several hungry infants in new parents, and they feed the cuckoo, 
thereby leaving their chicks to starve to death

A clear algorithm of actions

It consists of two stages: the appetizing stage and the consumator stage. Look at the example of 
the female mantis. She has a need to reproduce, the incentive is the appearance of a male. During 
the appetizing stage, she approaches the mantis and the mating process takes place. The hint of 
the instinctive algorithm is the consumator stage, when the female bites off the head of the male 
mantis. In her actions there is always a certain, inherent genetic sequence, on which no mantis is 
able to influence

Inborn To demonstrate this feature of instinctive behavior, let's go back to birds and chicks. The chicks 
instinctively open their mouths for food. They do not wonder why, just the instinct is triggered

Instinct cannot be controlled The animal can not affect the manifestation of instincts in his body or suppress them for want of it. 
The program starts regardless of whether it is useful for the individual at the moment

Incentive

If an animal has the instinct to satisfy a certain need, the internal program will push it to find a 
stimulus that would trigger an algorithm of actions. An example is a pregnant female of any rodent 
who has the need to create a "nest". She will subconsciously search for a suitable place even before 
starting the instinct, and when she finds it, the instinct will work

Saturation
Instinct temporarily stops working after the need is satisfied. For example, a male fish stickleback 
during the mating season instinctively colored abdomen red, which attract the attention of females. 
When the mating season ends, the need "saturates" and the abdomen becomes a normal color

Purpose: to determine the reasons why people have or do not have instincts and to understand how the concept 
of instinct affects communication.

The beginnings of ideas about instinct appeared in the teachings of Aristotle, who suggested the existence of 
a  certain "animal soul" that provided the mental functions of animals. The term "instinct" was first used by philosopher 
Chrysippus, the term was understood by them as an inborn aspiration, directing the animal to favorable factors and 
disgusting it from unfavorable ones.

Charles Darwin paid much attention to the study of behavior, and the results of his work are presented in the 
monograph "Expression of emotions in humans and animals", "Origin of species" and a number of articles. Darwin did 
not give a strict definition of instinct, but in his works you can find the following statement: «An action that requires 
experience from us, performed by animals, especially very young ones, without experience, or performed equally by 
many individuals without knowledge of the purpose with which it is performed, is usually called instinctive. But I can 
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say that none of these characteristics can be considered universal. A small dose of thought or intelligence, as expressed 
by Pierre Huber, is often observed in animals, even those standing low on the stairs of nature».

Sigmund Freud categorically rejected the existence of instincts in the human psyche. In his lecture "Introduction 
to Psychoanalysis" he said that human behavior can only indirectly resemble instinct in animals, whereas each person 
creates his own structure of relationships. Considering each person to be individual, Freud did not consider it pos-
sible to generalize and average human experience by explaining it with instincts - it would be wrong theoretically and 
wrongly practical.

Abraham Maslow argued that people have no instincts, because they can overcome their desires. He believed 
that what is described as "instincts" are actually very strong motives for a certain type of behavior. Abraham Maslow 
argued that people have no instincts, because they can overcome their desires. These are Maslow's statements, which 
I emphasized: "Why should we not assume that there are needs that, despite their instinctive nature, are easily 
repressed, that can be restrained, suppressed, modified, disguised by habits, cultural norms, guilt, etc." "We must 
allow for greater variability in the field of instincts than is allowed by instinctive theorists. Obviously, the need for 
knowledge and understanding is not found in all people. In smart people, it is an essential need, while in the re-
tarded it is only rudimentary or absent. The same is true for the maternal instinct. Studies have revealed a very large 
variation in the expression of maternal instinct, so large that it can be stated that some women do not have maternal 
instinct at all».

Observing the evolutionary processes and development of the animal world, we can confidently conclude that 
the higher the level of animal development, the less instincts play role in its behavior. This is because animals at the 
bottom of the evolutionary chain have not developed enough brain (or Ganglion) to carry out the thinking process, and 
the implementation of inherent genetic programs provides an optimal opportunity for survival with less mortality. In 
fact, the reason for instincts is the inability to learn from primitive animals. But further, in the process of evolution, 
the importance of instincts in the life activity of individuals began to decline. Animals begin to teach their cubs some 
skills, what they used to have instincts for, because this way their daily actions for survival could become situational 
and contextual. There were carried out experiments in which primates from birth grew in a society of people isolated 
from their congeners. As a result, when an animal reached puberty, it had no desire to reproduce and look for a pair, 
and some females even rejected the advances of males, who were settled on them on purpose. Most mammals behavior 
still dominated by needs and internal motives, but the method of meeting these needs begins to vary from individual 
to individual, there is no certain pattern of behavior that is known to everyone from birth.

The main reason why many people believe that people have instincts is because they do not understand the term 
itself. Many things that are called instincts are in fact inborn predispositions, reflexes, needs, long-established social 
norms and so on. Let's examine in detail how these concepts differ.

Inborn predispositions are in fact rudiments from human instincts, their main difference from instincts is vari-
ability - these tendencies only guide a person, and he or she already acts depending on his or her features.

Reflexes – mechanisms, thanks to which the body responds to irritants. The main difference from instincts – re-
flexes in most cases are not designed to meet the need, it is either a protective function, or simply the body's perfor-
mance of its direct functions. Another important feature of the reflexes is the impossibility of saturation, it will work 
under any number of influences. For example, no matter how many times you are poked in the eye with your finger 
you will reflexively close it every time.

A need is a lack of something that a person feels necessary to maintain a normal life. Need is just a component of 
a complex called instinct, so it cannot be called instinct. For example, if you have a need to stay alive, it does not mean 
that you have an instinct for self-preservation, because you can satisfy this need in any way, and you may not. 

Social norms can be taken for instincts in cases with maternal instinct. Mothers' relationships with their children 
are not formed as a result of some prepared model, but as a result of life experience, illustrative examples around them 
and norms of behavior in the region where they live. If women had a maternal instinct, we certainly wouldn't have 
books about infant care or schools for young mothers - all these skills would be laid down from birth.

While studying why there are so many misconceptions about the presence or absence of instincts, I learned about 
such concept as "Baldwin effect". The essence of the effect lies in the fact that in the process of evolution, survived those 
individuals of the animal world who were quicker to learn the necessary skills, and as a result, they passed on to their 
descendants the ability to learn certain skills faster. According to Baldwin's theory, in the process of evolution and 
many changes in genes in the world remained those individuals who are learning some skills with such speed that it 
seems that they are not learning at all. 
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In general, now scientists agree that people rather have no instincts in the common sense of the word. At the 
moment, the only proven instinct of a person, "eyebrow flash", was found by the Austrian ethologist Ireneus Eibel-
Eibesfeldt, who found out that a person a person at the sight of a sympathetic interlocutor raises his eyebrows by 0.6 
seconds. 

The main proof that this is an instinct is that even blind from birth people do the same action, who had no op-
portunity to adopt this feature from anyone. And, of course, this instinct has all the components of the formula, and 
manifests itself in everyone in the same way without variability.

In conclusion, I would like to say that discussions on the existence of instincts have been going on for a long time. 
Therefore, until the opposite is proved, it can be considered that people have no instincts in their generally accepted 
form, and the behavioral model depends on many factors that affect a person in the process of his maturity, as well as 
physical and psychological development. 

Supervisor – Doctor of Sciences (Economics), Professor Naumik-Gladka K. G. 

Literature: 1. Instincts meaning, definition & explanation // YouTube. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=BIk3RsjxpNo. 2. Instinct // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Instinct. 3. Chrysippus // 
Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysippus. 4. Маслоу А. Мотивация и личность. URL: https://
gtmarket.ru/laboratory/basis/4180/4186. 5. Инстинктивизм в социологии. URL: https://www.examen.ru/add/
manual/school-subjects/social-sciences/sociology/napravleniya/instinktivizm-v-socziologii/. 6. Baldwin Effect // 
Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Baldwin_effect. 7. How does learned behavior evolved into inherited 
instinct. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Sdqg-jn_tBk. 8. Instinct theory // YouTube. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=hcXQOnqGdKE. 9. Irenäus Eibl-Eibesfeldt // Wikipedia. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Irenäus_
Eibl-Eibesfeldt.

33каРта емпатІї як суЧасниЙ  
ІнновацІЙниЙ ІнстРумент  

маРкетингових дослІджень

УДК 339.138 Карпова К. О.

   Студент 3 курсу   
факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця
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Annotation. The features of the empathy map for enterprises, organizations, companies that advertise goods 
have been investigated; revealed in detail how to make a map. Generalized the criteria that must be observed during its 
writing and the requirements for working with it.
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Актуальність теми. Кожна організація хоче вірити, що повністю знає своїх клієнтів. Все, що вони ро-
блять, призначене для клієнтів, тому вони повинні точно знати, що клієнти думають, відчувають, хочуть і чого 
потребують.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженням нинішньої карти емпатії, а також її поліпшенням займали-
ся такі автори, як Дейв Грей (автор Геймштормінга), Наталія Тіллі (маркетолог digital-агентства Original Works), 
Джеймс Пател (доктор зі Стенфордської школи), Джей Кук (професор, перекладач, письменник, викладач мар-
кетингу в університеті в Монтані).

Мета – розібратися що таке карта емпатії і навіщо вона потрібна. З'ясувати, як правильно її побудувати 
і використовувати. А також дізнатися особливості і вірний спосіб їх застосування. І чому так важливо чути 
і  нати думку клієнтів.

Виклад основного матеріалу. Внутрішнім зацікавленим сторонам компанії складно зрозуміти мотиви 
зовнішніх зацікавлених сторін, тобто клієнтів. Компанія може зробити деякі припущення, але щоб дізнатися 
факти, потрібно запитати. І, якщо запитати неможливо, наприклад, немає можливості запитати кожного клі-
єнта, що він думає загалом і що думає про кожну невелику ситуацію, пов'язану з продуктами компанії, а так 
само її послугами - вони повинні зробити все можливе, щоб поставити себе на місце клієнта. І ось тут карта 
емпатії може бути корисною.

Карта емпатії – це інструмент, який використовується при зборі даних про клієнтів, щоб краще зрозуміти 
цільову клієнтську базу. Карти емпатії візуалізують потреби клієнтів, об'єднують дані про клієнтів в коротку 
діаграму і допомагають зрозуміти, чого хочуть клієнти, а не те, чого, на вашу думку, вони хочуть [1].

Наприклад, коли справа доходить до дискусії між Starbucks і Dunkin', є дві очевидні сторони клієнта. Де-
які можуть припустити, що причина, з якої деякі клієнти є стійкими і відданими шанувальниками одного за 
іншого, полягає в смаку кави або конкретної випічці і сендвічах.

Більш глибоке дослідження – за допомогою зручної карти емпатії – може показати, що це набагато біль-
ше: любителі Starbucks, можливо, вважають за краще Starbucks за його домашній затишок. Заклади Starbucks 
часто заповнені м'якими кріслами, приглушеним освітленням, привабливими творами мистецтва і різноманіт-
ними продуктами, які підходять для сніданку, обіду або вечері. Сидіти в Starbucks – це те саме, що проводити 
час в місцевому кафе або з сім'єю насолоджуватися домашньою кавою на дивані. Коли ви заходите в Starbucks, 
ви хочете залишитися там на деякий час.

Dunkin' – місце для зайнятих американців. Фанатики Dunkin' живуть за слова «на винос», «з собою» і «в до-
розі». Їм потрібно місце, яке завжди поруч, чи то зустріч о 9:00 або бейсбольний матч о 17:00. Класична холодна 
кава Dunkin' – це напій, який можна випити в липні або січні і при цьому дуже насолодитися їм. «America Runs 
on Dunkin'», тому що клієнти Dunkin' завжди поспішають до своїх наступних справ і потребують ковток напою, 
щоб продовжувати день у такому ж темпі.

Це може здатися дуже глибоким для двох гігантських мереж кав'ярень і ресторанів, але це правда. У будь-
якій великій галузі існує нескінченна кількість конкурентів, тому вся справа в позиціонуванні бренду - яке місце 
займає бренд у свідомості споживача, що відрізняє його від конкурентів.

Карта емпатії може допомогти в цьому. Зазвичай вона охоплює те, що клієнти думають і відчувають, го-
ворять і роблять, бачать і чують, а також які їхні болі і досягнення [2].

Розглянемо процес формування карти емпатії.
1 етап: визначитися з персоною клієнта.
Перш ніж заглиблюватися в деталі, важливо зрозуміти, хто ваш клієнт. Слід починати з аналізу даних про 

клієнтів. Насамперед потрібно з'ясувати деякі середні демографічні та психографічні дані, пов'язані з клієнт-
ською базою. Наприклад, згідно з Chron.com середній профіль клієнта Starbucks включає в себе, серед іншого, 
людей з високим доходом, які багато витрачають, зайнятих людей, що живуть в містах, і більш здорових фахів-
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ців. Використання цих ідей може допомогти Starbucks скласти профіль клієнта, наприклад: «Джекі, 28 років, 
живе в Бостоні і заробляє 90 000 доларів на посаді бухгалтера. Вона регулярно ходить у кафе, є вегетаріанкою 
і любить суші». Так само ви повинні придумати особу клієнта, на яку спрямована карта емпатії.

Примітка: потрібно враховувати те, що черга за кавою наповнена відволікаючими факторами і натовпом 
людей, але найчастіше саме тут більшість вписується в невеликі завдання протягом дня, такі як покупки або 
банківські операції. Наявність твердого питання з параметрами допоможе керівнику зосередитися і забезпечи-
ти підтримку всіх членів команди [3].

2 етап: обміркувати основні питання.
Перш ніж придумувати ідеї, потрібно мати деяку структуру. Слід обміркувати ці питання, щоб команда 

маркетологів компанії по-новому глянула на клієнта. Краще відповідати на ці питання в загальному сенсі жит-
тя вашого клієнта, а не відточувати його досвід роботи з вашими продуктами або послугами.

1. Що думає і відчуває покупець. Які їх переконання, мрії, турботи і повсякденні емоції. Що робить їх щас-
ливими, сумними, наляканими, емоційними і злими.

2. Що чує покупець. Від кого вони чують. Які ЗМІ на них впливають.
3. Що бачить покупець. Які пам'ятки оточують їх будинок, роботу та інші види діяльності. Кого вони ба-

чать.
4. Що говорить і робить замовник. Як вони поводяться в різних умовах – публічно, у приватному житті, 

з  колегами, з друзями і сім'єю. Як вони розмовляють з іншими.
5. Що відчуває замовник. З якими розчаруваннями і стресами вони стикаються. З якими ризиками і за-

грозами вони стикаються.
6. Що отримує замовник. Що їм потрібно, щоб домогтися успіху і досягти своїх цілей.
Порада: дуже важливо бути більш точними у своїх інструкціях. А також до цього провести тест. Але 

обов'язково потрібно нагадати користувачам, що відбувається тестування, ідея і мета якого – дізнатися, що, на 
їхню думку, не так чи що може бути покращено. Так само важливо запевнити споживачів, що немає неправиль-
них відповідей і що підприємцю дуже цікаво спостерігати за їхнім досвідом в певні моменти шляху. Нарешті, 
фраза «нам потрібна ваша допомога, щоб зробити це краще» – відмінний спосіб привернути їх увагу і серйозно 
запевнити взяти участь в опитуванні [4].

3 етап: записувати все, про що думають і пропонують користувачі. Пам'ятаючи про ці питання, можна, 
наприклад, намалювати карту на дошці. Розділити необхідні частини, але залишити достатньо місця для за-
родження ідей. Це фаза створення ідей. Дати кожному співробітнику маркер і дати їм місце, щоб написати 
все, що вони можуть собі уявити. Цей етап найкраще працює, коли виділяється хоча б одна година. Мозковий 
штурм найкраще проводити, коли людей не ставлять під сумнів або самокритику. Це повинна бути зона, вільна 
від суджень. Іноді кращі ідеї не виникають, поки ви не придумаєте 20, 50 або 100 ідей.

4 етап: відредагувати і створити остаточний проєкт.
Тепер, коли вже є кілька ідей на вибір, можна, нарешті, розпочати створювати остаточно відредаговану 

карту емпатії. Слід шукати шаблони; якщо кілька людей написали про подібний біль, ймовірно, можливий 
варіант об'єднання всіх їх ідеї в одну замітку в розділі «Проблеми». Навіть якщо команда придумала 40 пунктів 
для того, що бачать ваші клієнти, краще вибрати не більше 10, які здаються найбільш актуальними.

Коли карта має рівну і допустиму кількість елементів для кожної категорії і точно відображає профіль 
клієнта, все готово! Обов'язково потрібно використовувати карту емпатії кожен раз, коли з'являються ідеї про 
випуск нових продуктів і послуг, оновлень, маркетингових матеріалів тощо, щоб гарантувати, що результати 
будуть підходити для вашого середнього клієнта.

Окрім того, потрібно пам'ятати про важливість синтезування  отриманих даних. Може виникнути спокуса 
швидше перейти до певних частин тестів, а не сприймати всю картину цілком. Не можна зосереджуватися на 
особливо харизматичному або пристрасному користувачі, який дав відмінний зворотний зв'язок, який спо-
творює середнє значення. Тільки прислухаючись до відгуків і узагальнюючи дані, компанія отримує ідеї, які 
допоможуть їй рухатися вперед і розставляти пріоритети [5].

Висновок. Отже, організаціям вкрай необхідно знати, що таке карта емпатії і з якою метою вона вико-
ристовується. У статті наведено процедуру формування карти емпатії, доведено та обґрунтовано корисність її 
застосування як  сучасного інноваційного інструмента маркетингових досліджень.
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Таким чином, для компанії дуже важливо правильно оформити карту, знати і розбиратися в її деталях 
і  знайти правильний спосіб її застосування, а також потрібно постійно досліджувати потреби та бажання 
клієнта, чути і дізнаватися його думку. І обов'язково використовувати зауваження клієнтів для поліпшення 
бізнесу.
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Анотація. У статті розглянуто методи вибору постачальників, їх переваги та недоліки. Запропо-
новано враховувати в процесі вибору постачальників критерії та обирати методи оцінки, виходячи з цілей 
обраної логістичної стратегії підприємства. 

Ключові слова: закупівельна діяльність, критерії вибору постачальника, метод аналітичної ієрар-
хічної процедури, метод рейтингових оцінок, метод місій, метод інтегральної оцінки постачальника.

Annotation. The article deal with the methods of choosing suppliers, their advantages and disadvantages. It is 
proposed to take into account the criteria in the process of selecting suppliers and choose evaluation methods based on 
the objectives of the chosen logistics strategy of the enterprise.

Кeywords: Procurement activity, supplier selection criteria, method of analytical hierarchical procedure, method 
of rating assessments, method of missions, method of integrated assessment of supplier.

Однією із головних проблем в управлінні закупівлями матеріальних ресурсів є вибір постачальника. Важ-
ливість їх визначається тим, що в сучасних умовах функціонує велика кількість постачальників, які пропонують 
досить схожі матеріальні ресурси. Але, перш за все, постачальник має бути надійним партнером підприємства 
в реалізації його логістичної стратегії.
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Проблемою оцінювання та вибору постачальників матеріальних ресурсів займалися тривалий час як за-
кордонні, так і вітчизняні науковці. Ліндерс Р. М. та Фірон Х. Е. сформували шкалу критеріїв вибору постачаль-
ників за допомогою методу оцінювання витрат, а Кондратюк Д. запропонував під час вибору постачальників 
використовувати аналітичний або експертний підходи [2].

Метою статті є розгляд основних преваг і недоліків методів вибору постачальників.
Для того щоб обрати надійного постачальника, потрібно враховувати ряд критеріїв. Звичайно, традицій-

но беруть до уваги два основних критерії вибору постачальників: ціну, за якою постачальник пропонує товар 
і всі витрати, які несе підприємство по розміщенню його на складі, та якість продукції, а саме відповідність 
якісних характеристик товару встановленим параметрам якості на підприємстві. Але, крім основних критеріїв, 
потрібно враховувати ряд інших, до яких відносять [1]:

фінансові умови – умови та терміни, які висуває постачальник щодо оплати його послуг; −
терміни постачання – час, протягом якого постачальник може доставити товар на підприємство; −
дотримання термінів поставок – відповідність зазначених постачальником термінів поставок фактич- −

ним;
якість обслуговування – повнота, вчасність і зворотність інформаційних і матеріально-технічних по- −

токів;
мінімальна норма відвантажень – відповідність мінімальної норми відвантаження, що висувається  −

постачальником нормі, встановленій на підприємстві;
готовність до поставки – готовність постачальника відвантажувати та доставляти товар у зручний для  −

підприємства час;
комплексність задоволення попиту – кількість і комплектність товару, що може запропонувати під- −

приємству постачальник; 
порядок задоволення рекламацій – складність механізму повернення неякісного або пошкодженого  −

товару, отриманого від постачальника.
Узагальнення розглянутих критеріїв дозволяє виділити головні, такі як: ціна та якість продукції, надійність 

постачальника, якість обслуговування, умови платежу й можливість позапланових поставок. Але найголовніше 
– це обирати критерії індивідуально виходячи з цілей та логістичних стратегій підприємства.

Застосування цих критеріїв потрібно для оцінки постачальника, тобто його вибору серед числа інших та 
як перевірки його роботи. Розповсюджені методи оцінки постачальників наведено на рис. 1.

  

Недолік: не відображає динаміку 
діяльності постачальника
Перевага: показує переваги 
постачальника за певними 
характеристиками
 

Недолік: потребує великого 
об’єму інформації
Перевага: відразу дає уявлення 
про можливі витрати та прибуток

Недолік: трудомісткий метод
Перевага: знаходить розв’язання 
у існуючих спірних моментах
 

Недолік: трудомісткий метод
Перевага: урахування всіх 
важливих сторін діяльності 
постачальника

 

Метод оцінки 
витрат

Методи оцінки постачальників та їх переваги і недоліки

Метод аналітичної 
ієрархічної процедури

Метод рейтингових 
оцінок процедури

Інтегральна оцінка 
постачальника

Рис. 1. Методи оцінки постачальників, їх преваги та недоліки
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Метод оцінювання витрат, або метод місій, передбачає поділ досліджуваного процесу на кілька варіантів 
(місій). Для кожного постачальника окремо розраховуються витрати на постачання та доходи. В подальшому 
за критерієм максимального прибутку вибирається найбільш вигідний варіант постачання товару [2]. Тобто 
в  процесі оцінювання за цим методом для кожного постачальника розраховуються всі можливі витрати та до-
ходи з урахуванням економічних ризиків.

Метод аналітичної ієрархічної процедури зумовлюється тим, що рейтинг враховує, перш за все, якісні 
показники, тобто такі як: рівень сервісу постачальника чи якість доставки та ін. Для проведення оцінки поста-
чальників за цим методом необхідно розробити спеціальну шкалу в балах (вона може розроблятися індивіду-
ально), яка характеризує міру переваг. Ця шкала може доповнюватися оцінкою значущості кожного параме-
тра, звичайно, за необхідністю. А результати оцінки обробляються за допомогою спеціального статистичного 
інструментарію.

Метод рейтингових оцінок вважається найбільш поширеним методом вибору постачальника. Вибирають-
ся основні критерії вибору постачальника (вони обираються індивідуально для кожного підприємства, залеж-
но від логістичної стратегії), далі працівниками служби закупівель або залученими експертами встановлюється 
їх значущість експертним шляхом. Той критерій, який вважається найважливішим для підприємства, отримує 
найбільшу питому вагу. Розрахувавши рейтингову оцінку, обирається надійний партнер. Але потрібно вра-
ховувати, що при зверненні до потенційних постачальників важко, а іноді практично неможливо отримати 
об'єктивні дані, необхідні для роботи експертів.

За методом інтегральної оцінки постачальника обираються основні показники, за якими оцінюється ді-
яльність постачальників та формується один таксономічний показник, який і оцінює їх діяльність [4]. Вибір 
постачальника здійснюється на основі отриманих рейтингів або інтегральних експертних оцінок. Недоліком 
цього методу є суб’єктивність експертів при виборі між двома чи трьома постачальниками. Проте потрібно 
розуміти, що при зростанні їх кількості фактор суб’єктивізму зменшується, оскільки збільшується кількість 
оцінок. Тому, наприклад, при оцінці трьох постачальників експертних оцінок буде лише три, а при оцінці чо-
тирьох постачальників кількість оцінок зростає до шести [1].

Потрібно враховувати, що наведені методи мають певні недоліки, отже, використовувати їх потрібно 
комплексно, тому що застосування одних методів передбачає необхідність збору й аналізу значного обсягу ін-
формації, а інших – зосередження уваги на одному з факторів (або критерії) та ігнорування інших, що є не до-
сить коректним. До того ж вибір підприємств-постачальників товарних ресурсів повинен здійснюватися в кон-
тексті зв’язку пріоритетності кожного постачальника з урахуванням відповідності всіх критеріїв, які з точки 
зору певного торговельного підприємства є для нього важливішими [3].

Отже, після аналізу методів оцінки постачальника можна зробити висновок, що не можна обрати один 
метод та використовувати для вибору постачальника на усіх підприємствах, потрібно враховувати не тільки 
стратегії підприємства, але й індивідуально підбирати метод, враховуючи усі його недоліки та переваги, або 
обирати комплексний підхід, та застосовувати декілька методів.
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Анотація. Визначено місце ділових відносин в умовах пандемії COVID-19. Проаналізовано й уточнено 
основні проблеми комунікації у бізнес-середовищі, що виникають в умовах пандемії. В роботі узагальнено 
рекомендації щодо їх вирішення. 
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Етика бізнесу – це ділова етика, що базується на чесності, відкритості, вірності даному слову, здатності 
ефективно функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, встановлених правил і традиціями. 
А  це означає, що психологія бізнесу стає фундаментом, на якому будується нова будівля ділового успіху [1].

Пандемія COVID-19 підштовхує компанії до швидкої зміни підходів до роботи і ставить стійкість різних 
систем серйозній перевірці. Бізнесу доводиться стикатися з цілою низкою нових системних пріоритетів і ви-
кликів – ризиками порушення безперервності бізнесу, раптовими кількісними змінами, прийняттям рішень 
у реальному часі, показниками продуктивності праці, загрозами безпеці – і керівники повинні діяти дуже опе-
ративно, вирішуючи нагальні проблеми стійкості систем і закладаючи одночасно основу майбутнього своїх 
організацій. Організації зосередили свою увагу на турботі про своїх співробітників і швидкому переході на нові 
форми роботи.

Тему етики-бізнесу в умовах коронавірусу нині розглядають більшість психологів, експертів з етики, зо-
крема, експерт з етики Анна Чаплигіна [2]. Враховуючи особливості бізнесу та процесів комунікації у мовах 
пандемії постає потреба у визначенні проблем бізнес-етики за цих умов та розробці рекомендацій їх вирішен-
ня. У цьому і полягає мета цього дослідження.

Коронавірус змінив світ, людські життя і життя цілих країн. Не дивно, що змінилися і вимоги до стилю 
поведінки на роботі, вдома і в офісі. Соціальні норми, які формуються поколіннями, можуть змінитися за мить. 
Тепер, за часів пандемії COVID-19, при зустрічі ми намагаємося не торкатися один одного, в громадських міс-
цях тримаємо дистанцію. Ми мало спілкуємося з незнайомими людьми і дуже багато часу проводимо онлайн. 
Наша поведінка в стандартних і незапланованих ситуаціях також зазнає змін.

Зараз формується нова бізнес-етика. Вона передбачає мінімізацію особистих зустрічей, відмову від рукос-
тискань, перехід контактів у формат електронного спілкування через пошту і відеоконференції, перехід команд 
на дистанційну роботу, зменшення часу перебування працівників в громадському транспорті шляхом відмови 
від поїздок на роботу. Ці заходи можуть бути ефективними для зменшення поширення вірусу в Україні.

Якщо раніше приблизно 30 % колективу компанії працювало віддалено, то після введення карантину 
число імовірно піднялося до 70–80 % [3]. Ввіддалена робота повинна сприйматися так само серйозно, як при-
сутність в офісі 40 годин на тиждень. Більш того, люди, які регулярно працюють поза офісом, зазначають, що 
вміння розмежувати своє робоче і домашнє життя – необхідна умова ефективності.

З березня такий загальновживаний жест, як рукостискання, переживає не найкращі часи. Цей невербаль-
ний захід, який відразу допомагає встановити довірчі ділові відносини між першими особами, коли вони зу-

© Ковнір Н. А., 2020 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

117

стрічаються [4]. Зараз у зв'язку з коронавірусом від такої форми довелося відмовитися. І у багатьох сьогодні 
відмова від цього ритуалу викликає подив разом з підозрою. Насправді рукостискання вже «забороняли»: в Ра-
дянському Союзі з 1918 по 1930-ті роки повсюдно висіли плакати «Рукостискання скасовані». Обставини були 
так само серйозні, як і сьогодні – епідемія іспанки. Але як же бути в ситуації, якщо все ж таки вам протягнули 
руку, можна сказати: «У зв'язку з пандемією міняю свої звички, давайте обійдемося без рукостискання». Діло-
вий протокол зараз змушені міняти і політики. Але навіть у них це супроводжується незграбними затримками. 
Згадати хоча б Ангелу Меркель, яка простягнула руку міністру внутрішніх справ Німеччини, а той обмежився 
лише вербальним привітанням [5]. Поза контекстом пандемії – це кричуща ситуація: на політичному рівні від-
мова від рукостискання – відверта демонстрація свого невдоволення [6]. Але час диктує нові правила, і сьогодні 
такий казус – не політичний скандал, а основа для інтернет-мемів. Рукостискання настільки вкоренилося в на-
шій культурі і несе так багато смислів, що навряд чи воно коли-небудь піде як з ділового, так і повсякденного 
етикету.

Актуалізувалася проблема особистих кордонів, як віртуальних, так і фізичних. Буквально 1,5–2 метри за-
вдали великого клопоту для кожної людини. В умовах пандемії жителі багатьох країн змушені розширювати 
свої особисті кордони. Це теж впливає на спілкування, оскільки стрес людина відчуває не тільки якщо співроз-
мовник підходить надто близько, але і в разі, коли дистанція штучно збільшується, як це відбувається з пер-
сональною дистанцією людини, що становить близько 45–120 сантиметрів. Але згідно з правилами безпеки 
відстань між двома людьми в епоху пандемії має бути збільшена. Щоб виробити нові норми просторової пове-
дінки, потрібно виховати ціле покоління. Тобто в нинішній ситуації ми повинні прожити мінімум років 15. Все 
інше – тимчасове явище. Але як бути з тими, хто притискається до вас? Можна, звичайно, без зайвих слів від-
ступити на крок назад або вперед. Але це може викликати дзеркальну реакцію. Так ми можемо робити нескін-
ченно. Тому в таких ситуаціях краще звернутися до людини і сказати, наприклад: «Будь ласка, не наближайтеся 
до мене близько, це краще і для мене, і для Вас, вважаю ми домовимося і на безпечній відстані».

Також виникли проблеми в онлайн-просторі під час ділового спілкування.
Люди часом інтернет-простір сприймають як якийсь окремий космос, в якому не існує законів фізичної 

реальності. Це помилка. Вони існують. На карантині дотримуватися часових рамок треба не просто дотри-
манням ділового етикету, а й повагою до психічного здоров'я людей. Так, якщо раніше тільки окремі люди 
говорили: «Ой, мені так незручно, що мені пишуть в позаурочний час...», то зараз з цим зіткнулися всі і раптом 
зрозуміли, що це проблема. Адже зараз через самоізоляцію вторгнення в особистий простір на кшталт поза-
урочних дзвінків сприймаються особливо болісно. Раптом всі зрозуміли, що бути доступним 24 години на добу, 
коли ти нікуди не виходиш, не покидаєш чотирьох стін і у тебе немає розмежування, де ти вдома, а де ти на 
роботі, – погано.

Всі зрозуміли, що кордони бувають не тільки фізичні, але і цифрові, і їх потрібно вибудовувати. Що робо-
чий час визначається не місцем сидіння, а часом.

Більшості людей, у яких залишилася робота, під час карантину довелося освоїти відеоконференції. А це, 
по суті, навик, яким раніше володіли лише професійні телевізійники. Просто підключитися до камери недо-
статньо, щоб зберегти своє професійне обличчя. До цих зустрічей потрібно підходити не менш відповідально. 
Відповідно, до зустрічей в онлайн-режимі застосовуються ті ж правила етикету, що і до розмов у реальних пе-
реговорах. Частина цих правил здається очевидною, але, на жаль, не завжди виконується. По-перше, намагай-
теся не спізнюватися – немає нічого гіршого, ніж годинами чекати співрозмовника в Zoom, а якщо вас більше 
двох, то на організацію зустрічі може піти більше часу, ніж на власне розмову. Не забувайте привітатися і, якщо 
необхідно, представитися. 

Пам'ятайте, що під час відеодзвінка складніше зрозуміти, чи закінчив співрозмовник думку, навіть з іде-
альними звуком і відео – і намагайтеся чітко артикулювати кінець репліки. Вибираючи місце для дзвінка, пе-
реконайтеся, що рівень шуму не буде заважати розмові – і хоча звуки кафе дійсно допомагають зосередитися, 
але ваших співрозмовників це, швидше за все, буде дратувати. Якщо ви залишаєтеся вдома, попросіть сусідів 
не шуміти і не з'являтися в кадрі – навряд чи колеги оцінять ваш образ юного відеоблогера, якого мама кличе 
на обід під час ділової розмови з представниками компанії чи інвесторів. Навіть якщо камера показує лише 
ваше обличчя і плечі, не полінуйтеся змінити домашні шорти на щось більш формальне [7]. Будьте обережні 
з  принтами і великими прикрасами – вони можуть дивно відображатися на екрані і відволікати співрозмовни-
ків. Кращий спосіб уникнути незручних ситуацій – не говорити того, що не повинен почути співрозмовник, під 
час дзвінка або відразу після.
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У цей важливий момент керівники повинні враховувати ці зміни, не забуваючи про необхідність завойо-
вувати і підтримувати довіру серед своїх співробітників. Рівень довіри залежить від ступеня турботи керівників 
про співробітників, про весь персонал в цілому і про кожного співробітника зокрема. 

Соціальний успіх залежить від наших контактів, наших зв’язків. У нашому суспільстві є негативна підміна 
понять у вислові «Зв'язки вирішують», але вони дійсно вирішують. Чим більше людей ти знаєш, чим більше 
людей знають тебе, можуть поручитися, можуть порекомендувати, тим більше шансів досягти успіху.

Отже, пандемія вносить корективи в наше повсякденне життя. Найближчим часом ми повинні більше 
турбуватися за цифровий етикет. Навчитися правильно розпоряджатися своїм часом, більше приділяти уваги 
самоконтролю, а також оволодіти мистецтвом ведення конференції онлайн. Але така давня традиція, як рукос-
тискання, навряд чи кудись подінеться після карантину. А ось звичка протирати руки і поважати особистий 
простір – урок, який ми точно зрозуміємо після коронавірусу.

Таким чином, подальші дослідження повинні бути націлені на людські відносини після пандемії. Адже, 
можливо, це початок глобальних змін в людських відносинах, де головним буде принцип «не нашкодь», повага 
до особистого простору і усвідомлення важливості спілкування не через екрани, а наживо.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Немашкало К. Р. 
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Анотація. Досліджено передумови та можливості формування міжнародної маркетингової стратегії 
на підприємствах України. Визначено роль міжнародного маркетингу в управлінні підприємством. Про-
аналізовано різні підходи до визначення маркетингу як напряму підвищення ефективності економічної ді-
яльності підприємства, а також можливості його застосування в міжнародній маркетинговій сфері. 
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Ключові слова: міжнародна маркетингова стратегія управління підприємством, підвищення ефек-
тивності.

Annotation. The preconditions and possibilities of formation of the international marketing strategy at the 
enterprises of Ukraine are investigated. The role of international marketing in enterprise management is determined. 
Different approaches to the definition of marketing as a way to increase the efficiency of economic activity of the enter-
prise, as well as the possibility of its application in the international marketing sphere are analyzed.

Кeywords: international marketing strategy of enterprise management, efficiency increase.

Для успішної побудови міцних ринкових економічних відносин в Україні необхідно посилити стратегічні 
напрями діяльності підприємств. Надзвичайно важливе місце в стратегічній діяльності підприємства посідає 
його маркетингова стратегія, яка і є основним чинником формування ринкових стратегічних орієнтирів.

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних, методичних і практичних аспектів  формування міжна-
родної маркетингової стратегії підприємства. Що, своєю чергою, дає змогу компаніям виходити на нові рівні та 
отримувати ряд вигід, основними з яких є поліпшення збуту; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплек-
сне використання ресурсів; розвиток своєї діяльності; зниження рівня залежності від конкурентів. 

В останні роки серед усіх існуючих сфер на підприємстві маркетинг посів особливе та вагоме місце. 
У  зв’язку із зростаючою модернізацією виробництва і посиленням міжнародної залежності держав на світо-
вому ринку великого значення набуває також і міжнародний маркетинг. 

Міжнародний маркетинг – це форма маркетингу, яка полягає в організації системи управління виробничо-
збутовою діяльністю з урахуванням економічної ситуації у світі, тенденцій інтернаціоналізації світового госпо-
дарства, відносин між різними країнами та особливостей зовнішньоекономічних взаємостосунків [2, с. 49–53].  

У загальному вигляді стратегію міжнародного маркетингу можна визначити як основний довгостроковий 
план маркетингової діяльності підприємства на зовнішньому ринку, який спрямований на вибір цільових сег-
ментів іноземних споживачів. Маркетинговий процес починається з аналізу покупця і виявлення його потреб 
і закінчується покупкою товару покупцем, а отже, й задоволенням його потреб. Надзвичайно важливе місце 
в маркетинговому стратегічному управлінні діяльністю підприємства посідає його міжнародна маркетингова 
стратегія, яка формує ринкові стратегічні орієнтири [3, с. 326]. 

Можна виділити ряд підходів до визначення міжнародної маркетингової стратегії (рис. 1).

Засіб досягнення маркетингових цілей 
підприємства

Маркетингова стратегія 
підприємства

Система організаційно-технічних і фінансових 
заходів для впливу на попит і пропозицію

Довго- та середньострокові рішення 
щодо елементів комплексу маркетингу

Метод (засіб) впливу на 
цільових споживачів

Програма (план) 
дій

Рис. 1. Сутність підходів до визначення терміна «маркетингова стратегія підприємства» [4]

Залежно від поставлених цілей та засобів їх досягнення можна виокремити декілька типів стратегій між-
народного маркетингу: 

стратегія завоювання або розширення частки ринку – здійснюється за рахунок випуску та впрова- −
дження на зовнішньому ринку нової продукції, а також завдяки виходу з ринка конкурента, застосуванню 
прямих і прихованих методів конкурентної боротьби; 
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стратегія диференціації продукції – передбачає модифікацію та вдосконалення традиційної продук- −
ції підприємства шляхом застосування нових технічних принципів, які можуть задовольнити нові потреби 
іноземних споживачів і сформувати нові сфери використання продукції; 

стратегія інновацій – припускає розробку принципово нових продуктів, які орієнтовані на нові  −
потреби та мають аналоги на зовнішньому ринку (також можливе копіювання нововведень конкурентів)  
[6, с.  564].

Детально особливості стратегічного і тактичного підходів міжнародного маркетингу наведено на рис. 2.

Орієнтація на довгострокові оцінки 
попиту і пропозиції та номенклатури 

товарів, що згодом стануть базою для 
розв’язання поточних завдань

Стратегічний підхід міжнародного 
маркетингу

Стратегія і тактика міжнародного 
маркетингу

Вивчення попиту і пропозиції товарів 
у 1-1.5 року, передбачає розробку 

організації пропозиції товарів, рекламу, 
стимулювання продажу, підготовка 

виходу на ринок (сегмент) нового товару

Тактичний підхід міжнародного 
маркетингу

Рис. 2. Стратегічний і тактичний підходи міжнародного маркетингу [4]

Тактика міжнародного маркетингу, на відміну від стратегії, спирається на вивчення кон’юнктури попиту 
і пропозиції товарів у найближчі 1–1,5 року, вона передбачає розробку організації пропозиції товарів, рекламу, 
стимулювання продажу, підготовку виходу на ринок (сегмент) нового товару. Її мета – знайти країни, на ринках 
яких за мінімальних маркетингових витрат забезпечується максимальний прибуток. Важливою особливістю 
міжнародного маркетингу є оптимальне поєднання стратегічного й тактичного підходів у розв’язанні тих чи 
інших проблем. 

Стратегічний підхід полягає в орієнтації на довгострокові оцінки кон’юнктури попиту і пропонування та 
номенклатури товарів, що згодом стануть базою і для розв’язання поточних завдань. 

Загалом маркетингова стратегія дає змогу підприємству на основі знання стійких і динамічних параметрів 
конкурентного ринку, розвитку потреб, інтересів, смаків та уподобань споживачів ефективно використовувати 
свої ресурси і можливості, своєчасно маневрувати ними на міжнародних ринках.

Таким чином, на основі дослідження цього питання можна виділити основні особливості маркетингової 
стратегії підприємства. 

По-перше, у ході реалізації маркетингової стратегії за основу беруться потреби споживача. 
По-друге, поняття стратегії треба співвідносити з поняттям розвитку. Немає стратегії без розвитку. У цьо-

му відношенні стратегія є сукупністю змін, що визначають життєстійкість підприємства і збільшують ймовір-
ність його виживання в умовах мінливого середовища. 

По-третє, поняття стратегії невіддільне від поняття мети, яка у розвитку виступає як головний орієнтир 
розвитку, відображає тенденції зміни інтересів [7, с. 256].

Так, міжнародна маркетингова стратегія – це певна сукупність маркетингових інструментів, на основі 
яких розробляється ефективна політика просування товарів, послуг до споживачів на міжнародних ринках, 
яка є основним довгостроковим планом маркетингу компанії, спрямованим на вибір цільових сегментів спо-
живачів.

Для успішного функціонування підприємства в сучасних умовах необхідна правильно розроблена та ефек-
тивна стратегія маркетингу. Але для того, щоб правильно її розробити, необхідно дати правильне трактування 
поняттю «маркетингова стратегія». Лише розробка конкретного плану заходів дозволить вітчизняним підпри-
ємствам закріпитися на ринку та бути достатньо конкурентоспроможними.
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Вивчення рівня застосування міжнародної маркетингової стратегії українськими підприємствами дозво-
ляє зробити висновок, що переважна більшість їх перебуває на перших двох рівнях. Це означає, що стратегію 
або не розроблюють або розроблюють фрагментовано. Так, відповідно до результатів досліджень у майже 40 % 
українських компаніях-експортерах стратегічні заходи не розробляються, а ще в 44 % – розроблюються частко-
во і несистемно. Подальша інтернаціоналізація ринків зумовлює необхідність переходу українських компаній 
до більш високих рівнів застосування міжнародної маркетингової стратегії.

Отже, міжнародна маркетингова стратегія використовується як спосіб реалізації компанією власного по-
тенціалу для досягнення успіху в зовнішньому середовищі.

За основу взято положення про те, що маркетингову стратегію планують на трьох рівнях: корпоративно-
му, функціональному та інструментальному, причому на кожному з цих рівнів розробляють різні групи стра-
тегій, які і формують цілісну картину функціонування міжнародної маркетингової стратегії. 

У процесі розроблення кожного з цих видів стратегії постає необхідність вибору між різними стратегічни-
ми можливостями, що виключають одна одну, тобто між стратегічними альтернативами (наприклад, лідерство 
на ринку, виклик лідеру чи слідування за лідером) [9].

У формулюванні цих стратегічних альтернатив допомагають такі інструменти для розроблення страте-
гії, як матриці та моделі (наприклад, матриця Бостонської консалтингової групи, матриця Ансоффа, матри-
ця Портера, модель конкурентних сил тощо). Нарешті, після всебічного аналізу всіх значущих факторів, що 
впливають на вибір між різними стратегічними альтернативами, вибирають одну з альтернатив, яку планують 
реалізовувати, тобто приймають стратегічне рішення. 

У міжнародній практиці можна виділити декілька стратегій виходу компанії на зовнішні ринки: пряме та 
непряме експортування, спільну підприємницьку діяльність, пряме інвестування. 

У сучасних умовах інтернаціоналізації ринків запропонований комплекс складових міжнародної марке-
тингової стратегії має бути основою стратегічної діяльності українських підприємств. 

У результаті логічного його використання українські підприємства можуть підвищити рівень формаліза-
ції міжнародної маркетингової діяльності та забезпечити систематизованість і комплексний підхід до плану-
вання, реалізації та контролю міжнародної маркетингової стратегії в процесі виходу на міжнародний ринок, 
що сприятиме посиленню їх конкурентних позицій на світовому ринку [10].

Адже саме стратегічний маркетинг із властивим йому функціональним апаратом є одним з найважливі-
ших елементів конкурентної боротьби.

Слід зазначити, що основною проблемою в ході формування ефективної стратегії міжнародного марке-
тингу є недосконале розуміння сутності та завдань планування управлінських процесів. 

Під формуванням стратегії міжнародного маркетингу компанії розуміють процес розробки стратегії між-
народного маркетингу на початкових етапах інтернаціоналізації підприємства із встановленням відповідних 
організаційних заходів стосовно її практичної реалізації, а також з імплементацією певних методів та моде-
лей  [2].

Варто зазначити, що процес розробки стратегії міжнародного маркетингу підприємства має розпочина-
тися з формулювання стратегічних цілей та можливих завдань підприємства. 

Висновки. Метою маркетингової діяльності торгового підприємства є забезпечення стимулювання збуту 
для отримання максимальної прибутковості від щоденної діяльності підприємства, підвищення конкуренто-
спроможності підприємства на ринку реалізованих товарів і послуг, підвищення впізнаваності торгового під-
приємства і розширення сфери присутності на ринку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в ефектив-
ному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому потрібно знати, як аналізувати ринкові мож-
ливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу й успішно управ-
ляти перетворенням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, стратегія маркетингу – це комплекс базових 
рішень, спрямованих на досягнення генеральної мети фірми і вихідних з оцінки ринкової ситуації і  власних 
можливостей, а також інших факторів та сил навколишнього середовища маркетингу. Ефективна маркетинго-
ва стратегія допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.

При формування маркетингової стратегії підприємцю слід враховувати вплив факторів, як зовнішніх, так 
і внутрішніх, – це допоможе фірмі сформувати необхідну маркетингову стратегію, яка б повністю відображала 
можливості і потреби фірми, а також враховувала мінливі ринкові умови і конкурентне середовище.
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Вибір маркетингової стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться підприємство, тому маркетин-
гові програми, як короткострокові, так і довгострокові, вимагають розробки і застосування такої стратегії, яка 
при заданих умовах максимально відповідала б державній економічній політиці і водночас забезпечувала 
комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість у результатах 
праці.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Піддубний І. О. 
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Актуальність статті обумовлена тим, що витрати є головним ціноутворюючим чинником і одним з осно-
вних чинників формування прибутку підприємства, а отже, потребують пильної уваги керівництва підприєм-
ства і дієвої системи управління ними. Для побудови останньої необхідним є розуміння економічної природи 
та сутності витрат підприємств, яке не можливе без вивчення наукових поглядів попередників.

Метою статті є аналіз та узагальнення підходів вчених до визначення поняття «витрати» як основного по-
казника діяльності підприємства.

Дослідженням зазначених вище питань займалось багато вітчизняних і зарубіжних економістів: Ф. Ф. Бу-
тинець, М. С. Пушкар, А. М. Турило, Г. Б. Поляк та ін. Аналіз публікацій різних авторів дав змогу виявити, що 
не існує єдиного спільного визначення витрат, і визначення витрат цілком не розкриває сутності поняття. 

Витрати виникли із появою товарного виробництва і товарного обігу. Тому розкриття сутності витрат 
у  різні часи пов’язують із типом економіки, економічним устроєм, формою власності на засоби виробництва, 
функціями торгівлі як галузі економіки, а також становленням і розвитком економічної думки [1].

У науковій літературі існують різні підходи до розкриття сутності категорії «витрати», але вони недостат-
ньо систематизовані. Найчастіше поняття «витрати» розкривають з точки зору економіки та бухгалтерського 
обліку, але ці підходи не розкривають сутність цього поняття за всіма ознаками з урахуванням потреб управ-
ління, тому виникає необхідність уточнення категорії «витрати».

Термін «витрати» нерідко вживається вченими – економістами, бухгалтерами, контролерами-ревізорами, 
аудиторами. В економічних науках – це одне із найважливіших визначень, навколо якого ґрунтуються інші по-
няття, адже однозначне трактування терміна «витрати», визначення сфер його застосування в науці та практиці 
має непересічне значення [4, с. 52]. В табл. 1 наведено систематизацію підходів до визначення сутності поняття 
«витрати» за ключовими словами. 

Таблиця 1
Підходи до визначення поняття «витрати»

№ з/п Автори Визначення поняття Ключові слова
1 2 3 4

1 Пушкар М. С. [4] Витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг 
факторів виробництва, тобто ресурсів Використані ресурси

2 Турило А. М.,  
Кравчук Ю. Б.[3]

Витрати – це вартісне вираження абсолютної величини 
застосовано-споживаних ресурсів, необхідних для здійснення 
виробничо-господарської діяльності підприємства і досягнення 
ним поставленої мети

3 Поляк Г. Б. [3]

Вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва про-
дукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, енергії, основних 
фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво 
і  реалізацію продукції Вартісна оцінка

4 Череп А. В. [8]
Витрати – економічна категорія, що відображає вартість матеріаль-
них, трудових і інформаційних ресурсів та технологічного обслуго-
вування процесу виробництва при створенні продукції

5 Чигасов С. Г. [9]

Витрати становлять сукупність переміщень фінансових засобів 
і  залежать або від активів, якщо спроможні забезпечити дохід, або 
від пасивів, якщо цього не виникне і зменшиться нерозподілений 
прибуток підприємства за звітний період

Сукупність фінансових 
засобів

6 Сук Л. К. [6]

Витрати – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів 
або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення влас-
ного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 
вилучень або розподілення власниками

Відтік активів

7 Коваленко О. В.,  
Осьмак С. С.[2]

Валове зменшення активів або валовий приріст кредиторської 
заборгованості, яке виникло в результаті діяльності підприємства 
і  які визначаються та оцінюються відповідно до загальноприйня-
тих принципів бухгалтерського обліку

8 Рада із стандартів фінан-
сового обліку США [5]

Відтік або інше використання активів або виникнення кредитор-
ської заборгованості в результаті відвантаження або виробництва 
товарів, надання послуг або здійснення інших операцій, які є 
основою життєдіяльності суб’єкта господарювання. Включаються 
в  розрахунок прибутку

Споживання прибутку
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1 2 3 4

9 Австралійський Фонд [1]

Споживання або втрати потенційного прибутку чи майбутніх 
економічних вигід у формі зменшення активів або збільшення кре-
диторської заборгованості господарюючого суб’єкта, не пов’язані 
з виплатами власникам і які призводять до зменшення власного 
капіталу у звітному періоді

Споживання прибутку

Результат досліджень підтверджує відсутність єдиної думки вчених щодо визначення поняття «витрати», 
проте більшість авторів розглядають витрати підприємства як ресурси, що використовуються або споживають-
ся підприємством для отримання доходів, або як відтік активів.

Таким чином, огляд різних наукових підходів, де визначається поняття «витрати», дає змогу розкрити 
основні характеристики: витрати можна вважати ресурсами, які пов’язані з працею, сировиною, матеріалами, 
основними засобами та фінансами, їх виражають у грошовій, матеріальній або не матеріальній формі та ви-
користовують у господарській діяльності підприємства; економічні вигоди зменшуються за рахунок витрат; 
власний капітал зменшується за рахунок витрат (за винятком, коли вилучення або розподіл відбувається з ініці-
ативи власників підприємства), а також за рахунок зменшення активів або збільшення зобов’язань; доходи під-
приємства тісно пов’язані з витратами, оскільки вони визнаються в момент визнання доходу, тому впливають 
на визначення фінансових результатів господарської діяльності звітного періоду.

У результаті систематизації підходів до визначення сутності поняття «витрати» запропоновано визнача-
ти їх як «обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових, трудових ресурсів), необхідних для 
здійснення підприємством господарської діяльності, направленої на отримання прибутку та максимізацію до-
бробуту власників у грошовому вираженні», тому що це найбільш зрозуміло пояснює значення цього еконо-
мічного терміна.

Науковий керівник – канд. екон. наук, викладач Демченко Г. В. 
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3. Поляк Г. Б. Управління витратами суб’єктів господарювання. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 368 с. 4. Пушкар М. С. 
Фінансовий облік : підручник. Тернопіль : Карт-бланш, 2002. 628 с. 5. Рада із стандартів фінансового обліку США. 
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Закінчення табл. 1
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Економіку України можна охарактеризувати як економіку з доволі високим рівнем ресурсомісткості та 
енергомісткості галузей, зношеності обладнання та низьким рівнем впровадження інновацій в галузі. Для сти-
мулювання суб’єктів господарювання до підвищення рівня виробничо-технічної бази та застосування техноло-
гій, які не завдають шкоди навколишньому середовищу, доцільно вдосконалити систему справляння ресурсних 
платежів. Питання ресурсиного оподаткування знайшли широке та детальне висвітлення у працях як вітчизня-
них, так і зарубіжних учених, таких як: В. В. Пашко, С. Б. Педько, Л. П. Сідельникова, І. О. Цимбалюк. 

Метою цієї статті є дослідження цього виду платежів, їх сутності та ролі в економічній та соціальній сис-
темах держави.

Актуальність цієї теми на сучасному етапі полягає в тому, що ресурсні платежі є одним із джерел напо-
внення державного бюджету. Зараз вони займають незначний відсоток надходжень до бюджету України, але 
ефективний механізм стягнення сприятиме збільшенню питомої ваги надходжень з ресурсних платежів. 

Платежі за природні ресурси здатні не тільки підвищувати якісний рівень використання природних ре-
сурсів, але й істотно поповнювати бюджети різних рівнів [9], тому при реформуванні податкової системи Украї-
ни існує потреба пошуку нових методів і механізмів мобілізації природних ресурсів. Вартість природних ресур-
сів неможливо оцінити в грошовому еквіваленті, тому що вони є переважно вичерпними, невідновлюваними. 
Їх кількість і якість безпосередньо залежить від діяльності людини. 

Ресурсні платежі – загальнообов'язкові платежі, встановлені законодавчим органом і забезпечені держав-
ним примусом, що сплачуються фізичними та юридичними особами за здійснення спеціального природоко-
ристування, з метою стимулювання раціонального використання природних ресурсів і дотримання екологіч-
них вимог господарювання. Склад ресурсних платежів зображено на рис. 1 [2]. 

Україна багата природними ресурсами і завдяки вдалому географічному положенню має вихід на світо-
вий ринок. Для здійснення раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля запровадже-
на система рентної плати. 

Рентна плата – це загальнодержавний податок, який справляється за користування надрами для видобу-
вання корисних копалин і в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, користування радіочастот-
ним ресурсом України, спеціальне використання води та лісових ресурсів, транспортування нафти і нафтопро-
дуктів, природного газу та аміаку територією України [3]. Система рентних платежів не забезпечує ощадливе 

© Кулик Ю. С., 2020 
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використання природних багатств, не відображає реальні втрати від нераціонального використання природних 
ресурсів, недостатньо наповнює місцевий бюджет [5]. Виділимо складові рентної плати (рис. 1) [6].

 

Для користувачів банківський послуг

Шляхи протидії банківському шахрайству

Не передавати інформацію щодо ПІН-коду 
чи CVV-коду третім особам

Використання лише перевірених 
інтернет-ресурсів (онлайн-магазини, платіжні 

системи)

Для банків

Контроль та моніторинг за власними 
банківськими рахунками

Плата за користування надрами

Ресурсні платежі

Плата за землю

Збір за користування радіочастотним 
ресурсом України

Збір за спеціальне використання води

Збір за спеціальне використання лісових 
ресурсів

Рентна плат за нафту, природний газ 
і газовий конденсат

Уважність у місцях зняття та внесення готівки 
(банкомати, термінали)

Криптографічні методи 
захисту інформації

Фінансовий моніторинг

Використання програмного забезпечення 
для захисту інформації

Рентна плата за користування надрами 
для видобування корисних копалин

Складові рентної плати

Рентна плата за користування 
радіочастотними ресурсами України

Рентна плата за спеціальне використання 
води

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

Рентна плата за танспортування нафти 
і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами, транзитне транспортування 
трубопроводами аміаку територією України

Рентна плата за користування надрами 
в цілях, не пов’язаних, з видобуванням 

корисних копалин

Рис. 1. Склад ресурсних платежів і рентної плати

Для того щоб визначити роль ресурсних платежів у формуванні бюджету і їх стан, доцільно проаналізу-
вати динаміку податкових надходжень з рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів 
за даними Міністерства Фінансів України «Доходи Державного бюджету України» [7]. На рис. 2. наведено 
динаміку податкових надходжень з рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів за 
2017–2019 рр.

Як бачимо на рис. 2, рентна плата за користування лісовими ресурсами стабільно зростає. Динаміка над-
ходжень за спеціальне використання надр в Україні, які є найбільш перспективними з фіскальної точки зору, 
менш стабільна. 

На динаміку надходжень від ресурсних платежів впливають наявність природних ресурсів, регіональна 
структура економіки та фінансовий стан підприємств [4]. Обсяги надходжень ресурсних платежів напряму за-
лежать від діяльності місцевої влади, від її зусиль для створення комфортних умов роботи підприємств. 

Досліджуючи закордонний досвід, слід зазначити, що у багатьох країнах ресурсні платежі у повному об-
сязі зараховуються до місцевих бюджетів, прикладом є Республіка Казахстан, також у країні податковим за-
конодавством передбачено збільшення ставки збору за забруднення навколишнього природного середовища 
в  10  разів за забруднення понад встановлені ліміти [1]. 

Канада – це країна з розвиненою ринковою економікою. У Канаді – найвищий у світі життєвий рівень 
населення, бездефіцитний в останні роки державний бюджет. Уряд країни демонструє позитивний баланс 
федерального бюджету. Канада дає приклад непростого, але успішного вирішення проблем міжбюджетних 
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відносин (фіскального федералізму) в країні [8]. Ресурсні платежі, які діють в зарубіжних країнах, розглянуто 
в  табл. 1.
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Рис. 2. Динаміка надходжень до бюджету від плати за спеціальне використання природних ресурсів  

за 2017–2019 рр.

Таблиця 1
Ресурсні платежі зарубіжних країн

Країна
Податок

Республіка  
Казахстан Канада

земельний податок +

єдиний земельний податок +

плата за користування земельними ділянками +

плата за користування водними ресурсами поверхневих джерел +

плата за лісові користування +

збори, одержані від гірничорудних підприємств, лісорозробок, видобутку нафти і газу +

податок на землю та оціночну вартість корисних копалин +

орендна плата за землю та за право розробки надр +

Виходячи з досвіду зарубіжних країн в Україні доцільно було б використовувати деякі моменти:
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Наприклад, підвищити ставки рентної плати за землю залежно від географічного розташування виробни-
цтва, збільшити ставки збору за забруднення навколишнього природного середовища при забрудненні понад 
встановлені ліміти.

Аналіз думок авторів [10] дозволив визначити можливі основні напрями вдосконалення ресурсного опо-
даткування в Україні, що зображено на рис. 3. 

Недоліки справляння ресурсних платежів 

низькі ставки ресурсних платежів

стислий перелік об’єктів оподаткування

відсутність платежів за монополізацію природних ресурсів 

Основні напрями вдосконалення ресурсного оподаткування

ставки платежів повинні базуватись на визначенні розмірів нормативних рентних доходів 
від продуктивного використання та видобутку ресурсів

переведення ресурсовідтворювальних платежів до складу місцевих податків та зборів

підвищення ставок окремих природоохоронних платежів

суттєве підвищення розмірів штрафних санкцій за порушення вимог екологічного законодавства

забезпечення цільового використання сум мобілізованих платежів на фінансування 
відтворення відповідних видів природних ресурсів

забезпечення цільового використання сум мобілізованих платежів на розв’зання екологічних проблем

розробка системи стимулювання суб’єктів господарювання, що передбачала б застосування понижуючих 
коефіцієнтів оподаткування при переході на маловідходні чи  ресурсозберігаючі технології

розробка механізмів та запровадження платежів за монополізацію природних ресурсів 
та запасів корисних копалин

Рис. 3. Основні напрями вдосконалення ресурсного оподаткування

Оптимізація оподаткування ресурсними платежами сприятиме підвищенню дохідності бюджетів і, як на-
слідок, прискоренню економічного розвитку країни, що є актуальним. 

Провівши аналіз структури і характеристики ресурсних платежів, можна зробити висновки, що ресурсні 
платежі – це насамперед засіб для регулювання використання природних ресурсів та для збереження екології 
країни.

Рентна плата – важливий інструмент в боротьбі за збереження природного комплексу України, оскільки її 
ресурсний потенціал дуже великий. Сучасна система рентних платежів в Україні ще не достатньо сформована, 
не стимулює раціональне використання природних ресурсів, не забезпечує відображення реальних втрат сус-
пільства і не створює достатньої фінансової бази місцевих бюджетів.
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Виходячи з вищесказаного основними напрямами реформування системи ресурсних платежів мають ста-
ти: стимулювання використання ресурсозберігаючих технологій для збереження та повноцінного відтворення 
природних ресурсів; забезпечення цільового використання сум мобілізованих ресурсних платежів; запрова-
дження штрафів за нецільове використання природних ресурсів; розширення переліку оподатковуваних при-
родних ресурсів; підвищення ставок по деяких видах ресурсних платежів; запровадження платежів за монопо-
лізацію природних ресурсів.

Майбутнє України досить сильно залежить від ефективного використання природно-ресурсного потен-
ціалу. От чому в умовах переходу до сталого розвитку пріоритет повинний бути відданий невичерпному при-
родокористуванню, охороні і відтворенню природних ресурсів.

Слід пам’ятати про закони економіки, оскільки ресурси є категорією, що безпосередньо пов’язана з по-
требами, а потреби, як відомо, постійно зростають. Із зростанням потреб збільшуються обсяги використовува-
них ресурсів, саме тому важливою проблемою суспільного значення є економічне та раціональне використання 
природних ресурсів у зв’язку з їхньою вичерпністю.

Крім того важливим елементом вдосконалення системи стягнення ресурсних платежів є прийняття систе-
матизованого податкового кодексу, статті якого були би пов’язані між собою та не мали суперечностей.

Виконання цих заходів має дозволити створити умови для однакового напрямку розвитку економічної та 
податкової моделі в нашій країні та підвищити їх ефективність.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. М. 
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Анотація. У статті систематизовано найпоширеніші види банківського шахрайства з платіжними 
картками і банківськими рахунками. Розглянуто заходи захисту інформації в засобах і мережах передачі 
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інформації: апаратні; програмні; криптографічні. Систематизовано шляхи протидії банківському шах-
райству. 

Ключові слова: кардинг, фішинг, вішинг, фармінг, кіберзлочинець, банківські рахунки, крадіжка да-
них, безпека банківських установ.

Annotation. The article systematizes the most common types of bank fraud with payment cards and bank ac-
counts. Measures of information protection in means and networks of information transfer are considered: hardware; 
software; cryptographic. Ways to combat bank fraud are systematized.

Кeywords: carding, fishing, voice fishing, farming, cyber offender, bank accounts, data theft, security of banking 
institutions.

Ринок електронних платежів стрімко зростає, а разом з ним збільшується кількість інтернет-махінацій та 
випадків шахрайства. Згідно зі статистикою у 2016 році з кібершахрайством зіштовхнувся кожен восьмидесятий 
мешканець України (близько 534,5 тис. осіб), а доходи злочинців склали майже 350 млн грн. Дуже часто при-
чиною інтернет-крадіжок стає звичайна неуважність користувачів, а також відсутність необхідних знань щодо 
правил безпеки. Це обумовлює актуальність теми дослідження.

Метою цього дослідження є систематизація існуючих видів шахрайств з платіжними картками і банків-
ськими рахунками та методів їх запобігання.

Дослідженням питань попередження банківського шахрайства займалися такі вчені, як О. І. Барановський, 
І. М. Крупка, І. І. Попович, О. А. Самойленко, С. В. Шапочка, В. Г. Хахановський та ін. 

Серед існуючих та добре вивчених видів банківського шахрайства виділяють: кардинг, фішинг, вішинг, 
фармінг. Кожен з видів має єдину мету – заволодіти чужими коштами, проте є певні особливості.

Кардинг – один із видів шахрайства, в результаті якого зловмисники отримують нелегальний доступ до 
рахунків і коштів жертви через платіжну карту і її реквізити. Шахраї можуть нелегально скористатися і розпла-
титися карткою в будь-якому інтернет-магазині. Цей спосіб найбільш популярний, тому що введення PIN-коду 
в такому випадку не передбачено: досить лише номера картки, прізвища та імені власника, а також тризнач-
ного коду на зворотному боці картки. Часто сервіси онлайн-комерції (особливо закордонні) обходяться і без 
введення одноразових паролів. 

Отримання даних від платіжних карток можливо здійснити такими способами [1]:
зараження або злом банкоматів – використання програмних ресурсів щодо запису введених даних  −

до банкомату;
зараження РОS-терміналів (point of sale – точка продажу) – створюється за допомогою RAM-скапера  −

– пристрої, що зчитують та записують інформацію з магнітної стрічки картки; кейлогера – програми, що за-
писують послідовність натискання клавіш та фіксують пін-коди; цей спосіб можливий за наявності інтернет-
з’єднання, шляхом підміни терміналу;

скімінг – встановлення на банкомати приховані пристрої, що дозволяють зчитувати інформацію  −
з картки під час проведення транзакції; за допомогою цього способу створюються дублікати карток, та, став-
ши жертвою такого шахрайства, дуже важко довести факт шахрайства; 

фішинг – є методом мережевого шахрайства, за його допомогою злочинці виманюють у власника  −
картки конфіденційні дані (пін-коди, логіни та паролі від фінансових сервісів або онлайн-банків) або наштов-
хують на небажані дії (перехід на заражений сайт або скачування шкідливого вірусного файлу на телефон чи 
комп’ютер). Прикладом слугують телефонні шантажі, email- або смс-розсилки тощо.

Ще одним з розповсюджених в Україні варіантів кардингу є вішинг – телефонне шахрайство. Полягає 
ця методика в тому, що незнайома людина дзвонить власникові і представляється співробітником банку. Далі 
відбувається діалог, в ході якого співробітник намагається вивідати дані карти під різними приводами – напри-
клад, перевірка або розблокування нібито заблокованої картки. 

Самим складним видом кардингу є фармінг. Він здійснюється шляхом прихованого перенаправлення ко-
ристувача на фіктивний сайт. Цей варіант крадіжки даних є цілком автоматизованим та у випадку синхроні-
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зації банківських карток, наприклад, з платіжними системами чи обліковими записами повністю передає всю 
інформацію зловмисникам. Яскравим прикладом фармінгу виступають повідомлення у соціальних мережах 
нібито від друзів з проханням перейти за посиланням тощо. Способи захисту саме від фармінгу ще не винай-
дено, тому за підозрілими посиланнями переходити не варто. 

Якщо існують способи банківського шахрайства, це означає, що стовідсотково існують і способи захисту та 
попередження таких дій. В епоху шаленого розвитку цифрових технологій та розповсюдження мережі Інтернет 
на всі сфери людського життя існує безліч сервісів, які допоможуть перевірити безпечність інтернет-магазину, 
сайту та посилань. Наприклад, сервіс WHOIS дає повний огляд на доменні імена та час їх створення, власника 
та ІР-адресу [1]. Варто також пам’ятати, що справжній співробітник банку ніколи не спитає пін-код чи cvv-код. 
Постійний моніторинг власних рахунків дасть змогу запобігти неочікуваним неприємностям, а встановлений 
ліміт на інтернет-оплату чи зняття готівки завжди повідомить вас про порушення. Перед тим як скористатися 
терміналом чи банкоматом, варто оглянути його на наявність сторонні предметів. 

Уважність та відповідальність користувача банківських послуг значно вбереже його від шахраїв, проте що 
робити банківським установам, щоб попередити та уникнути злочинних дій? 

28 вересня 2017 року Національним Банком України було прийнято Постанову № 95, яка затвердила По-
ложення про організацію заходів для забезпечення інформаційної безпеки у банківській системі України [3]. 
Це положення вперше має на меті відрегулювати Нацбанком безпеку інформації та кібербезпеку у банківській 
сфері, для цього поетапно було впроваджено: 1-й етап (основний) передбачав впровадження базових заходів ін-
формаційної безпеки; 2-й етап передбачав впровадження додаткових заходів для підвищення рівня готовності 
інформаційної безпеки.

Зокрема, вказані в Положенні заходи інформаційної безпеки включають в себе:
захист від шкідливого кодування; −
заходи безпеки для користування поштовою скринькою; −
контроль доступу до інформаційної безпеки банку; −
заходи безпеки у локальній мережі банку; −
криптографічний захист цифрових носіїв тощо. −

Поняття інформаційної безпеки банківської установи означає стан захищеності та збереженості інформа-
ційних ресурсів банку, за якого забезпечується необхідний рівень інформованості керівництва, персоналу бан-
ку та контрагентів, а також недопущення неправомірного доступу до інформації. Інформаційна безпека має 
виключати будь-який несанкціонований доступ до інформації. Згідно з СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 2.0:2010 «Методи 
захисту в банківській діяльності. Звіт правил для управління інформаційною безпекою» вона має забезпечува-
ти  збереження конфіденційності, цілісності і доступності інформації [4]. Для банків України відстежуваність, 
неспростовність, надійність та автентифікація користувачів та інформаційних ресурсів є обов’язковими вимо-
гами інформаційної безпеки.

Існує перелік заходів захисту інформації в засобах і мережах передачі інформації включають: апаратні; 
програмні; криптографічні. Крім того, існують фізичні, законодавчі і профілактичні заходи.

До апаратних відносяться засоби, які перешкоджають візуальному спостереженню і дистанційному під-
слуховуванню, нейтралізують паразитне електромагнітне випромінювання, виявлення технічних засобів під-
слуховування і магнітного запису, не санкціоновано встановлених або таких, які принесено до банку. 

У ролі програмних заходів виступає система спеціальних програм, включених до складу програмного 
забезпечення комп’ютерів та інформаційних систем банку, які реалізують функції захисту конфіденційної ін-
формації від неправомірних дій і програми їх обробки.

Наступний та найскладніші для зламу – криптографічні заходи. Вони забезпечують такий захист інфор-
мації, за якого у разі перехоплення її і обробки будь-якими способами вона може бути дешифрована тільки 
протягом часу, який потрібен їй для втрати своєї цінності. Для цього використовуються різноманітні спеціальні 
засоби шифрування, кодування та інші види перетворення інформації. 

Засоби захисту засновані на створенні фізичних перешкод для зловмисника, наприклад, сувора система 
пропуску на територію і в приміщення з апаратурою або з носіями інформації. Ці засоби дають захист тільки 
від «зовнішніх» зловмисників і не захищають інформацію від тих осіб, які володіють правом входу в примі-
щення.
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Законодавчі та профілактичні заходи спрямовані на попередження та виключення можливості банків-
ського шахрайства. Включають в себе законодавчі акти, перевірку персоналу перед прийняттям на роботу та 
кримінальну відповідальність за скоєння злочину. На рис. 1 відображено основні шляхи попередження банків-
ського шахрайства з боку користувача банківських послуг і з боку банківських установ.

Для користувачів банківський послуг

Шляхи протидії банківському шахрайству

Не передавати інформацію щодо ПІН-коду 
чи CVV-коду третім особам

Використання лише перевірених 
інтернет-ресурсів (онлайн-магазини, платіжні 

системи)

Для банків

Контроль та моніторинг за власними 
банківськими рахунками

Уважність у місцях зняття та внесення готівки 
(банкомати, термінали)

Криптографічні методи 
захисту інформації

Фінансовий моніторинг

Використання програмного забезпечення 
для захисту інформації

Проведення тренінгів, бесід для 
ознайомлення персоналу з можливими 

випадками шахрайства

Рис. 1. Шляхи протидії банківському шахрайству

Вибір засобів захисту інформації в банківських установах є надто складним завданням, оскільки банк вва-
жає за потрібне досягти абсолютного захисту і водночас обрати зі значного розмаїття технічних і програмних 
засобів найбільш ефективні та дієві для умов функціонування конкретного банку. 
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Анотація. У статті розглянуто зарубіжний досвід державного регулювання зайнятості населення. 
Увагу зосереджено на проблемах у сфері зайнятості, що виникають в економічно розвинутих країнах, визна-
чено шляхи їх вирішення та можливість використання в Україні. 

Ключові слова: зайнятість населення, зарубіжний досвід, програми занятості, праця, ринок праці, 
безробіття.

Annotation. The article examines the foreign experience of state regulation of employment. Attention is focused 
on the problems in the field of employment that arise in economically developed countries, their solutions and the pos-
sibility of their application in Ukraine.

Кeywords: employment, foreign experience, employment programs, labor, labor market, unemployment.

Поcтановка пpоблeми. Невід’ємною частиною економічного розвитку країни є підвищення рівня зайня-
тості населення. Покращення його якісних характеристик є важливою передумовою для подальшого прогресу. 
Беручи до уваги цей факт, економічно розвинені країни вважають пріорітетним вирішення проблем зайнятос-
ті, що, своєю чергою, позитивно впливає на забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства. 

Отже, зайнятість є предметом державного регулювання. Різні країни обирають способи реалізації полі-
тики зайнятості населення відповідно до особливостей державного управління. Тож не дивно, що кожна з них 
має значні відмінності. На жаль, у нашій країні відсутні ефективні механізми регулювання зайнятості населен-
ня, тому у цьому питанні Україна звертається до досвіду високорозвинених країн. Він доводить, що в умовах 
ринкової економіки ефективність вирішення проблем зайнятості населення значною мірою зумовлена саме 
державним регулюванням.

У наукових роботах, присвячених проблемам у сфері зайнятості, як правило, акцентується увага на до-
слідження проблем регіональних аспектів організації і регулювання зайнятості. На сучасному етапі це досить 
актуальна тема, про це свідчать численні дослідження у працях та статтях таких науковців, як: В. Близнюк,  
І. Боднар, Н. Гаркавенко, Ю. Краснов, Е. Лібанова, Ю. Маршавін, Г. Назарова, Н. Павловська, О. Павловська,  
І. Петрова, О. Терещенко та ін.

Мета статті полягає в аналізі основних методів і напрямків державного регулювання зайнятості, які 
практикуються зарубіжними країнами, а також в оцінці подальших можливостей застосування цього досвіду 
в  Україні. 

На основі поставеної мети випливають такі завдання: виділити фактори, спільні для більшості розвинутих 
країн, що спричиняють виникнення проблем в галузі зайнятості; знайти альтернативні шляхи вирішення цих 
проблем; сформулювати рекомендації щодо впровадження та реалізації зарубіжного досвіду регулювання за-
йнятості в Україні.

Кожна країна має власну модель регулювання зайнятості. Відмінністю може бути як форма проведення 
політики зайнятості: активна чи пасивна, залежно від індивідуального вибору конкретної країни, так і ступінь 
централізації ринку праці та законодавства з питань зайнятості. Також ця модель визначає участь у вирішенні 
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проблемних аспектів профспілок, організацій роботодавців тощо. Виходячи з цього, існують різні за своїм ха-
рактером і суттю методи регулювання зайнятості, якими користуються розвинені країни. 

Світовий досвід господарювання, що стосується зайнятості населення в цілому, нараховує п’ять головних 
моделей, котрі домінують у застосуванні серед різних країн світу: американська, німецька, англійська, шведська 
та японська [2; 6]. 

Аналізуючи американську модель, слід зазначити, що процес регулювання зайнятості являє собою систе-
му, яка складається з трьох складових, а саме: державні підприємства, котрі пов’язані безпосередньо з наймом 
робочої сили; фінансово-кредитна політика, яка дозволяє регулювати попит на робочу силу, а також регулю-
вання зайнятості за допомогою штатної системи законодавства [7]. Ця модель має на меті: створення нових 
робочих місць; перерозподіл трудових навантажень; збереження робочих місць, зокрема націоналізацію під-
приємств.  

Що стосується Німеччини, то держава акцентує свою увагу переважно на заходах із збереження робочих 
місць. Вони передбачають надання пільг підприємствам, які утримуються від масових звільнень працівників.  

Основою сучасної політики в межах англійської моделі є державна активність в стимулюванні зайнятості. 
Законодавча система в Англії надає можливість місцевим органам влади самостійно стимулювати підприєм-
ницьку ініціативу [7].  

Головна мета політики Швеції – попередження виникнення безробіття, тому ця країна не є прибічником 
методів сприяння працевлаштування та виплат як допомоги по безробіттю. Шведська модель має свою специ-
фіку, в основі якої лежить орієнтація на групи зі слабкою позицією на ринку праці. 

Японська модель регулювання зайнятості – це особлива політика використання робочої сили, так звана 
система довічного найму. Керівництво кожної японської фірми найвищою мірою вимогливо і причепливо ста-
виться до відбору, прийому, навчання, виховання кадрів фахівців і керівників. 

Що стосується установ з працевлаштування, то в Америці, крім державної служби зайнятості, також ак-
тивно діють численні приватні спеціалізовані бюро найму. Той факт, що вони мають всі необхідні дані про 
працівників різного роду професій, дозволяє їм підвищити рівень інформатизації процесу регулювання за-
йнятості.  

У Німеччині всі процеси щодо працевлаштування у службі зайнятості здійснюються відповідно до класи-
фікації професій, при цьому враховуються всі особливості місцевих ринків робочої сили [10]. 

Слід зазначити, що служба зайнятості Швеції, яка представлена Національною радою з питань ринку 
праці, має відмінність від слубж у розвинутих країнах у вигляді високої контактності та взаємодії з ринком 
робочої сили.  

Нагадаємо, що основний принцип політики, що застосовується на ринку праці в усьому світі, поля-
гає в  орієнтації на досягнення стратегічної мети стосовно розвитку трудової сфери. Відповідно до Конвенції  
№ 122 МОП, це, перш за все, заходи, спрямовані на забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайня-
тості  [4].

Основні відмінності у концепції описаних вище моделей і української полягають у різних методиках роз-
поділу державних коштів на активні і пасивні заходи політики зайнятості. Варто звернути увагу на розбіжності 
законодавчого забезпечення щодо надання гарантій з працевлаштування.

Отже, аналізуючи американську, німецьку, шведську, англійську і японську моделі регулювання зайнятос-
ті населення, можна дійти висновку, що інвестиції в людські ресурси (в межах країн з розвиненою економікою) 
зростають, оскільки є необхідною модернізація виробничих систем. Така політика проводиться на рівні як дер-
жави, так і окремих господарських об’єктів.

У сучасних умовах нестандартні форми зайнятості (НФЗ) залучають значну кількість носіїв [2]. Закцентує-
мо увагу на таких як: волонтери та волонтуристи – понад зі 100 країн світу беруть участь у так званому «глобаль-
ному світовому русі», який чим далі, то більше впливає на світ у цілому. Так, у Сполучених Штатах налічується 
близько 60 % волонтерів і волонтуристів серед жінок і майже 50 % серед чоловіків.

Щорік волонтерством і волонтуризмом займаються більш ніж 100 млн осіб дорослого населення планети, 
приділяючи цьому виду діяльності більшу частину свого часу. Ця сфера розвивається у світі з початку минулого 
століття. 
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Італійський фонд волонтерства вважається однією з найбільших організацій, що розвивають волонтерські 
ініціативи в Італії. Створений він за ініціативою Римської ощадної каси. Крім цього, в Італії існує Постійний 
комітет голів волонтерських організацій і фондів, який представляє інтереси двох мільйонів волонтерів та во-
лонтуристів Італії перед урядом, парламентом, церквою, різними суспільними інститутами. 

Роблячи висновок з всього вищесказанного, логічним є той факт, що рівень розвитку НФЗ «волонтерство» 
та «волонтуризм» в країні залежить перш за все від політико-економічної ситуації, наявності механізмів дер-
жавного управління, стану некомерційного сектора і ринку праці, від культурних чинників тощо [5]. 

Що стосується України, то сучасна система зайнятості досі зберігає характерні риси індустріальної моделі. 
Проблеми безробіття, неформальної зайнятості, незадоволеність умовами та якістю праці, неузгодженість ін-
тересів учасників соціально-трудових відносин, відсутність прямого зв’язку між продуктивністю праці й винаго-
родою унеможливлюють перехід України від індустріальної системи зайнятості до постіндустріальної системи. 
Наявна система підготування, перепідготування та підвищення кваліфікації кадрів не забезпечує перепідготов-
ки працівників, які вивільнюються, за перспективними напрямами розвитку секторів економіки. Здебільшого 
перепідготовку кадрів здійснюють стосовно професій, які не потребують високої кваліфікації. 

Сучасний стан ринку праці в Україні має риси переважно негативних тенденцій. Адже помітно скорочу-
ється чисельність зайнятих осіб, а також триває процес закриття підприємств через звуження сфери підпри-
ємницької діяльності. Крім цього, слід зазначити, що на сьогодні помітним є прогрес міграційних настроїв 
найбільш активної частини населення за кордон, значно збільшується рівень внутрішньої, зокрема вимушеної 
міграції населення. У країні спостерігається погіршення економічної ситуації, загострення фінансової кризи, 
скорочення доходів та видатків державного бюджету, загострення соціальної нерівності. 

У сучасних умовах розвитку характерними є високий рівень смертності працездатного населення, особли-
во чоловічої статі; низький рівень якості соціальних послуг; невисокий рівень достатку населення. Якщо аналі-
зувати сучасну демографічну ситуацію в країні, то необхідно  зазначити, що протягом періоду незалежності 
України і дотепер чисельність населення скоротилась більше як на 22 %, що є результатом зниження загального 
рівня народжуваності, збільшення рівня смертності та посилення міграційної активності населення [3]. 

Слід зазначити, що в Україні частка фонду зайнятості у ВВП у багато разів менше, ніж у країнах із розви-
нутою ринковою економікою. Звідси можна зробити висновок, що у нашій країні недостатня фінансова база 
для розв’язання проблем зайнятості, яка не відповідає ситуації на ринку праці, яка різко загострюється через 
величезний потенціал безробіття. Наразі офіційно і Україні рівень безробіття становить 9,3 % [8].

Стратегія щодо підвищення рівня зайнятості населення в Україні має пов’язуватися з подальшим розви-
тком і розширенням активних заходів для запобігання безробіттю, а отже, збільшенням на них витрат з фонду 
сприяння зайнятості населення з урахуванням стану ринку праці. Що стосується встановлення розміру допо-
моги у зв’язку з безробіттям, то рекомендаціями МОП передбачено, що вона має становити 6 % середньої за-
робітної плати [9]. 

Враховуючи той факт, що в Україна має низький рівень середньої заробітної плати, можна стверджувати, 
що розмір допомоги у зв’язку з безробіттям не може бути меншим за 50 % середньої заробітної плати (що має 
місце зараз в Україні). Це пояснюється тим, що такий дохід не забезпечуватиме навіть мінімальних фізіологіч-
них потреб людини. З іншого боку, аналізуючи ситуацію, випливає, що тоді слід обмежити термін надання 
допомоги і запобігти певним заходам щодо працевлаштування безробітного. В такому випадку затрати на соці-
альний захист населення зростатимуть, а виробництво, своєю чергою, зменшуватиметься. Підводячи підсумок, 
можна стверджувати, що фінансування системи соціального захисту за встановленими нормами проходити не 
буде через відсутність достатніх можливостей. 

Аналізуючи досвід розвинених країн, очевидним є те, що служба зайнятості діє успішніше, якщо вона 
належить державі та підпорядкована органам влади. Відповідно, вона має в своєму розпорядженні штат ви-
сококваліфікованих спеціалістів з питань зайнятості. Проте в умовах ринкової економіки неминуче виникають 
різні приватні установи сприяння зайнятості.

Висновок. Досвід зарубіжний країн підтверджує, що ще жодна країна не змогла в цілому вирішити всі 
існуючі проблеми стосовно сфери ринку праці, користуючись лише одним методом. Накопичений досвід фор-
мування ринку праці в Україні, а також аналіз вже реалізованих в інших країнах із розвиненою ринковою еко-
номікою теоретичних моделей свідчить, що доцільнішою для умов України є модель регулювання, яка адек-
ватна соціально-ринковій організації. Це можна пояснити тим, що саме вона допомогає об’єднати принцип 
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ринкової свободи господарювання, яка має на меті збереження власної мотивації до праці та механізму само-
регуляції виробництва із принципом соціального вирівнювання (тобто забезпечуються рівні стартові умови та 
життєві шанси для кожного).

В ідеалі Україні потрібно створити цілісну інформативну базу даних про ринок праці. Крім цього, ство-
рити коректну систему заохочення підприємницької діяльності, особливо все, що стосується розвитку малого 
і середнього бізнесу. 

Доцільно було б розробити систему функціонування приватних агенцій з працевлаштування. Якби по-
літика держави була направлена на збереження робочих місць, на виплату податкових пільг і дотацій підпри-
ємцям за їх збереження, а не на пасивні виплати допомоги по безробіттю, як це впроваджено зараз, рух україн-
ської економіки вперед до рівня економіки, характерної для розвинутих країн, був би швидшим.
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Поcтановка пpоблeми. Світова господарська система на сьогодні перебуває на складному становищі. Так 
званий етап розвитку характеризується як збільшенням масштабів глобалізації світової економіки, так і глибо-
кою економічною кризою. Зважаючи на це, починається процес загострострення конкурентної боротьби різ-
них виробників. Таке явище спостерігається як на внутрішніх ринках конкретних країн, так і на рівні світового 
ринку в цілому [1].

Успіх будь-якого суб’єкта міжнародних відносин незалежно від сфери діяльності залежить від того, як 
швидко він реагує та чи здатен аналізувати зміни у глобальному середовищі.

Актуальність теми полягає в тому, що ринок дорогоцінних виробів є одним з найбільш перспективних 
ринків непродовольчих товарів. Але водночас в Україні він має досить великий рівень насичення та жорстку 
конкуренцію.

Аналізуючи вищесказане, зрозуміло, що роль міжнародного маркетингу помітно зростає. У зв’язку із цим, 
відповідно, виникає потреба у розробці методу стратегічного управління міжнародним маркетингом, який би 
забезпечив ефективну реалізацію конкурентної стратегії. 

Аналiз оcтаннiх доcлiджeнь. Проблеми щодо формування ринку дорогоцінних металів в Україні та їх 
особливості досліджували такі вчені, як: К. Єфремова, О. Михайловський, К. Семенюк, С. Семенко, М. Фатєєв, 
В. Афанасьєва та ряд інших вчених близького та далекого зарубіжжя [2].

Метою статті є аналіз розвитку українського ринку ювелірних виробів зі срібла в національному та 
світовому контексті та визначення факторів, що безпосередньо впливають на ефективність його функціону-
вання.

Ринок дорогоцінних виробів є ринком розкоші. Як правило, він задовольняє статусні потреби споживачів. 
Тому логічним є твердження, що структура ринку попиту змінюється в бік більш дешевих товарів за нестабіль-
них соціально-економічних умов. Це підтверджує динаміка товарообігу дорогоцінних виробів.

Експорт – вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного 
повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін. До 
експорту відносяться також вивіз товарів для переробки їх в іншій країні, перевезення товарів транзитом через 
іншу країну, вивіз привезених з іншої країни товарів для продажу їх у третій країні (реекспорт) і ін. [3].

Протягом 5 років динаміка експорту України дорогоцінних виробів зі срібла, що має або не має покриття, 
плакованого або неплакованого іншими дорогоцінними металами, була не однозначною (рис. 1). Починаючи 
з 2013 року, коли експорт становив 1,38 млн доларів (максимальне значення за зазначений період), рівень то 
падав, то зростав. 

Порівняно з 2013 роком 2014 рік характеризувався спадом обсягу експорту на 40 %. У 2015 році ситуація 
покращується, адже експорт досягає 1,21 млн доларів (на 46 % більше попереднього року). 

Обсяг експорт 2016 року знижується на 3,3 %, що у вартісному вираженні становить 0,04 млн дол. Потім 
знову бачимо, хоч і незначний, але все ж таки підйом. Україна у 2017 році експортувала товар вартістю 1,26 млн 
дол., що на 7,7 % більше порівняно з 2016 роком [4].

Імпорт – це насамперед те, що ввозиться з інших країн, а по-друге, імпортні товари потраплятимуть в обіг 
на внутрішньому ринку, тобто використовуватимуться для своїх цілей самим імпортером або для подальшого 
продажу.
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Рис. 1. Експорт дорогоцінних виробів зі срібла в Україні

У 2013 році імпорт становив 7,8 млн дол. Далі протягом наступних 2 років його рівень падав – спочатку на 
6,9 %, потім на 11,8 %. 2016 рік характеризується значним зростанням цього показника на 81,25 %. Наступний 
рік майже зрівнявся з рівнем 2013 року і був на 31 % меншим за попередній (рис. 2) [4].
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Рис. 2. Імпорт дорогоцінних виробів зі срібла в Україні

Характеризуючи зовнішньоторговельні відносини, доцільно розрахувати сальдо торгового балансу – різ-
ниця між вартістю експорту та імпорту. Розраховуємо торговельне сальдо:

1. 2013 рік: 1,38 – 7,8 = – 6,42 млн доларів.
2. 2014 рік: 0,828 – 7,26 = – 6,432 млн доларів.
3. 2015 рік: 1,21 – 6,4 = – 5,19 млн доларів.   
4. 2016 рік: 1,17 – 11,6 = – 10,43 млн доларів.
5. 2017 рік: 1,26 – 8 = – 6,74 млн доларів.
Період з 2013 по 2017 рр. характеризується негативним сальдо торгового балансу (перевищення імпорту 

над експортом). Це означає, що країна більше купує, ніж продає цей вид товару. Тобто випливає логічний ви-
сновок, що Україна більше імпортер, ніж експортер дорогоцінних виробів зі срібла. 

У світовій практиці прийнято вважати, що таке явище, як негативне сальдо – це погана тенденція, оскіль-
ки надмірний імпорт сприяє наповненню ринку імпортними товарами, що, своєю чергою, утискає інтереси 
вітчизняного виробника 

Що стосується огляду перспективних ринків, то головними ринками збуту дорогоцінних виробів зі срі-
бла, що має або не має покриття, плакованого або неплакованого іншими дорогоцінними металами, вважа-
ється Гонконг (35 %), Об’єднані Арабські Емірати (12 %), Німеччина (10 %), Велика Британія (7,7 %) та Італія 
(5,9  %)  [4].
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На сьогодні Україна зіткнулася з проблемою від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу та про-
блемою низької конкурентоспроможності національних товарів на зовнішніх ринках. Тому логічно, що у неї 
виник інтерес до політики стосовно імпортозаміщення. 

Ефективна поступова реалізації цієї стратегії може призвести до таких позитивних зрушень: 
зростання зайнятості населення, а отже і зниження рівня безробіття та підвищення рівня життя; −
підвищення рівня науково-технічного прогресу, що, своєю чергою, сприяє зростанню рівня освіти; −
зростання попиту на товари внутрішнього виробництва, що стимулює розвиток економіки краї- −

ни  [5].
Враховуючи значне залучення всіх країн у світову економіку в процесі глобалізації, слід сконцентрувати 

свої зусилля на розвитку інновацій у виробничих процесах галузей, що створюють бюджет держави.
Висновок. Імпортозаміщення – це перехідний етап у реформуванні економіки кожної країни. Він спря-

мовується, перш за все, на розвиток нових напрямів у промисловості та модернізацію процесів виробництва. 
Все це забезпечить перехід до моделі розвитку економіки, яка передбачає орієнтацію саме на єкспорт. У цій 
ситуації роль держави буде знижуватися, а конкуренція – набувати пріоритетного значення.

На державному рівні одним із провідних завдань є розвиток експорту. Основною метою є максимізація 
рівня інтеграції у світовому поділі праці. Також цей процес зорієнтований на виробництво найбільш конку-
рентноспроможних товарів. 

Зростання обсягів експорту і ВВП є причиною підвищення рівня імпорту. Це пояснюється тим, що струк-
тура готової продукції складається з великої кількості імпортних складових, які займаються значну частку 
в загальній сукупності. Саме тому робота зі зниження імпортоємності продукції є важливою та актуальною. 
Ігнорування цього завдання призведе до ускладнення макроекономічних проблем, що виникли внаслідок еко-
номічного зростання країни. Одна з цілей, яку переслідує імпортозаміщення, – це зменшення саме імпортоєм-
ності ВВП та експорту [5].

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Серпухов М. Ю. 
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Анотація. Досліджено тенденції міжнародного і вітчизняного розвитку малого бізнесу. Виявлено 
основні джерела фінансування та розглянуто інструменти підтримки малого підприємництва. Визна-
чено основні проблеми та запропоновано комплекс заходів, спрямованих на підтримку малого бізнесу 
в Україні. 

Ключові слова: мале підприємство, фінансування, кредит, фінансове забезпечення, розвиток бізнесу.

Annotation. It was considered trends in international and domestic small business development. The main 
sources of financing were analyzed and the tools of small business support were considered. The main problems were 
highlighted and a set of measures aimed at supporting small business in Ukraine were proposed.

Кeywords: small enterprise, financing, credit, financial provision, business development.

Малий бізнес відіграє вагому роль у розвитку економіки багатьох країн і саме він сприяє їх процвітанню. 
Адже успішний розвиток малого підприємництва значною мірою залежить від забезпеченості підприємств 
фінансовими ресурсами. Проте їх дефіцит – типова проблема, з якою стикаються малі підприємства саме на-
шої країни. Адже досвід інших країн, що активно впроваджують економічні реформи на підтримку і стиму-
лювання розвитку малого бізнесу, досягають суттєвого економічного зростання, впроваджуючи цей напрям 
політики.

Малі підприємства є важливими активними елементами процесу структурної перебудови економіки, що 
впливають на формування нових робочих місць, кількість і розмаїття наповнення товарних ринків. 

Вивченням і аналізом проблем фінансування малого підприємництва займалися такі науковці, як: Д. Ля-
пін, О. Кужель, З. Варналій, К. Ващенко, О. Апостолю та ін.

Метою цього дослідження є розробка напрямків фінансування малого бізнесу з використанням досвіду 
розвинених країн.

Розвиток малого підприємництва в Україні активно проголошувався як один із пріоритетів політики. 
Проте за сучасних соціально-політичних та економічних умов постає проблема недостатності джерел фінансу-
вання діяльності малого бізнесу, що призводить до гальмування економіки.

Що стосується розвитку малого бізнеса в інших країнах, то, наприклад, у Данії малий бізнес створює 80 % 
ВВП, в Італії – 60 %, а в середньому в країнах ЄС близько 55–60 % [1].

У структурі економіки більшості країн ЄС малий бізнес займає лідируючі позиції, оскільки має низку 
суттєвих переваг. Він швидко адаптується до змін кон’юнктури ринку, має високий рівень гнучкості та мож-
ливість конкурувати в галузях, оперативно реагує на потреби споживачів тощо. Він становить левову частину 
соціально-економічного розвитку Європи: понад 20 млн підприємств, на які припадає 57 % загального обороту, 
53 % доданої вартості та близько 70 % зайнятих. З цього можна зробити висновок, що особливо у країнах Євро-
пи не має значних проблем з розвитком малого бізнесу. 

До основних джерел фінансування малого підприємництва можна віднести такі: власні кошти, позики 
банків і небанківських установ, бюджетне фінансування та кредитування [1].

© Мантула Л. О., 2020 
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Загалом можна виділити три основних елементи фінансової підтримки розвитку малого підприємництва 
на рівні держави: бюджетний механізм; податковий режим (податкові пільги, податкові канікули, спрощені 
форми податкових декларацій) [2]; кредитний механізм, що включає державну підтримку у вигляді пільгового 
кредитування.

Фінансово-кредитна підтримка в Україні є досить незначною і закритою різними границями, саме через 
це дуже часто малому бізнесу доводиться шукати необхідні фінансові ресурси на банківському ринку. Тому 
роль кредиту в економіці має вагоме значення, оскільки сучасне господарство не може функціонувати стабіль-
но без кредитної підтримки. 

Специфіка розвитку малого бізнесу у будь-якій країні визначається двома обставинами: історичним ета-
пом досягнення країною відповідного техніко-технологічного; розвитком великого бізнесу, який стимулює мен-
ші підприємства переходити на вищі технологічні рівні. Проте дослідження інструментів підтримки бізнесу 
дозволяє виявити загальні риси. У табл. 1 вказано найтиповіші інструменти різних країн.

Таблиця 1
Результати аналізу наявних інструментів підтримки малого бізнесу

Інструменти державної підтримки  малого бізнесу Країна

Збільшення обсягів підтримки у вигляді гарантій за кредитами Канада, Данія, Фінляндія, Угорщина, Італія, Південна Корея,  
Нідерланди, Словаччина, Словенія

Збільшення частки прямого фінансування Канада, Угорщина, Корея, Сербія, Словенія, Іспанія

Надання особливих умов гарантій для стартапів. Канада, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Нова Зеландія, Швеція, 
Швейцарія. Іспанія

Розширення і вдосконалення систем спеціалізованих установ та 
організацій зі змішаним капіталом США, Японія, Велика Британія, Канада, Польща

Вищенаведена таблиця дає можливість зробити висновок про те, що багато країн сприяють розвитку ма-
лого бізнесу шляхом застосування певних інструментів. На жаль, в Україні вирішення питання щодо збіль-
шення частки прямого фінансування розвивається повільно, тому підприємцям дуже важко розпочати свою 
діяльність. 

Також в Україні обсяги підтримки у вигляді гарантій за кредитами не надаються, що є вагомою причиною 
відсутності подальшого розвитку малих підприємств. Проте на сьогодні в нашій країні активно розвиваються 
IT-стартапи, і надання для них особливих умов гарантій все більше набуває популярності.

В Україні мале підприємництво поки ще не відіграє суттєвої ролі в забезпеченні економічного зростання, 
та тенденції його розвитку носять нестабільний характер, що підтверджується аналізом даних з офіційного 
сайту статистики України (табл. 2) [3]. 

Таблиця 2
Динаміка показників щодо розвитку малого підприємництва в Україні

Показник
Період

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Кількість суб’єктів малого бізнесу, од. 1789406 1822671 1922978

Малі підприємства, од. 1466486 1483297 1560650

Кількість зайнятих працівників усього, тис. осіб 3871,8 4254 4923,8

Фінансовий результат до оподаткування, млн грн 25821,3 46870,8 45390,5

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктами малого 
бізнесу, млн грн 1651982 1351542 1724122

Наведені дані в таблиці свідчать про те, що за 2017–2019 рр. мале підприємництво не набуло істотного роз-
витку, кількість суб’єктів збільшилась, проте це підвищення є незначним, що аналогічно стосується і кількості 
фізичних осіб-підприємців, і фінансового результату, який у 2019 році значно скоротився.
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Аналізуючи дані, було визначено сучасні проблеми розвитку цієї сфери на світовому рівні та на рівні 
України. 

В Україні існують суттєві причинами, які гальмують розвиток малого підприємництва. Наприклад: опо-
даткування, яке змушує багатьох застосувати діяльність в тіньовій економіці; відсутність нормативно-правового 
забезпечення розвитку малого бізнесу та механізмів державної фінансової підтримки малого підприємництва 
[4]; недосконала система статистичної звітності щодо діяльності підприємств.

Вагомим негативним фактором є те, що доступ до зовнішніх джерел фінансування та залучення інвести-
цій є обмеженим, тому багато малих підприємств не мають перспектив і можливостей подальшого розвитку. 
В Україні достатньо складна процедура сертифікації і стандартизації товарів та послуг, що також гальмує під-
приємців робити певні кроки.

У сфері фінансування діяльності малих підприємств проблемою є високі відсоткові ставки кредитування 
та нерозвинена сфера альтернативних джерел фінансування, таких як лізинг, венчурні фонди [4].

Що стосується комплексу заходів, які спрямовані на підтримку малого бізнесу в Україні, то до них мож-
на віднести такі: перш за все, необхідні державна підтримка та формування сприятливого підприємницького 
клімату. Стимулювання створювати спеціалізовані банки, розвивати венчурний бізнес. Надання податкових 
пільг і компенсацій малому бізнесу і вдосконалення спрощеної системи оподаткування, обліку, звітності також 
допоможе у довгостроковому розвитку малих підприємств.

Якщо в Україні провести грамотне регулювання ставок рефінансування і здешевити банківські кредити, то 
висока ймовірність збільшення кількості малих підприємств. Своєю чергою, розвиток страхування фінансових 
ризиків сприятиме збільшенню обсягів кредитування, при цьому не вимагаючи від держави бюджетних ви-
трат  [5]. 

Отже, малий бізнес необхідно розвивати, саме тому, незважаючи на непросте економічне та політичне 
становище, Україні слід удосконалювати інвестиційний клімат малого підприємництва. Залучення міжнарод-
ного досвіду та розробка детальної програми фінансування сприятиме підвищенню фінансових результатів 
господарської діяльності та покращенню стану держави. 

Завдяки спрощенню механізмів отримання кредитів підприємцями і вдосконаленню методів підтримки 
та розвитку малого бізнесу підприємства матимуть широкі можливості для подальшого розвитку. Важливим 
майбутнім кроком може стати розробка державної програми пільгового фінансування саме для малого бізнесу, 
адже значно підвищить фінансові показники та змінить політику діяльності малого бізнесу.
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Анотація. В роботі розглянуто взаємозв’язок між змінами типів економічних укладів і трансфор-
мацією маркетингових технологій при переході від індустріальної до післяіндустріальної нової економіки. 
Висвітлено основні ознаки нової економіки. Розглянуто ключові сучасні технології онлайн-маркетингу. 

Ключові слова: нова економіка, технології маркетингу, інтернет-маркетинг, контент-маркетинг, 
онлайн-маркетинг.

Annotation. The relationship between changes in the types of economic structures and the transformation of 
marketing technologies during the transition from industrial to post-industrial new economy are substantiated in the 
article. The main features of the new economy are revealed. Key modern technologies of online marketing are consid-
ered.

Кeywords: new economy, marketing technologies, Internet-marketing, content marketing, on-line marketing.

Зміни в економічних укладах завжди обумовлюють трансформаційні перетворення у багатьох галузях 
діяльності, пошук нових підходів до ведення бізнесу, розвиток інноваційних технологій управління суб’єктами 
господарювання. На сьогодні у більшості розвинених країн світу сформувався новий економічний уклад, для 
означення якого сучасні вчені використовують такі терміни, як післяіндустріальна економіка, інформаційна 
економіка, економіка знань, цифрова економіка та ін. Водночас більшість з цих термінів можуть бути об’єднані 
під назвою «нова економіка». 

Вивченням особливостей розвитку нової економіки займалися такі вчені-економісти, як Кастельс М. [1], 
Дракер П. [2], Іноземцев В. [3], Клодт Х. [4], Демінг У. [5] Багато уваги проблемам управління в умовах нової 
економіки присвячено у працях Букович У. [6], Голубкіна В. [7], Кулопулос Т. [8], Мариничевої М. [9]. Оскільки 
маркетинг є однією із провідних функцій менеджменту, яка тісно пов’язана із упровадженням інноваційних 
інформаційних технологій у процеси проведення маркетингових досліджень, залучення клієнтів тощо,  при-
таманних новій економіці, тема дослідження є актуальною в сучасних умовах господарювання.  

Мета дослідження полягає у визначенні ключових сучасних  технологій маркетингу, притаманних новій 
економіці, та обґрунтуванні зв’язку між змінами типів економік та особливостями маркетингової діяльності.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання: проведено аналіз визначень різних 
типів економік, які можуть бути віднесені до нової економіки; обґрунтовано ознаки нової економіки; проаналі-
зовано зміни особливостей маркетингу у контексті змін типів економік; розкрито сутність основних маркетин-
гових технологій, характерних для нової економіки.

Обґрунтування зв’язку між змінами економічної парадигми та технологіями маркетингу повинно базува-
тися на дослідженні визначень нової економіки і її ознак, а також на аналізі підходів у маркетинговій діяльності, 
які виникли як наслідок сучасних трансформацій.

У табл. 1 наведені точки зору різних авторів щодо визначення нової економіки, а також різних її видів, та-
ких як післяіндустріальна економіка, економіка знань, інноваційна економіка, цифрова економіка тощо.

Слід зазначити, що часто поняття нової економіки та інших перелічених у таблиці типів економіки ото-
тожнюються або розглядаються як складові, що входять одна в одну. Так, у деяких працях зазначаються три 
шляхи концептуалізації нової економіки, а саме: зрушення від промисловості до сервісного сектора економіки, 
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трансформація виробничих систем від масового виробництва до гнучкої спеціалізації, економіка знань [10, с. 8]. 
І. Головльов при визначенні післяіндустріальної економіки використовує поняття економіки знань [11].

Таблиця 1
Підходи до визначення різних типів нової економіки

Автор Визначення типу економіки

Чирак І.

Нова економіка – системне явище, що поступово формується в межах постіндустріального періоду еконо-
мічного розвитку шляхом впровадження досягнень науково-технічного прогресу та інноваційних методів 
господарювання, інтелектуалізації людського капіталу, використання провідних новітніх технологій і на-
укомістких галузей національної економіки, надання пріоритету виробництву знань, послуг і становлення 
менталітету творчого, ефективного, раціонального бізнесу [10, c. 8]

Головльов І.
Післяіндустріальна економіка – це економіка високотехнічних і наукоємних галузей та виробництв, а 
також економіка з обширним сектором послуг, це економіка знань, відкриттів у науці, внаслідок чого най-
важливішими джерелами економічного зростання стають розумові та творчі здібності людини [11, с. 621]

Іванова В.
Економіка знань – це економіка, що тісно пов'язана з постіндустріальною економікою, де основною ру-
шійною силою прогресу є знання, зосереджені у людському капіталі та інформаційному навколишньому 
середовищі [12, с. 49]

Макаров В. Економіка знань – це такий тип економіки, «де сектори технологічної матеріалізації знань виграють ви-
рішальну роль, а виробництво знань є джерелом економічного зростання» [13, с. 11]

Мельник Л.
Інформаційна економіка «виробничу систему у сполученні зі сферою споживання, де інформація є про-
відною виробничою силою (вирішальним засобом та предметом праці), а також основним продуктом 
виробництва та предметом споживання» [14, с. 86]

Добринін А. Цифрова економіка – це економіка, що заснована на домінуючому застосування цифрових технологій  
[15, c. 12]

 
Таким самим чином пов’язують перелічені у таблиці поняття і інші автори. Враховуючи наведене вище, 

доцільно, застосовуючи термін «нова економіка», мати на увазі те, що він є узагальнюючим для декількох спо-
ріднених понять. О. Бутнік-Сіверський узагальнив визначення сутності нової економіки, виокремивши серед 
них чотири основні підходи, які розглядають цей тип економіки таким чином: 

1) як комплекс наукомістких галузей, серед яких превалюють послуги, виробництво й створення 
інформаційно-комунікаційного обладнання і програмного забезпечення, інформації та знань як кінцевого про-
дукту споживання, який реалізується переважно через мережу Інтернет.

2) як організаційні та інституційні новації в діяльності різних галузей економіки розвинених країн;
3) як одну з головних фінансових моделей господарювання, що символізує широке використання інстру-

ментарію інформаційно-технологічних інновацій у валютно-фінансовій системі;
4) як сукупність галузей, що характеризуються більш значною питомою вагою людського капіталу по-

рівняно з матеріальними елементами [16, c. 76–77].
У цьому дослідженні не передбачалось розкривати фінансові аспекти нової економіки та маркетингу, 

тому доцільно зосередитися на трьох із чотирьох наведених підходах. У межах цих підходів серед ознак нової 
економіки у науковій літературі найчастіше перелічуються такі:

перехід на нові технології, автоматизація виробництва; −
дематеріалізація створюваного продукту; −
зміна характеру і структури праці від виконавчо-репродуктивного до інтелектуального та інновацій- −

ного, збільшення кількості наукоємних робочих місць;
провідна роль інтелектуального капіталу у розвитку підприємств; −
переважання сфери послуг у структурі економіки;  −
розширення глобалізації економічних процесів і підприємств; −
широке розповсюдження інформаційних і комунікаційних технологій; −
важливість безперервного навчання як для індивідів, так і для фірм;  −
тенденції заміни ієрархічних організаційних структур мережними організаціями, що навчаються  −

[17–19]. 
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Перелічені особливості нової економіки визначають вимоги до трансформації усіх функцій управління на 
підприємствах, в тому числі функції маркетингу. 

Сьогодні на фоні зміни типу економічного укладу з традиційної індустріальної на нову післяіндустріальну 
економіку відбуваються і зміни у багатьох маркетингових підходах до досліджень ринку, просування товарів та 
послуг, налагодження комунікацій зі споживачами, регулювання цінової політики підприємств тощо.

На рис. 1 наведено взаємозв’язок між змінами типів економіки й особливостей маркетингу, характерних 
для кожного із наведених типів економіки.

Традиційна індустріальна економіка Нова післяіндустріальна економіка

Особливості маркетингу в традиційній 
економіці

1) маркетинг за принципом «зроби 
і продай»

2) акцент на власності на активи
3) застосування окремих каналів та видів 

маркетингових комунікацій за потребою
4) масовий маркетинг
5) акцент на залучення нових споживачів 

і короткострокові переваги
6) маркетинг, зосереджений на угодах
7) маркетинг у вигляді монологу до 

споживача

Особливості маркетингу в новій 
економіці

1) маркетинг за принципом «почуй 
і відгукнися»

2) акцент на власності на бренди
3) застосування інтегрованих 

маркетингових комунікацій та 
омніканального маркетингу  

4) орієнтація на індивідуальні споживчі 
запити

5) акцент на збереження існуючих 
споживачів і підвищення їх лояльності

6) маркетинг, зосереджений на відносинах
7) маркетинг у вигляді діалогу зі 

споживачем

Рис. 1. Зміни особливостей маркетингу у контексті змін типів економік 

Зазначені зміни висувають низку вимог до розвитку нових технологій маркетингу у сучасному економіч-
ному просторі. Глобалізація, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, мережевих організацій обу-
мовлюють провідну роль технологій онлайн, або інтернет-маркетингу. Це не означає повної втрати актуальнос-
ті технологій офлайн-маркетингу, проте висуває певні вимог і до них. Так, головна тенденція сьогодні – це вихід 
на перший план маркетингової аналітики та розрахунків економічного ефекту від усіх видів маркетингових 
заходів. 

Інтелектуалізація технологій і переважання сектора послуг у новій економіці обумовлюють і нові підходи 
до просування цих послуг. Так, сьогодні популярною тенденцією серед споживачів є голосові запити при по-
шуку товарів і послуг у Інтернеті. Така можливість стала реальною завдяки розвитку інтелектуальних техно-
логій у сучасних смартфонах. Для маркетингових технологій це означає організацію SEO-просування таким 
чином, щоб враховувати специфіку запитів, які клієнти формулюють голосом. Ці запити відрізняються від тих, 
які споживачі пишуть у пошуковику. За даними Google, запити, які людина робить голосом, містять набагато 
більше слів і є більш конкретними [20].

Продовжує розвиватися контент-маркетинг, в межах якого робиться акцент на корисний для споживача 
контент, який пропонується для обміну на контакти потенційних клієнтів.

Така ознака нової економіки, як пріоритетна роль інновацій, обумовлює необхідність розвитку технологій 
маркетингу інновацій. Основна відмінність таких технологій полягає у тому, що можливість вивчення ставлен-
ня споживачів до продукту практично відсутня. 

Така ситуація виникає у зв’язку з тим, що складно вивчати ставлення до продукту, якого ще немає на 
ринку, і його випуск тільки планується. У цьому випадку головна компетенція маркетологів повинна полягати 
у  здатності не задовольняти вже існуючі потреби ринку, а створювати нові. Створення нових потреб дуже силь-
но корелює зі впливом на емоції людини. Цим обумовлено зростання популярності відеоконтенту порівняно 
з текстовим. Найбільш популярними платформами для просування відеоконтенту є YouTube, Facebook, Twitter, 
Instagram. За даними сучасних досліджень, у 2020 році близько 80–90  % інтернет-трафіку складає відеокон-
тент  [21].    
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Важливим підґрунтям розвитку сучасних маркетингових технологій у новій економіці є так званий фено-
мен ZMOT (Zero Moment Of Truth), що в перекладі означає нульовий момент істини. Цей феномен був описа-
ний у книзі Дж. Лесінскі [22], і полягає у такому: на відміну від того, як споживачі раніше приймали рішення 
про покупку, стоячи біля полиці з товаром у супермаркеті (цей момент прийняття рішення був названий пер-
шим моментом істини (FMOT – First Moment Of Truth), сьогодні вони приймають те ж саме рішення ще до того, 
як потрапляють у магазин, тобто сидячи перед екраном персонального комп’ютера та шукаючи інформацію 
про продукти у мережі Інтернет, читаючи відгуки інших клієнтів, опис продуктів, порівнюючи їх з продуктами 
конкурентів. 

Отже, якщо компанія виграла боротьбу з конкурентами на етапі ZMOT, це означає, що саме їх продук-
ція потрапляє у список покупок споживача. А враховуючи широке розповсюдження інтернет-магазинів, спо-
живач навіть і не доходить до полиці магазинів, а купує товари в Інтернеті. Значний вплив на трансформації 
у технологіях маркетингу і їх перехід у онлайн-простір здійснила і та епідеміологічна ситуація, яка склалася 
на світових ринках у 2020 році. Перехід багатьох підприємств на онлайн-платформи у зв’язку з карантинними 
заходами, а клієнтів – на онлайн-спілкування є ще одним потужним фактором, який обумовив трансформації 
у технологіях маркетингу і реклами, серед яких, окрім вже перелічених, слід зазначити: SEO (Search Engine 
Optimization) для просування сайтів, e-mail-маркетинг, SMM (Social Media Marketing), контекстнo-медійну та 
банерну рекламу, застосування чат-ботів і месенджерів, вірусний маркетинг.

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
зміни економічних укладів обумовлюють і суттєві зміни у технологіях і підходах до реалізації усіх  −

функцій менеджменту, у тому числі і маркетингу; 
ефективність тих чи інших технологій маркетингу залежить від багатьох факторів, найбільш суттєви- −

ми із яких є зміни у купівельній поведінці споживачів і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 
які надають споживачам нові можливості та інструменти пошуку та придбання товарів і послуг;

в умовах нової економіки найбільш популярними та ефективними є цифрові технології інтернет- −
маркетингу, що обумовлено зміною споживачами способів прийняття рішень внаслідок їх масового пере-
ходу до користування мережею Інтернет.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на визначення найбільш ефективних варіантів сполучен-
ня сучасних маркетингових технологій у системі інтегрованих маркетингових комунікацій.
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Анотація. Розглянуто етапи формування cтратегії зовнішньоекономічної діяльноcті. Розгля-
нуто cутніcть cтратегії ЗЕД в економічній cфері діяльноcті та доведено необхідніcть її розробки на 
підприємcтвах. Розроблено ієрархію cтратегічних цілей зовнішньоекономічної діяльноcті підприємcтва. 

Ключові слова: cтратегія, управління, зовнішньоекономічна діяльніcть, cтратегічне управління.

Annotation. The stages of formation of the strategy of foreign economic activity are considered. The essence of 
the foreign economic activity strategy in the economic sphere of activity and the need for its development at enterprises 
are considered. A hierarchy of strategic goals of the enterprise's foreign economic activity has been developed.

Кeywords: strategy, management, foreign economic activity, strategic management.

Зовнішньоекономічна діяльніcть є cферою гоcподарcької діяльноcті підприємcтва, яка пов’язана з виходом 
на зовнішні ринки й ефективним функціонуванням на них. Активізація міжнародного бізнеcу потребує фор-
мування cтратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльноcті (ЗЕД), впровадження якої дозволяє поcилювати 
конкурентоcпроможніcть і гнучко реагувати на мінливі умови бізнеcового cередовища. При цьому cтратегія 
ЗЕД має бути cкладовою загальної cтратегії підприємcтва з урахуванням його відповідних можливоcтей та 
змін, що відбуваютьcя у зовнішньому та внутрішньому cередовищі. Нині проблеми розробки зовнішньоеко-
номічної cтратегії підприємcтва набувають оcобливої актуальноcті, адже cучаcні умови ведення комерційної 
діяльноcті потребують принципово нових cтандартів, методів управління та етапів організації міжнародного 
бізнеcу [1].

Значний внеcок у доcлідження теоретичного і методичного забезпечення cтратегічного управління ЗЕД 
підприємcтва внеcли такі закордонні та вітчизняні вчені як І. Анcофф, Б. Берман, Дж. Еванc, В. Кінг, Ф. Котлер, 
М. Портер, Дж. Cтрікленд, А. Томпcон, В. Абчук, А. Вічевич, B. Геєць, О. Гребельник, А. Кандиба, Е. Коротков, 
О. Кузьмін, А. Мазаракі, Л. Малярець, Є. Cавельєв, C. Cоркін, Л. Піддубна, В. Пономаренко, О. Шкурупій та 
ін. Однак у працях зазначених науковців питання cтратегічного управління підприємcтвом, що здійcнює ЗЕД, 
розкрито не повною мірою та потребує подальших доcліджень. 

© Миргород А. О., 2020 
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Метою cтатті є доcлідження оcобливоcтей формування cтратегії управління ЗЕД підприємcтва в умовах 
неcтабільноcті.

Для підприємcтв, які працюють на зовнішньому ринку, важливо правильно оцінити бізнеcове cередовище 
і розробити ефективні cпоcоби підвищення міжнародної конкурентоcпроможноcті, які відповідали б, з одного 
боку, конкретній ринковій cитуації і тенденціям її розвитку, а з іншого – оcобливоcтям виробництва. Оcкільки 
ЗЕД є комплекcною cферою діяльноcті й характеризуєтьcя широким набором форм, то управління нею вима-
гає cиcтемного підходу в рамках дієвої cтратегії.

Cтратегічне управління зовнішньоекономічною діяльніcтю підприємcтва передбачає певний набір дій та 
управлінcьких рішень, призначених для забезпечення уcпішної його роботи на зовнішньому ринку в процеcі 
розробки cтратегій і управління підприємcтвом. 

Перевагами викориcтання cтратегічного управління ЗЕД для підприємства в умовах глобалізаційних 
процеcів є такі [2]: мінімізація ризиків негативних впливів динамічного міжнародного cередовища; підготовка 
до непередбачуваних змін відповідно до умов зовнішнього оточення; cтимулювання менеджерів до реального 
запровадження прийнятих управлінcьких рішень у довгоcтроковій перcпективі; підвищення координованоcті 
дій; cтворення передумов підвищення кваліфікації керівників і cпеціаліcтів; раціоналізація викориcтання 
реcурcного потенціалу; формалізація повноважень та відповідальноcті працівників. 

Ефективніcть зовнішньоекономічної діяльноcті підприємcтва безпоcередньо залежить від раціонально 
cпланованої та організованої роботи щодо виходу на зовнішні ринки у довгоcтроковій перcпективі. Розробка 
cтратегії і тактики визначаєтьcя оптимально cпланованим і організованим оcвоєнням зовнішніх ринків, що 
реалізуєтьcя за допомогою певних етапів, кожен з яких передбачає опрацювання конкретних завдань. Оcоблива 
роль належить національним оcобливоcтям країни або регіону; наявноcті механізмів управління оcновними на-
прямами ЗЕД; типу підприємcтва й етапу розвитку підприємництва [2].

Формування cтратегії розвитку ЗЕД підприємcтва – це cкладний процеc, який поділяєтьcя на два ета-
пи: формування cтратегії і її реалізація. У cпрощеному вигляді формування cтратегії передбачає ухвалення 
рішень про те, чим підприємcтво повинно займатиcя, а реалізація – практичне виконання намічених дій. 
Характериcтику оcновних етапів формування cтратегії ЗЕД підприємcтва наведено у табл. 1 [3]. 

Cтратегія розвитку підприємcтва розробляєтьcя на тривалу перcпективу і дає можливіcть cвоєчаcно ре-
агувати на зміни внутрішнього і зовнішнього cередовища. В цьому випадку cтратегія виcтупає як інcтрумент 
доcягнення цілей підприємcтва.

Таблиця 1
Етапи формування cтратегії ЗЕД підприємcтва

Етапи Цілі реалізації етапу Задачі, що повинні вирішуватиcя в ході реалізації етапу

1 2 3

1 етап:
Визначення профілю 

міжнародної спеціаліза-
ції, пріоритетів розвитку 

експортного сектора 
підприємcтва

Формування програми концентрації 
наявних та залучених реcурcів на клю-
чових напрямах екcпортно-імпортної 
діяльноcті підприємcтва

Визначення економічної ефективноcті екcпорту продукції;  −
прогнозування зміни cвітової кон'юнктури на оcновні групи  −
екcпортних товарів; 
визначення економічної ефективноcті викориcтання імпорту  −
під чаc формування cекторів виробництва 

2 етап:
Визначення перcпективних 

напрямів викориcтання 
зовнішньоекономічних 

чинників

Розроблення механізму забезпечення 
за рахунок ЗЕД, розширення ринків 
збуту продукції, орієнтованих пере-
важно на cпоживача

Проведення аналізу оcновних технологічних ланцюжків про- −
дукції, що екcпортуєтьcя; 
визначення можливоcтей підвищення cтупеня екcпортної  −
продукції;
розрахунок економічної ефективноcті такого підвищення для  −
кожної ділянки технологічного ланцюга 

3 етап: 
Формування 

територіально-
географічних пріоритетів 

діяльноcті

Оптимізація географічної cтруктури 
екcпорту й імпорту

Вcтановлення екcпортних кредитів і гарантій;  −
формування механізму взаєморозрахунків;  −
аналіз зовнішньоекономічної інформації −

4 етап:
 Розроблення механізму 

управління ЗЕД

Оптимізація інфраcтруктури ЗЕД 
підприємcтва

Аналіз cтруктури взаємозв'язків у cфері регулювання ЗЕД;  −
розроблення cиcтеми заходів, cпрямованих на формування  −
ціліcного механізму управління 
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1 2 3 −

5 етап:  
Розроблення альтернатив-
них варіантів cтратегії ЗЕД 

підприємcтва

Вcтановлення загальних напрямів ЗЕД 
підприємcтва, проcування, зроcтання 
і закріплення позиції на зовнішньому 
ринку

cкладання програми дій за кожним варіантом cтратегії  −
екcпортно-імпортної ЗЕД; 
розрахунок необхідних обcягів гоcподарcько-фінанcової  −
діяльноcті; оцінка та аналіз варіантів cтратегії за бажаним 
рівнем показників ЗЕД

6 етап: 
Вибір cтратегії ЗЕД 

підприємcтва

Адаптація можливоcтей підприємcтва 
щодо здійcнення ЗЕД до конкретних 
умов ринку

Оцінка переваг cтратегії та її ризиків; аналіз відповідноcті  −
ринкових умов, потрібних для реалізації cтратегії, розподіл 
реcурcів за напрямами ЗЕД; аналіз оcобливоcтей організації 
виробництва і управління на підприємcтві; 
розроблення, подання і затвердження програми ЗЕД −

Для того щоб удоcконалити cтратегію розвитку ЗЕД, необхідно, наcамперед, проаналізувати такі чин-
ники підприємcтва, як: галузева приналежніcть; розміри організації; тип виробництва, рівень cпеціалізації; 
характериcтика виробничого потенціалу; рівень управління; рівень кваліфікації перcоналу тощо. 

Доcягнення цілей забезпечуєтьcя розв’язанням відповідних завдань. До оcновних завдань управління зо-
внішньоекономічною діяльніcтю належать такі: підвищення ефективноcті зовнішньоекономічної діяльноcті; 
доcягнення відповідної чаcтки зовнішнього ринку; мінімізація ризиків зовнішньоекономічної діяльноcті; 
зроcтання конкурентних переваг продукції на зовнішньому ринку; зроcтання обcягу продажів та ін. Добре роз-
роблена та впроваджена в дію cтратегія є результатом ефективної діяльноcті cиcтеми управління. Наявніcть 
виваженої і добре визначеної cиcтеми cтратегічних цілей, завдань, cтратегій зовнішньоекономічної діяльноcті 
не є запорукою доcягнення підприємcтвом уcпіху. 

Реалізація концепції cтратегічного управління ЗЕД можлива лише тоді, коли підприємcтво є cтратегічно 
орієнтованим. На такому підприємcтві перcонал муcить cтратегічно миcлити, заcтоcовувати cиcтему 
cтратегічного планування з використанням інтегрованої cиcтеми cтратегічних планів, будувати поточну 
діяльніcть, підпорядковану доcягненню поcтавлених cтратегічних цілей.

Отже, в оcнові здійcнення зовнішньоекономічної діяльноcті підприємcтва закладені такі функції управлін-
ня, як планування, організація, мотивація і контроль, оcкільки будь-яка управлінcька діяльніcть здійcнюєтьcя 
шляхом поcлідовного їх заcтоcування. Кожна з наведених функцій відповідає за забезпечення певного cегмента 
гоcподарcької діяльноcті, що допоможе підприємcтву визначити cлабкі та cильні cторони управління та уник-
нути помилок у майбутньому.

Таким чином, в умовах зроcтання cкладноcті, динамізму невизначеноcті зовнішнього cередовища виникає 
потреба впровадження разом з оперативним управлінням cтратегічного управління ЗЕД, яке уcкладнює за-
гальну cиcтему управління підприємcтвом, головною метою якої є розвиток підприємcтва у довгоcтроковій 
перcпективі. Для цього кожне підприємcтво має уcвідомити важливі елементи cвоєї діяльноcті: міcію, цілі, 
політику, конкурентні переваги, оcобливоcті організації бізнеcу, ринки збуту, продукцію (поcлуги), реcурcи, 
cтруктуру, виробничу програму, організаційну культуру.

Науковий керівник – канд. екон. наук, профеcор Козуб  В. О. 
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Закінчення табл. 1



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

150

45Засоби пРотидІї кІбеРЗлоЧинностІ 
у банкІвськІЙ сФеРІ

УДК 336.71.078.3                                                             Миринська А. Є.

   Магістрант 1 року навчання  
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Анотація. Систематизовано причини зростання кібератак у банківській сфері. Розглянуто загро-
зи, які можуть виникнути у разі байдужого ставлення до кібербезпеки банку. Охарактеризовано досвід 
світових банків з протидії загрозам банківській безпеці. Розглянуто законодавче забезпечення кібербезпеки 
України. 

Ключові слова: банк, кіберзагроза, кібербезпека, DDos-атака, GDPR, кіберзлочинець, інформаційні 
технології, автентифікація.

Annotation. The reasons for the growth of cyber attacks in the banking sector are systematized. The threats 
that may arise in the event of indifference to the bank's cybersecurity are considered. The experience of world banks 
in counteracting threats to banking security is described. Legislative support of cyber security of Ukraine is consid-
ered.

Кeywords: bank, cyber threats, cybersecurity, DDos-attack, GDPR, cybercriminal, information technology, 
authentication.

З розвитком Інтернету зростає загроза кібератак на постачальників фінансових послуг, що змушує приді-
ляти велику увагу кібербезпеці, особливо в банківській сфері. 

Кібератаки зазвичай являють собою спроби кіберзлочинців отримати доступ, змінити чи пошкодити 
комп'ютерну систему або мережу цілі, що може привести до простоїв сайтів і додатків, а також до крадіжки 
коштів і даних. Чим і обумовлена актуальність теми дослідження.

Питання протидії кіберзлочинності у банківський сфері знайшли відображення у таких учених, як: Оси-
пенко А. Л., Вехов В. Б., Кравченко А. В., Волєводз А. Г. та ін.

Метою написання статті є уточнення теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо по-
силення протидії загрозам, спричиненим кіберзлочинністю.

Банківська галузь завжди була вразлива для атак, і методи цих порушень еволюціонували від фізичних, 
таких як пограбування банків, до сьогоднішніх цифрових кампаній, націлених на дані і кошти клієнтів, а також 
на основні системи банків. Ці кібератаки найчастіше виконуються за допомогою фішингу, атак типу «відмова 
в  обслуговуванні» (DDos) і шкідливих програм.

Хоча кіберзлочинцям піддаються всі банки, більш великі оператори вважаються більш привабливими, 
оскільки одна атака потенційно може призвести до серйозної фінансової вигоди через тип інформації, яку 
можна отримати, наприклад, інформація про кредитну картку і банківський рахунок.

Це те, з чим банки у всьому світі знайомі. У минулому році Capital One виявив, що пролом в його сис-
темі безпеки дозволив зловмисникам перехопити особисту інформацію понад 100 мільйонів споживачів. 
У  2016 році атака на Бангладеш Банк призвела до втрати 81 млн дол. всього за кілька годин [1].

Ці загрози не нові, так чому зараз кібербезпека стає все більш пріоритетною? Актуальність вирішення 
проблем кібербезпеки посилюється збільшенням кількості інцидентів. Відповідно до звітів FCA, кількість ви-
токів даних в компаніях, що надають фінансові послуги, в період з 2017 по 2018 рр. збільшилася понад 1000 
відсотків. Понад чверть глобальних шкідливих атак націлені на постачальників фінансових послуг – це найви-
щий показник для будь-якої галузі. Нещодавно Travelex отримав неправильні заголовки після того, як атака 
вимагачів змусила їх закрити свої веб-сайти в 30 країнах.  

© Миринська А. Є., 2020 
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Кіберзлочинці націлені на банки, тому що їх дані цінніші. У той час як інформація на сайті соціальної 
мережі може бути недостатньо докладною або точною, банківські дані будуть містити такі деталі, як адреси та 
дати народження. Ці дані мають внутрішню цінність і можуть використовуватися для інших зловмисних дій, 
таких як підробка ідентифікаційних даних, що робить наслідки атак більш руйнівними.

Перелік існуючих видів кіберзлочинності наведено у табл. 1. 

Таблиця 1
Види кіберзлочинності

Злочини проти інформаційної безпеки Online-шахрайство і фінансові злочини

Вірусні ураження системи Фішинг, кардинг, скімінг ,шимінг, кеш-трепінг

Несанкціоновані втручання в комп’ютери та їхні системи Інтернет-шахрайство

DOS-атаки, спам, вимагання Шахрайство у сфері банківських / платіжних систем

Шкідливе програмне забезпечення Нелегальна комерція

Викрадання персональної інформації

У зв'язку з тим, що в Інтернеті пропонується більше послуг і підвищується ризик витоку даних, в цей час 
приділяється більше уваги вивченню важливості кібербезпеки в банківському секторі. Вплив цих порушень не-
можливо недооцінити. Кожна третя кібератака на фінансові послуги виявляється успішною, і тільки у Великій 
Британії рекордний 671 мільйон фунтів стерлінгів був втрачений в результаті шахрайства з картами [2].

Все це означає, що банки тепер розглядають кібербезпеку як головний пріоритет на 2020 рік, як показало 
опитування, проведене Lloyds Banking Group. Той факт, що потенційний збиток від кібератак виходить за рам-
ки простої крадіжки грошей з рахунків клієнтів і доступу до даних клієнтів, змушує банки діяти.

Технології є рушійною силою цифрової економіки і дозволяють нам ставати більш мобільними, обміню-
ватися даними і залишатися на зв'язку. Банківська справа швидко перетворюється на гру з багатоканальним 
доступом, і, як би не були хороші ці ініціативи, вони також створюють нові ризики і збільшують нові можли-
вості для хакерів. Поки постачальники послуг працюють над зменшенням ризиків, зловмисники, спираючись 
на технології, також невпинно працюють над новими способами атаки на системи і мережі або обходу кібер-
захисту.

Націлювання на такі установи може потенційно призвести до витоку даних або шахрайських платіжок, 
як це було видно, коли кіберзлочинці отримали доступ до реквізитів банківських рахунків клієнтів Westpac за 
допомогою атаки на PayID, платформу для платежів в реальному часі. Щоб захистити своїх клієнтів, банки по-
винні забезпечити таку саму безпеку систем своїх партнерів [6].

Атаки з штучним інтелектом також можуть дозволити кіберзлочинцям швидше зламувати системи 
і більш переконливо маскувати атаки, залишаючи банки в невіданні про те, що вони були скомпрометовані. 
Той факт, що ми живемо в епоху, коли кіберзлочинці можуть досягати своїх цілей в будь-якій частині світу 
в будь-який час, робить пріоритизацію кібербезпеки ще більш важливою.

Водночас банківська галузь як і раніше, покладається на застарілу інфраструктуру, яка не має можливості 
справлятися з країнами, що розвиваються погрозами. Наприклад, зростає число глобальних атак на банкомати 
з використанням шкідливих програм. Багато з цих машин працюють під управлінням Windows 7, яка більше 
не буде підтримуватися Microsoft з січня 2020 року. Банки, які не поновили свої системи, більше не матимуть 
оновлень безпеки, що зробить ці машини уразливими для атак [8].

Натхненні іншими постачальниками нефінансових послуг, такими як технологічні гіганти, банки все час-
тіше застосовують хмарні стратегії, особливо коли йдеться про зберігання даних. На думку експертів з безпеки, 
це також пов'язано з тим, що хмара вважається більш безпечною, ніж локальні успадковані системи. А для бо-
ротьби з країнами, що розвиваються, погрозами хмарного сховища деякі організації вже вивчають можливість 
включення в свої системи послуги «безпека як послуга», що також забезпечить гнучкість і масштабованість [4]. 

Досі стратегії кібербезпеки в різних галузях були зосереджені на швидкому реагуванні після виникнення 
проблем. Але стратегії мають бути скоріше попереджуючими, ніж реактивними; зрештою профілактика кра-
ще лікування.
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Банкам необхідно посилити розпорядчі підходи до кібербезпеки. Вже застосовуються превентивні захо-
ди, що включають брандмауери, антивірусні і антивірусні програми, а також сканування вразливостей. Однак 
захист можна посилити за рахунок реалізації інших заходів, заснованих на інтелекті, таких як використання 
штучного інтелекту (ІІ), вже застосовуваного для посилення методів аутентифікації за допомогою біометрич-
них логінів для багатофакторної аутентифікації (MFA). Одним із прикладів є використання відбитків пальців 
для перевірки платежів з цифрових гаманців, таких як Apple Pay або Google Pay [5].

В Україні також функціонує Закон «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України». Цей Закон 
визначає правові та організаційні основи забезпечення захисту банків від кіберзагроз. Для цього зараз існує 
Національна система кібербезпеки, але вона націлена на всі об’єкти, де є кіберзагроза. Тому для банків буде 
краще, щоб існувала внутрішня служба для боротьби з такими загрозами, але для цього необхідне відповідне 
кадрове та матеріальне  забезпечення [3].

Отже, оскільки світ стає все більш цифровим, заходи безпеки мають бути більш складними і витончени-
ми, ніж будь-коли, і при цьому постійно оновлюватися. Технології, які захищають від зовнішніх загроз, можуть 
використовуватися разом з іншими заходами для усунення внутрішніх загроз, таких як помилки співробітників 
і застарілі системи. Але найголовніше – компаніям необхідно прищепити культуру, згідно з якою забезпечення 
безпеки даних – це робота кожного, включаючи співробітників і клієнтів.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Мішин О. Ю. 

Література: 1. Кібератаки та крадіжка даних клієнтів: чим ризикують банки через шахраїв. URL: https://home.
kpmg/ua/uk/ home/media/press-releases/2020/02/kiberataky-ta-kradizhka-danykh-kliientiv. html. 2. Діордіца І. Кла-
сифікаця кіберзагроз та їх легітимація у нормативно – правових актах : монографія. Київ : Знання, 2017. 102 c.  
3. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України : Закон України від 05.10.2017 від 2163-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text. 4. Осипенко А. Л. Борьба с преступностью в глобальных 
компьютерных сетях: международный опыт : монография. М.: Норма, 2004. 185 с. 5. Вехов В. Б. К вопросу о поня-
тии криминалистического компьютероведения. Информационная безопасность и компьютерные технологии в  де-
ятельности правоохранительных органов. 2003. Вып. 2. С. 215–226. 6. Кравченко А. В. Інтернет і  комп'ютерний 
тероризм. URL: http://www.crime-research.ru/a2001.html. 7. Черкасов В. М. Інформаційні технології та організо-
вана злочинність. URL: http://crime-research.ru/articles/Cherkas03.
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Анотація. Розкрито сутність економічної категорії зайнятості та безробіття. Визначено основні 
типи безробіття з наведенням узагальненої характеристики кожного з типів безробіття. Проведено аналіз 
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причин безробіття та його наслідків. Визначено можливі заходи та методи для подолання проблеми без-
робіття в Україні. 

Ключові слова: безробіття, робітник, безробітний, працевлаштування, місце роботи.

Annotation. The article explores the essence of the economic category of employment and unemployment. The 
main types of unemployment were determined with the presentation of the generalized characteristics of each type of 
unemployment. The analysis of the reasons of unemployment and its consequences were carried. Possible methods and 
ways to solve the problem of unemployment in Ukraine were identified.

Кeywords: unemployment, employee, unemployed, employment, work place.

Однією із найбільших соціально-економічних проблем у наші дні є проблема безробіття. Наразі вона 
вже стала частиною нашого суспільства та впливає не тільки на економічно-соціальну, а й на політичну ситуа-
цію  [1]. 

Безробіття – це економічний та соціальний феномен, коли пропозиція праці більша, ніж попит на неї на 
ринку праці. Тобто працівників більше, ніж вакансій. Для того щоб детально дослідити цю проблему, перш за 
все, потрібно знати причини цього феномена.

Актуальність цієї теми важко переоцінити, оскільки безробіття – одна із основних проблем на сучасному 
етапі розвитку економіки. Кількість безробітних зростає щодня з різних причин, тому вирішення цього питан-
ня потребує невідкладних рішень і заходів. Насамперед досить важливою є діяльність держави з метою ство-
рення додаткових робочих місць, покращення умов праці, підвищення заробітної плати тощо.

Дослідження цієї проблеми було проведено великою кількістю вітчизняних і зарубіжних учених. Серед 
них: А. Ю. Бабаскін, П. М. Василенко, Л. А. Гордон, В. В. Близнюк.

Це явище характеризується наявністю в країні великої кількості людей, які здатні та бажають працювати, 
але не можуть знайти роботу, або низкою інших факторів, які пов’язані з робітниками або роботодавцями. 
Одними із найважливіших причин безробіття на цей момент є: низький рівень заробітної плати, сезонний ха-
рактер роботи, неможливість працевлаштування після закінчення навчального закладу, звільнення за власним 
бажанням, звільнення з економічних причин тощо. У 2020 році, крім вище зазначених причин, на стан безро-
біття також впливає пандемія. 

У Державній службі зайнятості станом на 16 квітня 2020 року було зареєстровано 400,9 тисяч безробітних. 
Рік тому, 16 квітня 2019 року, було зареєстровано 314,4 тисяч безробітних, що на 86,5 тисяч осіб або 27 % менше, 
ніж у поточному році [2]. Динаміку кількості зареєстрованих безробітних в Україні за 2019–2020 роки наведено 
на рис. 1.
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Рис.1. Кількість безробітних в Україні у 2019–2020 рр.

Існує декілька типів безробіття, серед них: фрикційне, структурне, циклічне, добровільне, вимушене та 
приховане [3]. 
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Фрикційне безробіття виникає, коли робітник змінює місце роботи, тобто витрачає час на пошук нової 
роботи [3]. Такий тип є неминучим, оскільки працівники завжди переходять з низькопродуктивної та мало-
оплачуваної роботи на більш продуктивну і вищеоплачувану. Також це стосується сезонної роботи. Термін 
«фрикційне безробіття» використовується до тих осіб, які знаходяться у пошуку місця працевлаштування або 
очікують на його отримання найближчим часом.

Структурне безробіття виникає, коли внаслідок науково-технічного прогресу відбуваються зміни в техно-
логіях, техніці та організації виробництва [3]. При цьому змінюється попит на робочу силу певних професій. 
Він може зменшуватись, збільшуватись або залишатись на тому ж рівні.

Циклічне безробіття спостерігається під час економічної кризи [3]. Попит на товари та послуги зменшу-
ється, а тому зайнятість скорочується, і зростає безробіття.

Добровільне безробіття – це тип, який виникає внаслідок добровільного звільнення через незадоволення 
умовами праці, заробітною платою тощо [3].

Вимушене безробіття виникає, коли працездатна людина з достатньою кваліфікацією втрачає роботу 
з  причин, які не залежать від неї, наприклад, скорочення персоналу [3].

Приховане безробіття – це стан, коли працівники вже не потрібні підприємству у зв’язку зі спадом ви-
робництва, але вони продовжують формально вважатись працевлаштованими [4]. Такий тип існує у декількох 
формах:

надлишкова кількість робітників, які отримують заробітну плату в повному обсязі. Фактично вони  −
вже є безробітними та їх утримання є тягарем для підприємства;

робітники, які працюють неповний робочий день та отримують відповідну неповну зарплатню, але  −
бажають працювати повний робочий день, хоча не мають такої можливості через скорочення виробництва;

оформлення частині працівників відпустки, під час якої вони отримують неповну заробітну плату  −
або взагалі її не отримують;

наявність простоїв з організаційно-технічних причин. −
До того ж ще можна виділити застійне безробіття. Воно виникає через небажання людиною працювати, 

а з часом – через неможливість влаштуватись на роботу [3].
Слід звернути увагу на інституційний вид безробіття. Прикладом цього феномена може бути ситуація, 

коли безробітна особа, отримуючи допомогу від держави, відмовляється від пошуку та можливості працевла-
штування, вочевидь, надаючи перевагу утриманню за рахунок пільг.

Наразі ситуацію на ринку праці погіршує світова пандемія. Нестабільність у нашому світі викликає не-
стабільність і в економіці. Малий та середній бізнес знаходяться на межі банкрутства через спад попиту на деякі 
послуги та часом жорсткі карантинні обмеження, як наслідок – знижується попит на робочу силу та рівень за-
робітної плати.

Будь-яке безробіття призводить до негативних наслідків. Як зазначають у своїй праці Н. М. Заярна та  
А. Р. Севрюкова, такі наслідки поділяються на соціальні та економічні [5].

Соціальні наслідки безробіття виражені посиленням соціальної напруги, загостренням кримінальної си-
туації, зростанням кількості психічних захворювань,посиленні соціальної диференціації та падінням трудової 
активності. Економічні наслідки виражаються у скороченні податкових надходжень, зменшенні ВВП країни, 
падінні життєвого рівня, скороченні виробництва тощо [5].

Таким чином, ми можемо побачити, що безробіття викликає дисбаланс, соціальну напругу, погіршен-
ня рівня життя людей тощо. Для виробництва це може означати зниження конкурентоспроможності, падін-
ня якості продукції, зменшення обсягів виробництва тощо. Крім цього, безробітні поступово втрачатимуть 
свою кваліфікацію та з часом не матимуть можливості влаштуватись на достойну та високооплачувану роботу,  
а, можливо, будуть зовсім неконкурентоспроможними.

Проте подібний стан може мати і позитивні наслідки, які сприяють зростанню виробництва, появі нових 
підприємств, підвищенню ефективності праці, дисципліні серед робітників, зростанню соціальної значущості 
та цінності праці тощо [5]. 

Як ми вже зазначили, безробіття також приводить до позитивних наслідків. Саме така проблема може 
стати поштовхом до вдосконалення професійних навичок, перекваліфікації, пошуку нових можливостей через 
підвищення конкуренції на ринку праці. Надалі люди, яким вдасться отримати робочі місця, працюватимуть 
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набагато краще, що матиме позитивні результати для підприємств та роботодавців, через підвищення соціаль-
ної цінності робочого місця. Більш того, особи, які раніше хотіли змінити місце роботи та спробувати віднайти 
роботу «до душі», матимуть на це час і шанс.

На цей момент, як зазначають у своїй праці Н. М. Шматько, М. В. Маслак та М. В. Юр, для подолання про-
блеми безробіття в Україні слід застосувати певні заходи та методи, серед яких ми виділили такі:

удосконалення нормативно-правової бази та системи виготовлення, обробки та збуту сільськогоспо- −
дарської продукції;

тимулювання зростання експорту; −
покращення професійно-освітньої підготовки кадрів і підвищення якості робочої сили; −
надання дотацій для створення робочих місць і допомоги малому і середньому бізнесу; −
регулювання трудової міграції; −
забезпечення доступу до бази даних вакансій та оперативне її оновлення; −
розширення сфери послуг, оскільки через падіння рівня життя попит на послуги знижується [6]. −

Тобто існує досить багато шляхів і можливостей знизити рівень безробіття та покращити життєвий рівень 
населення.

До того ж ми можемо зазначити проблему трудової міграції, яка стає шляхом вирішення проблеми без-
робіття для населення, але має певні негативні наслідки для держави. Оскільки людина отримує заробітну 
плату за кордоном, то з отриманих грошей не можуть бути вирахувані податки на користь держави. Також така 
особа сприяє вдосконаленню підприємства саме там, де вона працює. 

Іншим шляхом до подолання безробіття є залучення іноземного капіталу. Таким чином, можна не тіль-
ки покращити ефективність підприємства, підвищити його конкурентоспроможність, а й створити додаткову 
кількість робочих місць.

Отже, рівень безробіття в країні залежить від різних факторів, які зазначені у цій статті та напряму впли-
ває на економічний та соціальний стани суспільства. До того ж для подолання зазначеної проблеми слід засто-
совувати перелічені заходи та методи з урахуванням економічної ситуації в країні.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Азаренков Г. Ф. 
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні засади формування маркетингової стратегії, узагаль-
нено підходи науковців з приводу використання цієї категорії у забезпечені конкурентоспроможності ІТ-
компанії, охарактеризовано основні складові маркетингової стратегії ІТ-компанії. Визначено роль марке-
тингу в управлінні процесом забезпечення конкурентоспроможності ІТ-компанії. Досліджено теоретичний 
базис використання бенчмаркінгу як одного з сучасних підходів до забезпечення конкурентоспроможності 
ІТ-компанії. Визначено основні фактори популяризації бенчмаркінгу. Розроблено стратегію забезпечення 
конкурентоспроможності ІТ-компанії, яка відображає процес виявлення та використання наявних конку-
рентних переваг, що становлять основу для формування конкурентоспроможного «стратегічного набору» 
ІТ-компанії та підсистем забезпечення його реалізації. 

Ключові слова: маркетинг, маркетингова стратегія, конкурентоспроможність, бенчмаркінг.

Annotation. The article considers the theoretical foundations of marketing strategy, summarizes the approach-
es of scientists about the use of this category in ensuring the competitiveness of the IT company, describes the main 
components of the marketing strategy of the IT company.  The role of marketing in managing the process of ensuring 
the competitiveness of an IT company is determined.  The theoretical basis of using benchmarking as one of the modern 
approaches to ensuring the competitiveness of an IT company is studied. The main factors of benchmarking popu-
larization are determined. A strategy for ensuring the competitiveness of an IT company has been developed, which 
reflects the process of identifying and using the existing competitive advantages that form the basis for the formation 
of a competitive "strategic set" of an IT company and subsystems for its implementation.

Кeywords: marketing, marketing strategy, competitiveness, benchmarking.

Однією з характерних рис економіки України є тенденція до поглиблення інтеграції у світове господар-
ство та інтенсифікації розвитку нових форм міжнародного обміну, тому вивчення проблеми виходу національ-
них українських компаній на зовнішні ринки є досить актуальним. Світовий ринок інформаційних технологій 
характеризується високим рівнем конкуренції як між окремими компаніями, так і між країнами, високою ди-
намікою розвитку і високим ступенем наукоємності й інноваційності, особливостями поведінки споживачів, 
а  також специфікою продукції та послуг, які пропонуються на цьому ринку. 

У зв’язку з цим компанії, які функціонують на світовому ринку інформаційних технологій, змушені по-
стійно вдосконалювати свою продукцію, розширювати асортимент і якість послуг, оптимізувати процеси 
управління, а також використовувати всі доступні ресурси й інструменти, які дозволяють їм протистояти кон-
куренції, що постійно зростає. Провідна роль у цьому процесі належить стратегії діяльності компанії. 

Мета статті – дослідження та вдосконалення маркетингової стратегії як механізму забезпечення конкурен-
тоспроможності ІТ-компаній.

В умовах нестабільності ринкового середовища, посилення конкурентної боротьби ефективна маркетин-
гова стратегія стає потужним інструментом посилення маркетингового потенціалу компанії. 

Маркетингова стратегія компанії – це сукупність напрямів діяльності на ринку і прийняття рішень, які 
направлені на розробку заходів маркетингу, спрямованих на реалізацію загальної стратегії компанії. Тобто це 
процес створення і практична реалізація загальної програми дій компанії. 

© Михайлова В. А., 2020 
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Своєю чергою, під маркетинговою стратегією ІТ-компанії розуміють маркетингову корпоративну стра-
тегію компанії, яка забезпечує здійснення місії компанії і досягнення її стратегічних маркетингових цілей та 
являє собою трирівневу модель наявних і потенційних видів діяльності компанії в контексті її виходу на зо-
внішній ринок. 

В основі такої стратегії лежить комплекс маркетингових заходів щодо вибору (створення) цільових сег-
ментів зовнішнього ринку (ринкових ніш), ефективного функціонування на цих сегментах ринку з метою мак-
симального задоволення існуючих і потенційних потреб споживачів, конкурентоспроможного позиціонування 
компанії та її продукції або послуг, комплексу міжнародного маркетингу компанії, який адекватно адаптова-
ний до міжнародного ринкового середовища і прийнятий на основі аналізу зовнішнього й внутрішнього мар-
кетингового середовища з урахуванням специфічних особливостей цільового зовнішнього ринку, компанії та її 
продукції або послуг, а також особливостей ринкової поведінки споживачів цієї продукції чи послуг [4]. 

Відомі науковці Т. В. Шталь, В. О. Козуб виділяють такі характерні риси маркетингової стратегії ІТ-компанії: 
стратегія будується в умовах певної непередбачуваності розвитку зовнішнього середовища; стратегія має бути 
заснована на довгостроковому прогнозі розвитку компанії; стратегія передбачає розподіл ресурсів і видів ді-
яльності таким чином, щоб відповідати умовам і ризикам зовнішнього середовища, а також забезпечувати кон-
курентні переваги; стратегія передбачає алгоритм діяльності компанії, а також наявність окремих проміжних 
цілей на кожному етапі і загальний зв’язок між етапами; стратегія, з одного боку, характеризується суворою 
послідовністю та цілісністю, а з іншого боку, – має допускати певне коригування [12].

В якості основних складових маркетингової стратегії ІТ-компанії, які проявляються на кожному з трьох 
рівнів управління компанії, розглядатимемо такі взаємопов’язані складові: 

формування бізнес-портфеля компанії та її бізнес-одиниць із зазначенням кількості й типів товарних  −
або сервісних ліній і цільових сегментів зовнішнього ринку; 

встановлення цілей і задач компанії та її бізнес-одиниць із зазначенням необхідних рівнів досягнення  −
за одним або кількома критеріями, такими як зростання обсягу продажів, розмір прибутку, та іншими кри-
теріями для кожної бізнес-одиниці компанії і для компанії в цілому; 

раціональний розподіл ресурсів (організаційних, матеріальних, фінансових, інтелектуальних та ін- −
ших) із зазначенням того, яким чином треба залучати і розподіляти ресурси між бізнес-одиницями компа-
нії, цільовими сегментами зовнішнього ринку й основними напрямами діяльності в рамках кожної бізнес-
одиниці або цільових сегментів зовнішнього ринку;

формування конкурентних переваг компанії та її бізнес-одиниць із зазначенням того, яким чином  −
компанія конкуруватиме в кожному виді діяльності й на кожному цільовому сегменті зовнішнього ринку; 

введення внутрішньої системи управління ринковими ризиками із зазначенням повного профілю по- −
тенційних стратегічних, оперативно-стратегічних і оперативно-тактичних ризиків компанії, що є або можуть 
бути наслідком тих видів діяльності компанії, які вона планує здійснювати на кожному цільовому сегменті 
зовнішнього ринку, а також із зазначенням механізму запобігання або зниження таких ринкових ризиків; 

встановлення механізму забезпечення синергетичного ефекту із зазначенням того, яким чином осно- −
вні види діяльності компанії і цільові сегменти зовнішнього ринку, а також розподіл ресурсів та ділові мож-
ливості компанії взаємопов’язані, можуть координуватись, доповнювати й підсилювати один одного для до-
сягнення стратегічних цілей компанії [2; 5]. Цінність, створювана компанією, вимірюється тією вартістю, яку 
покупці готові заплатити за її товари або послуги. Бізнес буде прибутковим, якщо цінність, яку він створює, 
перевищує витрати, пов'язані із здійсненням усіх видів діяльності. Щоб досягти конкурентних переваг і пере-
вершити конкурентів, підприємство повинно виконувати ці види діяльності або з більш низькими витрата-
ми, або таким чином, щоб відбулася диференціація товарів і надбавки до ціни, тобто до більшої цінності. На 
думку автора, компанії мають володіти достатньою гнучкістю, щоб оперативно реагувати на дії конкурентів 
і зміни в ринковому середовищі, постійно порівнювати власну ефективність з провідним гравцями в галузі, 
розвивати власні стратегічні компетенції, щоб завжди залишатися попереду. 

На основі проведеного аналізу наукової літератури можна зробити висновок, що незалежно від позиції на 
ринку, структури галузі, її зрілості та інших особливостей конкурентні стратегії компанії мають бути спрямо-
вані на створення реальних унікальних відмінностей власних товарів. Саме таке позиціонування компанії надає 
йому можливості найкращого доступу до обраних цільових сегментів ринку, сприяє такій конфігурації видів 
діяльності, що створюють конкурентну споживчу цінність [3; 7].
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У сучасних умовах стратегії позиціонування є невід'ємною частиною будь-якої успішної маркетингової 
стратегії компанії, найважливішим інструментом перемоги в конкурентній боротьбі за споживачів. Їх роль та 
значення постійно зростає. З одного боку, посилюється вплив стратегій позиціонування на формування інших 
складових маркетингової стратегії і, як наслідок, на корпоративні стратегії вищого порядку, а з іншого – вони є 
основним засобом не тільки формування попиту на продукцію компанії, але й донесення до цільової аудиторії 
корпоративних цінностей та філософії бізнесу.

Конкурентоспроможність компанії безпосередньо залежить від знання ринку та уміння правильно ви-
користовувати ту чи іншу ринкову ситуацію. Це змусило більшість керівників світових компаній розглядати 
використання маркетингу як гостру необхідність. Роль маркетингу в управлінні процесом забезпечення конку-
рентоспроможності ІТ-компанії формалізовано на рис. 1 [1].

 

прямі зв’язки

Вивчення ринку

Формування показників 
конкурентоспроможності 

підприємства

Маркетингові дослідження

Аналіз маркетингової 
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Аналіз можливостей 
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Рис. 1. Роль маркетингу в управлінні процесом забезпечення  
конкурентоспроможності ІТ-компанії

Інструментарій маркетингу має універсальний характер і використовується компаніями всіх форм влас-
ності всіх секторів національної економіки для підвищення конкурентоспроможності. Проте використання 
інструментів маркетингу в кожній галузі має свої особливості, визначення яких є необхідним для розробки 
ефективних маркетингових програм для компаній. Виходячи з цього основними маркетинговим інструмента-
рієм у забезпеченні конкурентоспроможності є удосконалення методів розроблення маркетингової стратегії, 
використання цінової й товарної політики, торгових марок та іміджу, ефективне управління каналами розпо-
ділу й комплексу просування [3; 8].

Приймаючи рішення щодо виходу на зовнішній ринок, компанія має оцінити доцільність виходу на пев-
ний цільовий зовнішній ринок і потенційну ефективність функціонування на ньому, розглянути як переваги, 
які вона може отримати, так і можливі негативні для неї наслідки [12, с. 345–351]. Формування маркетингової 
стратегії ІТ-компанії при виході на зовнішній ринок можна подати у вигляді блок-схеми (рис. 2) [12, с. 345–
351]. 

 У науковій літературі з досліджуваного питання виділяють такі найбільш поширені стратегії маркетингу 
при виході ІТ-компанії на зовнішні ринки (рис. 3).
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Формування комплексу маркетингу при виході на зарубіжний ринок

Рис. 2. Алгоритм формування маркетингової стратегії ІТ-компанії на зовнішньому ринку [12]

Водночас одним із найпоширеніших і найсучасніших підходів до забезпечення конкурентоспроможності 
компанії на зарубіжних ринках є метод бенчмаркінгу, який успішно використовується в практиці японських, 
американських, західноєвропейських і скандинавських бізнесменів і вчених.

Бенчмаркінг – це мистецтво виявлення того, що інші роблять краще нас, та вивчення, вдосконалення і за-
стосування методів роботи інших організацій. На рубежі 70-х рр. ХХ ст. деякі компанії почали розвивати теорію, 
в основу якої покладено порівняння діяльності не лише компаній-конкурентів, але й провідних компаній інших 
галузей. Компанії стали вчитися кваліфікувати розходження в управлінні компаніями. Концепція та методи, 
котрі вони розробили, дозволили скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати динаміку структури 
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та вибір стратегії діяльності компанії [9]. В наш час бенчмаркінг, використання його головного принципу «від 
кращого до кращого» повертає до життя, до успіху велику кількість компаній США, Японії, Західної Європи. 

Мета бенмаркінгу полягає в тому, щоб на основі дослідження надійно встановити ймовірність успіху під-
приємництва. 

Існує багато різновидів бенчмаркінгу: 
внутрішній бенчмаркінг – бенчмаркінг, який здійснюють всередині компанії шляхом зіставлення ха- −

рактеристик виробничих одиниць, схожих з аналогічними процесами;
бенчмаркінг конкурентоспроможності – передбачає вимір характеристик компанії та їх зіставлення з  −

характеристиками конкурентів; дослідження специфічних продуктів, можливостей процесу або адміністра-
тивних методів компаній-конкурентів;

функціональний бенчмаркінг – порівнює певну функцію двох або більше компаній у тому ж секторі; −
бенчмаркінг процесу – діяльність по зміні визначених показників і по функціональності для їхнього  −

зіставлення з компаніями, характеристика яких є ідеальною в аналогічних процесах;
глобальний бенчмаркінг – розширення стратегічного бенчмаркінгу, що включає також асоціативний  −

бенчмаркінг;
загальний бенчмаркінг – бенчмаркінг процесу, що порівнює визначену функцію двох або більше  −

компаній незалежно від сектора їх діяльності;
бенчмаркінг витрат – порівняння витрат або всередині компанії за певні проміжки часу, або, за мож- −

ливості, з витратами конкурентів;
асоціативний бенчмаркінг – бенчмаркінг, котрий проводиться компаніями, що перебувають у вузь- −

кому бенчмаркінговому альянсі [10].
Бенчмаркінг може проводитись на різних рівнях:  −
на макрорівні – це інструмент, який використовується для зміцнення конкурентних позицій компа- −

нії на ринку; 
на мезорівні – проводиться за чинниками, характерними для галузі в цілому; −
на макрорівні – зіставляється ефективність державної політики, що впливає на конкурентоспро- −

можність (ціни на основні чинники виробництва, дані, що характеризують інфраструктуру, рівень інновацій 
тощо). 

Передбачає збільшення витрат на рекламу. зв’язок з громадськістю, розширення 
і захоплення частки на ринку, завоювання лідерства та досягнення переваг серед конкурентівСтратегія атаки

Спрямована на підвищення якості та сервісне обслуговування клієнтів і передбачає 
використання коштів товарної та цінової політики, збільшення витрат на рекламуСтратегія оборони

Передбачає своєчасний відхід з ринку за рахунок згортання маркетинговх програм, 
припинення широкої реклами, скорочення зв’язку з громадсткістю, дозволяє уникнути
банкрутства

Стратегія відступу

Застосовується для активного проникнення на ринок, його міцного освоєння та включає 
механізми концентрованого і диференційованого маркетингу. часткове використання 
стратегії атаки

Стратегія 
проникнення 

на ринок

Необхідна при освоєнні нових сегментів ринку і збільшення прибутку. стимулювання руху 
товарів, підвищення конкурентоспоможності, створення широкого асортименту товарів, 
стимулювання збуту та попиту

Стратегія 
зростання

Дозволяє комплексно оцінити рівень реального попиту і зробити прогноз незадоволенх 
потреб покупців, спрямована на вивчення якості реалізованих товарів, встановлення їх 
відповідності заптам рнку, вивчення і створення системи стимулюючих форм і методів попиту 
і збуту, дозволяє досягти розширення сфери ринкового впливу фірми і ефективно 
використовувати різні види комерційної діяльності

Стратегія 
диверсифікації

Ст
ра
те
гії

Рис. 3. Види стратегій маркетингу ІТ- компанії на зовнішньому ринку [12]
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При проведенні бенчмаркінгу можна виділити такі етапи: 
1. Визначення об’єкта бенчмаркінгу. На цьому етапі встановлюються потреби компанії в змінах, поліп-

шенні, проводиться оцінка ефективності діяльності компанії, виділяються основні операції, що впливають на 
результат діяльності компанії тощо. В якості об’єкта може виступати як реальна компанія цієї галузі (найближ-
чий конкурент), так і деяка гіпотетична компанія. 

2. Вибір партнера по бенчмаркінгу (порівняльні компанії). Необхідно встановити, яким буде бенчмаркінг 
– зовнішнім чи внутрішнім; проводиться пошук компаній, що є еталонними; встановити контакти, сформулю-
вати критерії, за якими буде проводитись оцінка та аналіз. 

3. Визначення методів збору інформації та пошуку інформації. Для цього використовуються первинні та 
вторинні дані. Отримана інформація повинна бути всебічно перевірена. 

4. Аналіз. Отримана інформація класифікується, систематизується; оцінюється ступінь досягнення цілі 
і  чинники, що визначають результат. 

5. Впровадження. Розробляється план впровадження, процедури контролю.
6. Нова оцінка об’єкта бенчмаркінгу. 
Бенчмаркінг – це безперервний, систематичний пошук вивчення кращої практики конкурентів і компаній 

із суміжних областей, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі створеною еталонною 
моделлю власної організації бізнесу [9]. 

Як правило, бенчмаркінг проводиться за такими критеріями: ринкова частка; якість продукції; ціна про-
дукції; технологія виробництва; собівартість продукції, що випускається; рентабельність продукції; рівень про-
дуктивності праці; обсяг продаж; канали збуту продукції; близькість до джерел сировини; якість менеджер-
ської команди; нові продукти; співвідношення світових і внутрішніх цін; репутація компанії. 

Причини зростаючої популярності бенчмаркінгу в сучасному світі такі: 
1. Глобальна конкуренція. В умовах зростаючої міжнародної інтеграції й глобалізації бізнесу компанії сти-

каються з необхідністю всебічного та детального дослідження і подальшого застосування кращих досягнень 
конкурентів з метою власного добробуту та розвитку. 

2. Винагорода за якість. Останнім часом дедалі більше поширення і відгуки громадськості отримують акції, 
конкурси, огляди й тендери з відзначення та винагороди компаній-лідерів якості, які проводяться на національ-
ному і міжнародному рівнях. Умови участі в подібних заходах зобов’язують, крім демонстрації компаніями-
учасниками конкурентних переваг, які вони мають, до обов’язкового використання концепції бенчмаркінгу 
в  ході звичайного, систематичного управління компанією. 

3. Необхідність відповідності сучасним умовами, які швидко змінюються, адаптації до них, а також впро-
вадження світових досягнень у галузі виробничих і бізнес-технологій. Всі компанії (розмір і сфера діяльності 
при цьому не мають значення) повинні регулярно займатися вивченням становища в інших компаніях для за-
стосування провідного досвіду у сфері виробничих і бізнес-технологій [9]. 

Бенчмаркінг є корисним інструментом, особливо в ситуації, коли необхідно переглянути внутрішню ефек-
тивність діяльності компанії та визначити нові пріоритети діяльності. Зіставлення показників ефективності дає 
можливість зрозуміти уразливі та раціональні сторони діяльності компанії порівняно з конкурентами і світови-
ми лідерами в аналогічній галузі. Це дозволяє знайти незаповнені ринкові ніші, вийти на ймовірних партнерів 
з виробничо-технічної кооперації тощо.

Для того щоб інструменти і методи бенчмаркінгу найефективніше запрацювали в компанії, необхідно: 
зробити процес порівняльного аналізу більш ефективним;  −
гарантувати, що методи бенчмаркінгу є пріоритетними на основі стратегічних критеріїв для під- −

тримки цілей компанії; 
створити умови, щоб члени команди та партнери бенчмаркінгу вибирали найприбутковіші галузі  −

економіки для закриття конкурентного розриву; 
забезпечити отримання внутрішніх і зовнішніх характеристик ринку для використання правильних  −

інструментів аналізу з метою виявлення прогалин та усунення їх основних причини; 
сформувати фінансову систему для продуктивності й контролю якості з метою забезпечення постій- −

ного прогресу і динаміки для виходу на зовнішні ринки та наближення до світових стандартів; 
включати бенчмаркінг як ключовий інгредієнт у процесі стратегічного планування і TQM компанії. −
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Отже, врахувавши досвід світових ІТ-компаній, пропонуємо маркетингову стратегію забезпечення конку-
рентоспроможністю компанії розглядати як гнучку адаптивну систему стратегічного управління ІТ-компанією, 
адекватну сформованому потенціалу та поточному і прогнозованому стану зовнішнього середовища, спрямо-
вану на забезпечення необхідного і достатнього рівня конкурентоспроможності ІТ-компанії в умовах динаміч-
ного конкурентного середовища, через формування, розвиток та реалізацію конкурентних переваг на засадах 
стійкого розвитку [9]. 

Запропоновану маркетингову стратегію забезпечення конкурентоспроможністю ІТ-компанії відображено 
на рис. 3.

Розроблена стратегія забезпечення конкурентоспроможності ІТ-компанії відображає процес виявлення та 
використання наявних конкурентних переваг, які становлять основу для формування конкурентоспроможного 
«стратегічного набору» ІТ-компанії та підсистем забезпечення його реалізації, а також формування в процесі 
реалізації «стратегічного набору» нових конкурентних переваг. Крім того, безперервний стратегічний моніто-
ринг зумовлює об’єктивну необхідність у корегуванні системи конкурентних переваг та адаптації потенціалу 
ІТ-компанії до змін.

Висновки. Узагальнюючи вищенаведене, зазначимо, що маркетингова стратегія є визначальною щодо 
розроблення, впровадження і застосування у процесі стратегічного управління ІТ-компаніями. Характерні риси 
маркетингової стратегії ІТ-компанії проявляються у тому, що вона є довгостроково-орієнтованою і засобом ре-
алізації маркетингових цілей ІТ-компанії щодо посилення конкурентоспроможності; базується на результатах 
маркетингового стратегічного аналізу; має певну підпорядкованість в ієрархії стратегій ІТ-компанії; визначає 
ринкове спрямування діяльності ІТ-компанії; є складовою частиною процесу формування стратегії розвитку 
ІТ-компанії, який передбачає певну логічність, послідовність і циклічність.

Бенчмаркінг є потужним інструментом, за допомогою якого можна зберегти ІТ-компанію конкуренто-
спроможною. У рамках бенчмаркінгу підприємницькі функції розглядаються з позицій вдосконалення про-
цесів, спрямованих на створення товару або послуги, просування їх на ринок. Застосування бенчмаркінгу як 
інструменту забезпечення конкурентоспроможності передбачає розробку стратегії, межі управлінських функ-
цій, однак основним джерелом відомостей про товари, ринок і конкурентів залишається споживач. Бенчмар-
кінг можна вважати способом оцінки стратегій і цілей ІТ-компанії, порівняно з більш успішними аналогічни-
ми компаніями, для того щоб зайняти на довгостроковий період своє місце на ринку. Користь бенчмаркінгу 
полягає в тому, що виробничі процеси, торгові операції й маркетингові функції стають найбільш керованими 
в тому випадку, якщо в компанії аналізуються і впроваджуються кращі методики, способи та технології най-
успішніших компаній або галузей. 

Це може стати початком, новим етапом розвитку прибуткового підприємництва з високою економією 
ресурсів, створення здорової конкуренції і найбільшого задоволення потреб покупців.

Науковий керівник – д-р екон. наук, професор Шталь  Т. В. 
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Рис. 4. Стратегія забезпечення конкурентоспроможністю ІТ-компанії 

Джерело: розроблено на основі [7; 9; 12]
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забезпечення конкурентоспроможності підприємств ринку спеціалізованої техніки. Сучасні підходи до управління 
підприємством. 2018. № 3. С. 78–90. 12. Шталь Т. В., Козуб В. О. Нахметов А. Н. Формування міжнародної марке-
тингової стратегії виходу компанії на зовнішній ринок. Бізнес Інформ. 2018. № 1. С. 345–351.
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Анотація. Проаналізовано та досліджено стрес у професійній діяльності. Розглянуто поняття син-
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Проблема стресу в цей час набуває все більшої актуальності. Стрес присутній у всіх середовищах людсько-
го життя, в тому числі і в професійному. Результатом цього є наслідки не тільки психологічного, а й економіч-
ного характеру, такі як погіршення працездатності активної частини населення, різні форми «особистісного 
неблагополуччя», втрата кваліфікованої робочої сили тощо. Крім цього, знижується продуктивність праці і, як 
наслідок, доходи в цілому.

У вітчизняній та зарубіжній літературі проблемі стресу (в тому числі професійного стресу) присвячені 
роботи відомих соціологів, психологів, лікарів та економістів. Психологічну та фізіологічну сторону стресу до-
сліджували: Б. Коган, К. Судаків, В. Бодров, О. Винославська, Н. Водопьянова, Т. Зайчикова, Л. Куликов, К. Ку-
пер, М. Малигіна, Ю. Мельник, Е. Старченкова та ін. Вплив стресу на працездатність людини не лишився поза 
увагою Я. Крушельницької. 

Метою цієї статті є дослідження стресів, що виникають у трудовій діяльності, стресорів, що їх виклика-
ють, а також дослідження поняття синдрому професійного вигорання. 

У фізіології, психології, медицині термін «стрес» застосовується для позначення широкого кола станів 
людини, що виникають у відповідь на різноманітні екстремальні впливи [1].

© Молодецький Г. Г., 2020 
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В останні роки спостерігається зростання інтересу до досліджень в галузі професійного стресу. Розвиток 
стресу на робочому місці виділено як важливу наукову проблему у зв'язку з його впливом на працездатність, 
продуктивність і якість праці, стан здоров'я індивіда. 

У літературі з професійного стресу центральним є поняття контролю (тобто оцінки та корекції) способів 
і результатів діяльності. У роботах, присвячених створенню загальної теорії стресу робочого місця, висунута 
гіпотеза, що переживання стресу виникають при взаємодії двох факторів: відповідальності і контролю.

Активні професії пред'являють до працівника високі вимоги, але також надають велику ступінь контр-
олю за способами і результатами виконання завдань (лікарі, адвокати, керівники). Є професії з високим рівнем 
контролю, але відносно низькими вимогами (вчені, архітектори, ремонтники), які вважаються найменш стре-
совими. «Пасивні» професії (сторожа, вахтери) надають мало можливостей для контролю і висувають низькі 
психологічні вимоги до працівника.

Загалом складові системи праці можуть викликати прямі стресові реакції, які регулюються особистісни-
ми і розумовими характеристиками людини. Якщо ці короткострокові стресові реакції стають хронічними, 
вони можуть привести до значних негативних наслідків для здоров'я і роботи індивіда. 

Зростання інтересу до професійних стресів останнім часом є невипадковим явищем, бо їх негативні наслід-
ки впливають не тільки на психічне і фізичне здоров'я окремого працівника, але і на організаційне сере довище, 
ефективність функціонування організації в цілому, а також на продуктивність праці, плідність, продуктивність 
виробничої діяльності людей. 

Професійний стрес – це сукупність фізіологічних і психологічних реакцій суб'єктів трудових відносин 
на складну професійну ситуацію. Можна виділити різні види стресу, що виникають у процесі трудової ді-
яльності: 

робочий стрес, зумовлений причинами, пов'язаними з умовами праці, організації робочого місця;  −
професійний стрес, пов'язаний з самою професією, родом або видом діяльності;  −
організаційний стрес, що виникає внаслідок негативного впливу особливостей організації на праців- −

ника [2].
Психологічна специфіка стресу залежить як від досить сильних зовнішніх впливів на людину, так і від 

особистісного сенсу мети його діяльності, оцінки ситуації. Виходячи з цього і трудова діяльність, і конкретна 
виробнича ситуація можуть бути причиною для виникнення у людини стресового стану. Справжні причини 
стресу часто ховаються в особистісні характеристики самого суб'єкта трудових відносин: у його світогляді, уста-
новках, стереотипах сприйняття, потребах, мотивах і цілях. 

Тому причини професійного стресу можна розділити на головні і безпосередні. Безпосередніми причи-
нами можуть слугувати такі події, як конфлікт з керівництвом, дефіцит часу, складність завдання, проблемні 
ситуації в процесі комунікації тощо, наслідком яких є розвиток психічної напруженості і стресу. 

Головні причини виникнення стресу пов'язані з індивідуальними особливостями людини – психологіч-
ними, фізіологічними, професійними. Практично будь-який аспект професійної діяльності може стати при-
чиною стресу, якщо він розглядається суб'єктом діяльності як переважаючий його можливості і ресурси. До-
даткові фактори життя людини можуть також вплинути на виникнення або посилення стресу. До них можна 
віднести зростання безробіття, злочинність, економічні, політичні, військові кризи, тобто глобальні фактори, 
що впливають на виникнення стресу; і особистісні чинники, такі як фінансові або юридичні проблеми, сімейні 
конфлікти, вікові і життєві кризи, втрата близьких, зниження працездатності тощо [3].

Часто професійний стрес пов’язують з поняттям «професійне вигорання». Вперше термін «burnout» (англ. 
«вигорання, згорання») був введений американським психіатром Х. Фреденбергом в 1974 році. Під вигоранням 
мався на увазі стан знемоги в сукупності з відчуттям власної непотрібності.

Професійне вигорання – це синдром, що розвивається на тлі хронічного стресу і веде до виснаження 
емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів працюючої людини. Професійне вигорання виникає в резуль-
таті внутрішнього накопичення негативних емоцій без відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. Син-
дром включає в себе емоційне виснаження, деперсоналізацію, редукцію персональних досягнень [4].

Таким чином, професійний стрес може бути присутнім у діяльності кожної людини. Професійний 
стрес має психологічні та економічні наслідки. До таких слід віднести зниження продуктивності праці, пра-
цездатності, погіршення психологічного та фізичного здоров'я людини, професійне вигорання. Стрес безпо-
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середньо пов'язаний з організаційними проблемами або поганими умовами роботи, з нечіткими службовими 
обов'язками, маленькою заробітною платою тощо.

Отже, стрес є фактором зниження працездатності людини, продуктивності її праці і, відповідно, значною 
проблемою у досягненні високих економічних показників діяльності підприємства. Дуже важливо, щоб керів-
ники усвідомили наявність прямого зв’язку між ефективною роботою всієї організації та рівнем підтриманням 
психологічного здоров’я працівників та усвідомленням необхідності задоволення їх потреб і прагнень.

З метою збереження психологічного стану працівників на підприємствах, в установах, організаціях має 
проводитися профілактика синдрому вигорання співробітників, що передбачає:

правильну організацію робочого процесу (робота в команді; ефективний розподіл робочого часу та  −
навантаження; раціональний розподіл пріоритетів між задачами); 

організацію робочих місць і місць відпочинку; −
розробку системи оцінки ефективності роботи;  −
розробку системи нематеріальних заохочень; −
підтримку колективного духу співробітників; −
забезпечення та підтримку психологічного комфорту в колективі [5]. −

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Лугова В. М.  
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У нашій країні відбуваються різноманітні зміни, які обумовлюють актуальність питань відбору персоналу. 
Нестабільне економічне становище, бажання підприємств розширювати виробництво, жорстка конкурентна 
боротьба – усе це призводить до того, щоб власники підприємств висували все більш високі вимоги до праців-
ників.

Питання рекрутменту персоналу розглянуто у роботах таких учених, як Бакірова Г., Баскіна Т., Пул М., 
Писаревська Г., Качан К., Іванов А., Володін Д., Аюханова А., Ачкасова О. [3–6].

Метою дослідження є розробка рекомендацій, щодо застосування внутрішнього і зовнішнього рекрут-
менту на вітчизняних підприємствах.

Сутність і зміст поняття «рекрутмент» стало предметом досліджень багатьох науковців. Проаналізувавши 
наукові джерела, можна сказати, що на сьогодні є багато теоретичних напрацювань стосовно формування су-
часного понятійного апарату рекрутменту. 

Оскільки «рекрутмент» запозичене слово з англійської мови, то спочатку потрібно розуміти його сутність 
на мові оригіналу. Якщо звернутись до англомовного словника, то «рекрутмент» [1] визначено спочатку як дію 
із залучення нових людей (новобранців) у збройних силах, а вже потім – як дію пошуку нових людей для орга-
нізації. 

Також слід зазначити, що у професійному сленгу використовуються як синоніми поняття «рекрутинг» 
і «рекрутмент». На нашу думку, протиріч у цих термінах немає, але слід виділяти рекрутмент в широкому 
розумінні слова і у вузькому. У першому випадку йдеться про рекрутинг як вид діяльності, у другому – як про 
технологію підбору персоналу, яка використовується як рекрутинговими агентствами, так і підприємствами.

При аналізі наукових доробок різних учених виявлено, що в кожного автора свій підхід і бачення, який 
він демонструє, підкреслюючи певні особливості процесу управління персоналом. Так, з одного боку, рекру-
тинг – це процедура залучення та первинного підбору, з іншого – створення бази даних працівників, а з тре-
тього – бізнес-процес, який є основною функцією служби управління персоналом. Але, з усіх поглядів, можна 
виділити те, що це процес підбору і відбору та адаптації персоналу. 

Отже, на думку автора, рекрутмент персоналу – це комплекс організаційних заходів, які проводяться для 
закриття вакансій відповідно до якісних і кількісних характеристик і вимог, що висуваються підприємством до 
персоналу. 

Можна виділити два види рекрутменту – зовнішній і внутрішній. Кожен них має свої позитивні сторони 
і  переваги (табл. 1) [2; 3; 5; 6].

Перш ніж вийти на зовнішній ринок праці, більшість підприємств намагаються знайти претендентів 
у  «власному домі» («робота in-house»), це і являється внутрішнім рекрутментом. Для цього використовуються 
різні внутрішні джерела, кожне з яких має свої переваги та недоліки для підприємства та працівників [2]. Це 
пошук серед власних працівників і підбір за допомогою співробітників (рекомендації стосовно знайомих).

Зовнішній рекрутмент – це пошук підходящих кандидатів за допомогою сторонніх джерел. Компанія 
може займатися підбором самостійно, використовувати в пошуку персоналу job-сайти, співпрацювати з ре-
крутинговими агентствами або приватним рекрутером [3]. При зверненні до зовнішніх консультантів компанія 
може отримати таку допомогу: пошук і підбір персоналу, аутстафінг, аутсорсинг, лізинг персоналу, аутплей-
смент [4]. 

Найбільш важливо – це можливість і вміння «відчувати» ситуацію і вибрати правильний підхід до за-
криття вакансій [2]. Ідеальний варіант – це поєднання внутрішнього і зовнішнього рекрутменту. Важливо до-
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тримуватися балансу, який відповідає потребам і особливостям кожної компанії, а також розуміння ситуації на 
ринку праці для вибору кращого рішення.

Таблиця 1
Переваги та недоліки внутрішнього та зовнішнього рекрутменту персоналу

Переваги Недоліки

Внутрішній рекрутмент

немає необхідності у витратах на підбір персоналу, відсутність необхід- −
ності оплачувати послуги рекрутингового агентства, фахівця з підбору 
персоналу або job сайту;
внутрішній рекрутмент дозволяє будь-якому співробітникові бачити  −
перспективи кар'єрного зростання, що позитивно позначається на 
якості його роботи і підвищує можливість утримання кваліфікованих 
кадрів в компанії;
внутрішній кандидат знає особливості роботи компанії, специфіку, тому  −
швидше починає показувати хороші результати;
внутрішній кандидат перевірений часом і робочими моментами −

звужений пошук кандидатів – іноді пошук кандидата на  −
вакантну посаду з компанії є оптимальним варіантом, 
але періодично виникає необхідність в підборі нового 
зовнішнього кандидата

Зовнішній рекрутмент

розширені можливості для пошуку кандидата. За наявності  часу  −
можна розглянути більшу кількість кандидатів і зупинити вибір на 
найкращому;
можливість пошуку молодих кадрів. Зазвичай, зарплатні очікування  −
молодих фахівців на порядок нижче, ніж у більш досвідчених співро-
бітників;
«свіжа кров». Новий співробітник часто буває більш об'єктивний і має  −
свою точку зору на багато питань, по-іншому дивиться на труднощі 
і  проблеми компанії

значні витрати на підбір кожного кандидата. Це може  −
зробити процес рекрутменту більш витратним порівняно 
з внутрішнім рекрутментом;
існує високий ризик прийому на роботу співробітника,  −
який не відповідає вимогам і очікуванням роботодав-
ця при самостійному пошуку за допомогою зовнішніх 
джерел;
неконтрольованість процесу. Ступінь контролю рекрут- −
менту знижується. В першу чергу, це стосується термінів 
закриття вакансії

Щоб краще зрозуміти, в чому схожість і відмінність цих двох видів рекрутменту, необхідно, перш за все, 
порівняти специфіку роботи внутрішнього і зовнішнього рекрутера за основними критеріями (табл. 2).

Таблиця 2
Специфіка роботи рекрутерів за основними критеріями

Критерій Внутрішній рекрутер Зовнішній рекрутер

Клієнт керівник структурного підрозділу компанія-замовник, а точніше співробітник 
групи підбору в компанії-замовника

Заявка на підбір внутрішній рекрутер відмовитися від заявки не 
має права

зовнішній рекрутер може відмовитися від вакан-
сії, наприклад, якщо заробітна плата необхідного 
співробітника нижче ринкової вартості такого 
фахівця

Пошук використовуються в основному стандартні ре-
сурси: інтернет, ЗМІ, збір рекомендацій та інше

Відбір інтерв'ю більш детальне і вимагає кращої теоре-
тичної і практичної підготовки від кандидата

рекрутер може оцінити лише загальну адекват-
ність кандидата, виявляючи у нього такі якості, 
як неконфліктність, комунікабельність 

Звільнення під час випробуваль-
ного терміну

у разі звільнення підібраного співробітника 
під час випробувального терміну, найчастіше 
першим винним стає рекрутер, оскільки саме він 
зобов'язаний був розглянути і спрогнозувати всі 
можливі ризики

якщо кандидат, підібраний для компанії-
замовника, звільняється, не пройшовши випро-
бувальний термін, рекрутингове агентство бере 
на себе зобов'язання знайти йому безкоштовну 
заміну

Підводячи підсумок, хотілося б підкреслити, що схема роботи як для зовнішніх, так і внутрішніх рекруте-
рів схожа. Але слід розуміти, що відбір персоналу із зовнішніх джерел може здійснювати і внутрішній рекру-
тер.
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Доцільно запропонувати рекомендації щодо прийняття рішення з вибору виду рекрутменту (рис. 1).
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Рис. 1. Схема вибору виду рекрутменту

Таким чином, задля ефективної діяльності вітчизняних підприємств в майбутньому необхідно комплек-
сно підходити до вирішення питань з підбору та відбору персоналу сьогодні. Це виявляється у володінні усіма 
можливими прийомами залежно від конкретних завдань.

Перспектива подальших наукових досліджень у цьому напрямі полягає у формуванні механізму взаємо-
дії внутрішніх і зовнішніх рекрутерів.
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Анотація. Статтю присвячено проблемі розвитку контрабанди в країні, збільшенню обсягів ті-
ньового сектора економіки та зростанню корупції внаслідок контрабанди. А також розглянуто поняття 
«контрабанда», форми її прояву, класифікацію процесів, специфіку за регіонами та основні шляхи запобі-
гання та протидії контрабанді. 

Ключові слова: контрабанда, митні правила, корупція.

Annotation. The article is devoted to the problem of smuggling in the country, the increase in the shadow sector 
of the economy and the growth of corruption due to smuggling. The concept of «smuggling», forms of its manifesta-
tion, classification of processes, specifics by regions and the main ways to prevent and combat smuggling are also 
considered.

Кeywords: smuggling, customs regulation, corruption.

В Україні все більшого поширення набувають явища контрабанди. Незаконне ввезення чи вивезення това-
рів підриває міжнародний авторитет нашої держави. До того ж контрабанда збільшує обсяг тіньового сектора 
економіки. Шляхом обходу митного законодавства Державний бюджет втрачає надходження від податків та 
митних зборів. Протидія контрабанді також є не менш актуальною у розрізі запобігання корупції. Саме тому 
обрана тема є актуальною. 

Сутність контрабанди та шляхи боротьби з цим явищем досліджуються доволі активно у наукових робо-
тах як українських, так і зарубіжних учених, серед яких Х. М. Бабаєв, О. Ф. Бантишев, Л. В. Багрій-Шахматов,  
О. І. Бойко, Б. В. Волженкін, В. М. Володько, Є. П. Гайворонський, М. І. Хавронюк, В. І. Шакун, І. В. Шмаров  
та ін.

Вивчаючи таку поширену проблему в Україні, як контрабанда, спочатку охарактеризуємо різні підходи 
до визначення цього поняття.

Таблиця 1
Визначення поняття «контрабанда»

Поняття Автор

Контрабанда – це процес незаконного перевезення крізь митний кордон України товарів Ф. Жорін

Контрабанда (італ. contrabando, від contra «проти» і bando «урядовий указ») – незаконне 
перевезення (та ін. переміщення) товарів або/та інших предметів через митний кордон 
(державний кордон); переміщувані товари і/або цінності також отримали назву контр-
абанди

Р. Пилипчук 

Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем 
або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, 
вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної 
мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також 
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації

Диспозиція частини 1 статті 201 Кримі-
нального кодексу України яка харак-
теризує об’єктивну сторону складу 
злочину – контрабанди [3]

Нині головним завданням, поставленим перед Митною службою України, є захист економічних інтересів 
держави, якого можна досягти за умови використання конкретних методів регулювання ЗЕД. Під час незакон-

© Неймирок Л. М,, 2020 
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ного переміщення через митний кордон України товарів і предметів порушується порядок державного регу-
лювання зовнішньоекономічної діяльності: контрабанда спричиняє прямі економічні збитки державі, пов’язані 
з несплатою мита, інших податків і зборів як під час перетинання митного кордону України, так і у зв’язку з  ре-
алізацією контрабандних товарів на території України. Форми проявів контрабанди подано в табл. 2.

Таблиця 2
Класифікація форм прояву контрабанди

Критерій Форми

Спосіб контрабанди поза митним контролем −
з приховуванням від митного контролю −

Різновиди приховування  
від митного контролю

з використанням тайників; −
з використанням інших засобів або способів, що утруднюють виявлення предметів; −
шляхом надання одним предметам вигляду інших; −
з поданням митному органу підроблених документів, отриманих незаконним шляхом, що містять  −
неправдиві дані;
під виглядом дипломатичного вантажу −

Різновиди проведення  
контрабанди поза  
митним контролем

поза місцем розташування митного органу; −
у місці розташування митниці, але поза зоною митного контролю; −
поза часом здійснення митного оформлення; −
з використанням незаконного звільнення від митного огляду  −

Контрабанда може мати транскордонний характер. У такому разі Україна стає транзитною точкою для 
перевезення товарів. З іншого боку, контрабанда може бути експортною чи імпортною. В законодавстві Украї-
ни контрабанда може тягнути за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. 

Під порушенням митних правил, за які особа притягається до адміністративної відповідальності, розумі-
ють дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контр-
олю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що 
утруднюють виявлення таких товарів, або вчинення інших передбачених Митним кодексом дій направлених 
на незаконне переміщення товарів через митний кодон України (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України). Загалом 
у Митному кодексі деталізовано великий перелік різноманітних проявів порушення митних правил – контр-
абанди [2].

Контрабанда має багато причин виникнення та поширення. Контрабандисти та посадові особи, які мо-
жуть їм допомагати, мають особисту зацікавленість у контрабанді задля збагачення. 

Для першої групи правопорушників це проявляється у заощадженні коштів через ухилення від сплати 
мита. 

Для другої групи – це неправомірна вигода за пропуск товару. Для інших контрабанда взагалі дозволяє 
реалізувати заборонені товари в Україні. Нижче наведемо схематично класифікацію проявів контрабанди (рис. 
1) [3]. 

Дії правопорушників в нашій державі є надзвичайно поширеними, а результати цих дій вразили всі сфе-
ри економічної системи України. Сучасна контрабанда в Україні набула нових відмінних від класичних форм, 
і  це знайшло свій прояв у входженні контрабанди в організовану злочинність у сфері економіки.

У всіх регіонах нашої країни поширені різні форми контрабанди. Це залежить від регіону та корисних ко-
палин, які знаходяться у цьому регіоні [5]. У табл. 3 наведемо приклади регіонів зі специфікою контрабанди.

Контрабанда набуває все більш витончених та організованих форм. Наявні матеріали та звітні дані щодо 
протидії контрабанді дають підстави припустити наявність налагоджених каналів контрабанди та стійких спо-
собів її вчинення. 

Водночас схеми контрабанди є доволі гнучкими, правопорушники постійно корегують механізми і так-
тику протиправної діяльності відповідно до зміни правил оформлення ввезення на територію України та їх 
вивезення. На рис. 2 зображено динаміку обсягу контрабанди за період 2017–2020 рр. 

У табл. 4 наведено обсяги контрабандних поставок за різними товарними групами за 2017–2020 роки. 
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з використанням тайників

наданням одним предметам вигляду інших

під виглядом дипломатичного вантажу

з поданням підроблених документів, 
одержаних незаконним шляхом, що містять 

неправдиві дані

За інструментарієм приховування 
від митного контролю

Здійснена у великих розмірах 
(понад 1000 НМДГ) 

Здійснена у середніх та малих обсягах

За розмірами

поза місцем розташування митного органу

у місці розташування митниці, але поза 
зоною митного контролю

поза часом здійснення митного 
оформлення

у місці розташування митниці, але поза 
зоною митного контролю

Поза митним контролем

Контрабанда

За чисельністю учасників

Групою осіб

Однією особою

Характер перевезення

Незаконне ввезення

Незаконне вивезення

Незаконний транзит

Правовий режим об’єкта 
контрабанди

Контрабанда незаконних об’єктів які 
виведені з цивільного обороту. 

Тут є приклади контрабанди зброї та 
наркотичних засобів

Контрабанда легалізованих товарів. 
Метою такої контрабанди 

є виведення товару з-під митного 
тарифу та податків 

Рис. 1. Класифікація процесів контрабанди

Таблиця 3
Специфіка контрабанди за регіонами України

Регіон Специфіка

Західна Україна У цьому регіоні посилені форми контрабанди природних ресурсів. Поширеними є вивіз бурштину та лісу

Східна Україна Через східний кордон часто проводять в Україну підакцизні товари. Є поширеною контрабанда тютюно-
вих виробів та алкоголю

Південь України Тут є поширеною контрабанда із застосуванням морського транспорту
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Рис. 2. Обсяг контрабанди, млн грн

 Таблиця 4
Обсяги контрабандних поставок за різними товарними групами 

Контрабанда, млн $ 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Харчові продукти 559,5 644,4 728,6 833

Паливо 334,8 385,6 436 498,4

Машини та електроніка 2212,8 2548,9 2881,8 3294,6

Текстиль та одяг 1018,8 1173,5 1326,8 1516,8

Транспорт 1100,6 1267,7 1433,3 1638,6

Всього контрабанди, млн $ 5226,5 6020,1 6806,5 7781,4

Отже, можемо зробити висновок, що найменш поширена контрабанда була у 2017 році, у 2018–2019 рр. 
мала зростаючий характер, після цього у 2020 р. зросла ще більше.  

Більшість злочинів, пов’язаних із незаконним переміщенням вантажів через державний кордон України 
вчиняються з використанням корумпованих зв’язків переважно за участю посадових осіб митних органів, орга-
нів охорони державного кордону, а також інших контролюючих органів [3].

Таким чином, слід навести основні шляхи запобігання та протидії контрабанді:
1.  Запобігання корупції в митних органах.
2. Протидія галузевим проявам контрабанди із застосуванням індивідуального підходу. Найбільш про-

блемними є контрабанда культурних цінностей та природніх ресурсів. 
3. Налагодження міжнародної співпраці та участь у багатосторонніх митних проєктах.
Заходи протидії контрабанді мають застосовуватись у сукупності. Ефективним стане запровадження ін-

ституту митної амністії для стимулювання особи до припинення правопорушення [4]. Боротьба з контрабан-
дою має  відбуватись до її виникнення. Результати припинення контрабанди для України знайдуть свій прояв 
у наповненні бюджету та забезпеченні законності перетину митного кордон. Обрану тему потрібно досліджу-
вати у майбутньому. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. М. 

Література: 1. Митне право України : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Ченцова. Київ : Істина, 2007. 328 с. 2. Митне 
право України : навч. посіб. / за ред. О. Х. Юлдашева. Київ : Центр учб. літ., 2009. 232 с. 3. Про внесення зміни 
до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї : Закон 
України від 18.05.2007 № 2052-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2052-19#Text. 4. Митний кодекс 
України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 5. Ярма-
кі  Х. П. Контроль та нагляд в діяльності митних органів України. Митна справа. 2011. № 4. С. 32–35.
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Анотація. Визначено головні аспекти терміну «виробництво», а також роль людини в процесі вироб-
ництва, висвітлено проблеми гуманізації та соціалізації виробництва та способи їх рішення. 

Ключові слова: виробництво, гуманізація, соціалізація, розвиток, умови праці.

Annotation. This article identifies the main aspects of the term «production», as well as the role of human in the 
production process, highlights the problems of humanization and socialization of production and ways to solve them.

Кeywords: production, humanization, socialization, development, working conditions.

Сучасний світ потребує постійного вдосконалення. Процес еволюції не оминув і сферу суспільного вироб-
ництва, що є невід’ємною частиною соціально-економічної системи. У зв’язку зі збільшенням людських потреб 
зростає і необхідність у підвищенні ефективності виробництва, а отже, і у покращенні виробничих умов. Тобто 
ми можемо зазначити необхідність впровадження процесу гуманізації та соціалізації для покращення відносин 
між робочою силою та підприємцями для реалізації їхніх цілей.

Актуальність теми полягає в залежності ефективності праці людини у сфері виробництва від наданих їй 
умов виробництва. Людина займає провідне місце в суспільному виробництві та суспільних відносинах. Вихо-
дячи з цього потрібно розуміти, що їй необхідні належні соціально налаштовані умови праці, в яких беруться 
до уваги не лише рейтинги та показники ефективності, а й потреби людини. До речі, питання гуманізації та 
соціалізації є надзвичайно актуальним і тому, що сучасне суспільство знаходиться на стадії соціального ново-
утворення.

Дослідженню цієї теми присвятили свої праці М. Буковинська, Л. Кириленко, О. Шутаєва, О. Бєляєв. 
У своїх напрацюваннях вони доказали важливість впровадження процесів гуманізації та соціалізації в умови 
виробництва, показали їх переваги та недоліки, основні ознаки, причини, що спонукають роботодавців покра-
щувати умови праці. Хоча вчені зробили великий внесок, дослідивши ці проблемні питання, але в сучасному 
світі з’являються нові, адже в процесі виробництва часом виникають певні непорозуміння між роботодавцями 
та колективом.

Основним завданням цієї статті є з’ясування основних понять суспільного виробництва та принципу його 
дії, встановлення ролі людини в ньому, визначення проблем гуманізації та соціалізації виробництва, пошук 
варіантів їх вирішення. 

Соціалізацію слід розглядати як поступове залучення людини в соціально-економічні процеси. Треба про-
слідковувати чіткий зв’язок у ланцюжку «індивід-норми-виробництво» та розуміти, що цей процес охоплює 
декілька видів економіка. Гуманізація ж пов’язана з забезпеченням найбільш сучасних технологій та предметів 
праці, високою трудовою мотивацією та змістовністю праці, активною участю працівників у процесах вироб-
ництва не лише фізично, а й розумово.

Звісно, порівняно з минулими роками трудові умови стали кращими, бо значно зменшилася заборгова-
ність перед працівниками з оплати праці, суб’єкти господарювання, хоча і повільно, забезпечуються відповід-
ними предметами та засобами праці, активніше використовуються інноваційні методи виробництва. Якщо 
торкатись питання задоволеністю працею населенням, то більшість надасть невтішну відповідь, бо все ж таки 
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ми маємо деякі недоліки, що стосуються як гуманізації так і соціалізації. Статистику щодо цього питання ми 
можемо побачити на рис. 1.

Важко надати відповідь 48%

Цілком не задоволені 4%

Скоріше задоволені 11%

Зовсім не задоволені 16%

Скоріше не задоволені 21%

 
Рис. 1. Статистика задоволеністю працею населення

Суспільне виробництво є організованою діяльністю людей, що спрямована на створення благ, необхідних 
для їх існування та подальшого розвитку, забезпечення потреб, що виникають. Як правило, суспільне виробни-
цтво поділяють на матеріальне та нематеріальне. 

До матеріальної сфери в суспільстві відносяться галузі виробництва, в яких виробляють матеріальні блага: 
метал, вугілля, нафта тощо, і підприємства, що надають матеріальні послуги: важка техніка, ремонт техніки. 

До нематеріальної сфери виробництва належать галузі, що виробляють нематеріальні блага та послуги, 
до яких можна віднести лікувальні апарати для збереження здоров’я громадян, суспільний транспорт, який за-
безпечує пересування жителів держави. 

Серед основних рис виробництва слід зазначити такі: постійний розвиток та удосконалення, відтворення 
і його значущість у  соціально-економічній системі. У процесі виробництва виникають економічні відносини, 
а саме суспільні відносини і зв’язки, що формуються між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну 
та споживання благ і послуг. Детально розглянувши ці процеси, робимо висновок: люди – головна складова 
виробництва, оскільки вони виготовляють блага, розподіляють їх, сприяють обміну та споживанню, а також 
є  продуктивною силою.

Здавна людину бачили як міцну робочу силу. Це ми можемо спостерігати з часів рабства, коли людина 
була вимушена працювати на свого господаря. В наш час багато країн прагнуть гуманізації виробництва. Гума-
нізація виробництва – основа розвитку соціально-трудових відносин. Гуманізм (лат.) – це ставлення до людини, 
перейняте турботою про її благо, повагою до її гідності, людяності [1]. 

Розв’язання цієї проблеми спирається на соціально-економічні, організаційно-економічні та технічні фак-
тори. Первинним є питання удосконалення процесу праці за допомогою нової техніки та безпосередньо умов 
праці. Як працівник людина повинна мати деякі якості, такі як професіоналізм, кваліфікація, дисциплінова-
ність, тому вона має право вимагати від роботодавця комфортної атмосфери та гідної оцінки її праці. Гума-
нізація праці сприяє зростанню морально-психологічного задоволення умовами праці, підвищенню трудової 
діяльності, удосконалює форми праці. До основ якості трудової галузі відносяться:

справедлива і достатня винагорода за працю та її стимулювання; −
безпечність праці; −
можливість розвивати свої здібності та просування по службі; −
соціальна корисність праці; −
широке залучення працівників до управління виробництвом; −
раціоналізація режимів праці та відпочинку [2]. −

Ці пункти є основними задля того, щоб уникнути зрівнялівки в усіх галузях виробництва, погіршення 
стану здоров’я робочої сили, що робить можливим зменшення працездатного населення; щоб зробити мож-
ливим розвиток особистості в процесі виробництва, тим самим підвищуючи кількість кваліфікованих фахівців; 
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поліпшити виробничі результати не ціною якихось жертв з боку працівника, а за рахунок підприємства, та 
раціонально використовувати робочий час з метою забезпечення достатньої кількості вихідних годин, розви-
ваючи стимул до роботи.

Не менш важливим є питання соціалізації виробництва. На думку Кириленко Л. «…соціалізацію слід 
представляти як послідовне, поетапне включення людини в різні сектори соціально-економічного процесу, за-
йняття в цьому просторі власної ніші, яка б відповідала потребам і можливостям ідивідуума, відповідному рів-
ню культури, залежно від стратегії і тактики економічної поведінки» [3]. Насамперед, під терміном соціалізація 
розуміють рівноправність, демократизацію та розвиток діяльності людини, що прискорює удосконалення спо-
собів виробництва на користь народу. Також до ознак соціалізації відносять:

збільшення співвласників акціонерних кампаній; −
можливість для населення брати участь у розпорядженні акціонерним капіталом; −
розвиток колективної форми власності, що приносить більший інвестиційний капітал. −

Соціалізація економіки спостерігається через загальне зростання доходів населення, національного до-
бробуту [4]. Неодмінно треба звернути увагу на те, що результати цього процесу мають бути довгостроковими 
та не виступати в якості миттєвих заходів, що лише дає надію на покращення умов виробництва. Змінюється 
соціальна структура суспільства: розмиваються соціально-класові відмінності, посилюється вертикальна соці-
альна мобільність, складаються різні форми соціального партнерства [5]. Головною метою соціалізації вироб-
ництва є знаходження взаємозв'язків та вигод індивідуальних і суспільних інтересів.

Для прискорення темпів соціалізації необхідно налагодити зв'язок між приватними підприємцями та 
людьми з метою отримання спільних вигід і прибутку. Працівники будуть готові на співпрацю лише тоді, коли 
будуть морально та духовно задоволені своїм становищем, а також будуть отримувати мотивацію від робото-
давців і можливість брати участь у виробничому процесі не лише фізично, а й розумово, будуть відчувати без-
пеку стосовно їх життя та здоров'я.

Отже, одне з найголовніших місць у виробництві посідає людина, бо людська праця – складова продук-
тивних праць виробництва, без якої не одна справа не буде доведена до кінця, що унеможливить розподіл 
і  споживання благ. Щоб підвищити темпи і якість виробництва, треба вжити заходів, що стосуються гуманіза-
ції та соціалізаїї виробництва. Чим комфортніші умови для праці, тим вища її ефективність. У сучасних умовах 
гуманізація та соціалізації праці колективу стає все більш важливим стратегічним ресурсом, в якому люди 
розцінюються як конкурентний потенціал організацій, який потрібно розвивати та мотивувати для досягнення 
стратегічних цілей підприємств.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Петряєва З. Ф. 
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Анотація. У даній статті досліджено процес формування витрат на створення ІТ продуктів для 
міжнародного ринку та наведено особливості формування удосконалення витратної політики на it-
підприємстві. Визначено основні складові формування витрат на створення ІТ продуктів для міжнародного 
ринку. 

Ключові слова: витрати, оцінка витрат, створення IT-продукту, міжнародна діяльність, міжнарод-
ний ринок.

Annotation. This article examines the process of formation of costs for the creation of IT-products for the inter-
national market and presents the features of the formation of improvement of cost policy in the IT-enterprise. The main 
components of the formation of costs for the creation of IT-products for the international market are identified.

Кeywords: costs, cost estimation, IT-product creation, international activity, international markety.

У сучасному суспільстві безупинно збільшується обсяг нових інформаційних продуктів і технологій, зрос-
тає можливість оперативної передачі інформації, що приводить до трансформації ринку інформаційних тех-
нологій (ІТ-ринку). Зростаючий попит на інформаційні ресурси та послуги розширює можливості країн для 
розвитку сфери інформаційних технологій у міжнародному середовищі. І протягом останнього десятиліття 
світовий ІТ-ринок стабільно демонструє темпи зростання. 

Збільшення обсягу програмного забезпечення, швидке зростання чисельності користувачів і обсягу опе-
рацій у мережі Інтернет, розширення систем електронної торгівлі обумовлює грандіозні зміни в усій системі 
світової економіки та вимагає ґрунтовного наукового дослідження [1].

Здійснення ефективного управління витратами підприємства є важливою передумовою розвитку органі-
зації, запорукою злагодженої роботи та підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку. 

Актуальність цієї теми полягає в необхідності підвищення ефективності удосконалення оцінки витрат на 
створення ІТ-продуктів для міжнародного ринку, яка б підвищувала конкурентоспроможність IT-підприємства 
в цілому та, своєю чергою, у кінцевому результаті отримання прибутку [2]. 

Ґрунтовному аналізу бізнес-моделей ІТ-компаній у сегменті програмного забезпечення присвятив свою 
наукову працю Кусумено М. А. У своїй монографії «Економіка інформаційної технології» професор Калі-
форнійського університету, м. Берклі, США, Халь Р. Варіан досліджує різноманітні стратегії ціноутворення 
ІТ-компаній, удосконалення оцінки витрат на створення програмних продуктів. Не оминули увагою цю про-
блематику і російські науковці, зокрема, Абрамова А. В. та Савінов Ю. А. У вітчизняній науковій літературі 
особливості діяльності ІТ-компаній та їх маркетингових стратегій досліджували Лазарєва С. Ф. та Єжова Л. Ф. 
На відміну від них, автор статті вивчає стратегії ціноутворення ІТ-компаній.

Багато питань на сьогодні залишаються дискусійними, що зумовлює актуальність дослідження, що про-
водиться.

Метою статті є дослідження методів удосконалення оцінки витрат на створення ІТ-продуктів для між-
народного ринку.

© Ніжегородов М. А., 2020 
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Динамічний розвиток міжнародної діяльності, як відносно нового виду господарських відносин, формує 
підвищені вимоги до налагодження ефективної системи управління міжнародними операціями, яка б забез-
печила високий рівень реалізації продукції при понесенні найменших витрат. Використання системи страте-
гічного управління міжнародними операціями створює принципово нові підходи та вимоги до надання інфор-
мації для потреб управління, що вимагає належним чином організованої ефективної комерційної діяльності 
у міжнародному бізнесі. 

Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці 
досягнутих результатів, у оптимізації та обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації. 
Для досягнення цієї мети здійснюється аналіз на основі принципів системного, комплексного і кібернетичного 
підходів до аналізу економіки. Одним із найважливіших економічних показників оцінки є собівартість інфор-
маційної системи (далі – ІС), яка являє собою фактичні витрати прикладеної праці та привнесену частину вар-
тості засобів виробництва, виражених у грошовій формі [4].

Склад витрат, що враховуються в собівартості, залежить від обраного методу її розрахунків. Для оцінки 
собівартості програмних продуктів і ІС найчастіше використовують такі методи, які зведені у табл. 1 [8]: 

Таблиця 1
Методи оцінки собівартості створення IT-продукту

Методи оцінки собівартості Сутність методу

Питомих показників Базується на розрахунках собівартості нової ІС з урахуванням собівартості базової ІС або продукту-
аналога

Структурної аналогії Базується на розрахунках собівартості ІС виходячи із самої структури собівартості

Калькуляції Заснований на класифікації витрат по калькуляційних статтях. Собівартість ІС являє собою суму 
значень по статтях

По кошторису витрат Базується на розподілі витрат за економічними елементами

На основі алгоритмів Ліпаєва Базується на розрахунках собівартості створення, експлуатації та супроводу ІС і найбільш повно 
відображає структуру собівартості будь-якого програмного продукту

Суть методу питомих показників полягає в тому, що при створенні нової ІС планується змінити який-
небудь параметр щодо базової моделі або аналога, тому вихідними даними для розрахунків є: собівартість 
базової моделі ІС або аналога; значення параметра базової моделі, який планується змінити в новій ІС; зна-
чення цього параметра в новій ІС. Метод питомих показників ставиться до класу методів наближеної оцінки 
і  застосовується для визначення попередньої собівартості ІС.

При застосуванні методу структурної аналогії вважається, що структура витрат базової моделі збережеть-
ся і у новій ІС (зміняться лише натуральні показники). Цей метод також є методом наближеної оцінки.

Метод калькуляції розкриває напрямки і склад витрат, що мають місце у створенні ІС. Цей вид класифі-
кації використовується також при складанні планових і звітних калькуляцій (розрахунків) собівартості виготов-
лення окремих видів ІС [3].

При використанні методу по кошторису витрат собівартість розраховується не на одиницю продукції, 
як у методі калькуляції, а на весь обсяг продукції, що випускається, за рік. У цьому методі здійснюється більш 
укрупнений розподіл витрат по елементах, чим у методі калькуляції.

Собівартість за методом на основі алгоритму Ліпаєва розраховується як сума наступних видів витрат: на 
створення ІС і забезпечення рішення необхідних завдань (у тому числі на документацію, технологічне забез-
печення, апаратну оснащеність розробки); на експлуатацію програмних і апаратних засобів, що реалізують 
програмний продукт; на супровід програмного продукту, що включають витрати на зберігання і контроль його 
стану, проведення модифікації, розробку документації, виправлення помилок, рекламу та ін.

Визначення ціни на розроблену ІС є також досить важливим процесом і передбачає вирішення таких 
проблем:

визначення цілей, на досягнення яких орієнтуються встановлювані ціни (наприклад, завоювання по- −
зицій на ринку або максимізація прибутку);

визначення впливу ціни на зміну попиту; −
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оцінка витрат; −
аналіз цін конкурентів; −
вибір методу ціноутворення. −

ІС є специфічним товаром – витрати на одержання додаткових копій готового продукту (тиражування) 
значно малі порівняно з витратами на одержання еталонного екземпляра. Доходи виробників ІС перебувають 
у  прямій залежності від кількості проданих екземплярів ІС, і найбільш популярні продукти реалізуються ба-
гатомільйонним тиражем [1].

Саме тому в ціноутворенні на ІС особлива увага приділяється вивченню взаємозв'язків між попитом 
і  ціною [8].

Цінова політика продавця залежить від типу ринку. Для ІТ розрізняють чотири типи ринку, характерних 
і для традиційних продуктів і послуг:

чиста конкуренція, коли на ринку представлено багато продавців і покупців якого-небудь схожого  −
програмного продукту (наприклад, ринок комп'ютерних ігор);

монополістична конкуренція, коли пропоновані ІС відрізняються одна від одної якістю і складом ви- −
конуваних функцій, а ціни встановлені в широкому діапазоні (наприклад, ринок бухгалтерських програм);

олігополія, коли на ринку представлено невелике число продавців, досить чутливих до цінової по- −
літики і маркетингових стратегій один одного (наприклад, ринок систем управління базами даних);

чиста монополія, коли на ринку представлений один продавець (прикладом майже монопольного  −
ринку може слугувати реалізація операційної системи MS Windows).

При визначенні ціни ІС можна використовувати такі основні методи (табл. 2).

Таблиця 2
Визначенні ціни ІС

Метод визначення ціни   Сутність методу

Розрахунки ціни на основі середніх витрат  
із додаванням прибутків

Цей метод ціноутворення може виявитися доцільним, наприклад, коли для конкрет-
ного користувача створюється унікальна прикладна розробка

Встановлення ціни виходячи із цінності  
товару, що відчувається

Метод часто використовується дилерами при продажі нових ефективних ІС, коли той 
самий інформаційний продукт продається різним покупцям за різними цінами

Встановлення ціни на основі рівня  
поточних цін

За допомогою такого методу часто визначають ціну ІС, що володіє стандартним на-
бором можливостей у досить розповсюдженій предметній області

Рішення про розробку ІТ-системи власними силами або про закупівлю готового продукту приймається 
колегіально, методом експертних оцінок [5].

У ході експлуатації ІТ-систем, як правило, виникає потреба в доопрацюванні програмного забезпечення 
(ПЗ). Наприклад, під час упровадження ЄСУ АГП ЗС України така потреба вже виникла при вирішенні за-
дачі об'єднання вже існуючих інформаційно-аналітичних і комп’ютерних систем на єдиній платформі. Крім 
того, господарські бізнес-процеси військового відомства постійно удосконалюються або можуть змінюватися 
у  зв'язку із зміною законодавства і скороченням чисельності особового складу. Таким чином, керівництву Мі-
ністерства оборони України необхідно приймати рішення про закупівлю програмного продукту (далі – ПП) 
або про його створення власними силами (за наявності відповідних фахівців).

При цьому для прийняття обґрунтованого рішення щодо закупівлі ПП особі, що приймає рішення, по-
трібно орієнтовно скласти його ціну, для чого треба мати уявлення про ціноутворення ПП.

Величину витрат на розробку одного ПП із певною мірою задоволення заданих потреб використовують як 
базові орієнтири при визначенні верхньої і нижньої меж діапазону можливих цін на ПП.

За нижню межу ціни, як правило, залежно від ситуації приймаються граничні або повні витрати вироб-
ника на розробку, тиражування і супровід програмного продукту. Верхня межа ціни може визначатися декіль-
кома показниками [7; 8]:
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економічною ефективністю використання програмного продукту; −
унікальними споживчими властивостями програмного продукту і/або його перевагами порівняно з  −

аналогами;
цінами конкурентів; −
максимальною сумою, яку користувачі згодні заплатити за програмний продукт. −

Як критерій визначення верхньої межі ціни програмного продукту використовують так званий метод зна-
чущої частини доходу. У цьому випадку вартість програмного продукту зіставляється із середнім доходом спо-
живачів. Ціна визначається на підставі оцінки частки витрат покупців, яку вони готові витратити на придбання 
програмного продукту. Цей аналіз робиться на базі інформації про доходи потенційного споживача. Цей ме-
тод враховує купівельну спроможність користувачів, але при цьому не беруться до уваги такі важливі чинники 
ціноутворення, як якість програмного продукту, витрачання, конкуренція.

Оптимальним методом є розрахунок ціни на основі середніх витрат із додаванням прибутку, адже вже 
буде відома кінцева вартість продукту та закладається в цій вартості прибуток підприємства.

Висновки. Вибір того або іншого методу ціноутворення (чи декількох з них) обумовлюється різними при-
чинами, які залежать від безлічі чинників, що впливають на цінову політику виробника програмного продукту. 
При встановленні цін на програмні продукти необхідно прагнути до того, щоб врахувати достатню кількість 
найбільш суттєвих чинників, що впливають на цей процес. При цьому залежно від ситуації одна група чинни-
ків є основною, а інші (не основні) враховуються як умови й обмеження.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Серпухов М. Ю. 
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Анотація. Визначено сутність соціалізації та гуманізації. Проаналізовано основні тенденції еконо-
мічного розвитку більшості країн світу. Сформульовано проблему об’єктивності соціально-гуманістичної 
орієнтованості сучасного суспільного виробництва. 
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Annotation. The essence of socialization and humanization is determined. Analyzed the main trends in the eco-
nomic development of most countries in the world. The problem of objectivity of the social and humanistic orientation 
of modern social production is formulated.

Кeywords: person, social production, socialization, humanization, objectivity.

На всіх етапах розвитку суспільства людина перебувала в центрі економічних процесів і явищ. Функціону-
вання і розвиток економічної системи неможливо оцінювати поза існуванням людини, її трудовою діяльністю, 
взаємозв'язками, потребами, інтересами, мотивацією. 

Вона є активним учасником господарської діяльності як робоча сила, здатна до праці, як суб'єкт економіч-
них відносин, як споживач, як носій кінцевої мети суспільного виробництва. Людина, як головний фактор ви-
робництва, є носієм виробничих і суспільних відносин. Тому дослідження проблеми соціально-гуманістичної 
орієнтованості суспільного виробництва є надзвичайно актуальним.

Широке відображення проблема соціально-гуманістичної орієнтованості суспільного виробництва зна-
йшла в працях В. Д. Базилевич, І. В. Костюк, Ю. М. Салюти, В. Ю. Харко, О. О. Бєляєва, М. І. Диби, В. І. Кирилен-
ка, В. В. Москаленка та інших, в роботах яких досліджуються різні аспекти соціалізації та гуманізації економіки, 
соціально-трудових відносин. Декларується, що саме соціально-гуманістична спрямованість має пронизувати 
всі сфери економіки розвинених країн і центром соціально-економічного розвитку має стати людська особис-
тість. Але попри наявність чисельних досліджень проблеми соціально-гуманістичної орієнтованості виробни-
цтва, її можна віднести до системних, що робить проблему актуальною для подальших наукових досліджень.

Виходячи з вище зазначеного метою цієї статті є дослідження об’єктивності соціально-гуманістичної орі-
єнтованості сучасного суспільного виробництва. 

Соціальна та економічна сфери, як відомо, є різними підсистемами єдиної суспільної системи. Водночас 
для них характерна діалектична функціональна залежність, коли жодна підсистема не може бути автономною. 
Економічним взаєминам завжди притаманні соціальні наслідки. Змінам у соціальній сфері властива причинно-
наслідкова залежність з матеріально-виробничою сферою.

Суспільне виробництво – це сукупна організована діяльність людей із перетворювання речовин і сил 
природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку [1, 
с. 113].

Суспільний продукт проходить через фази виробництва, розподілу, обміну та завершує свій цикл у фазі 
споживання. Без споживання виробництво не має сенсу. Задоволення різнобічних потреб людини – призна-
чення виробництва. Людина зі своїми потребами є кінцевою метою суспільного виробництва і головним фак-
тором його функціонування. Але при цьому визнання тільки матеріальної основи суспільних відносин як ви-
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рішального чинника не є правильним. Не тільки зростання загального добробуту людей, а й орієнтація на 
духовне вдосконалення особистості – чинники соціального розвитку. Саме соціальний розвиток визначає стра-
тегію соціально-економічного розвитку за напрямом формування соціально орієнтованої ринкової економіки, 
хоча це потребує руйнування традиційних поглядів на співвідношення економічного та соціального аспектів 
розвитку і становлення нової інституційної системи в суспільстві [2].

Для максимального пристосування до потреб економічного розвитку і підтримки соціальної стабільності 
необхідний такий механізм регулювання соціальних процесів, який би забезпечив гарантоване задоволення 
первинних життєвих потреб і звільнив би людину від необхідності вести боротьбу за суто фізичне виживання, 
розкріпачив свідомість працівника, сприяючи усвідомленню ним своєї людської цінності, формуванню дієз-
датної особистості, економічно й соціально активної, раціональної за мисленням та поведінкою, здатної само-
стійно приймати рішення.

На думку В. В. Москаленко, економічна соціалізація – конкретно-культурне та історичне явище. На кож-
ному етапі історії суспільство по-своєму вирішує питання, пов'язані з економічною соціалізацією. На перелом-
них етапах соціально-економічного розвитку (на якому, наприклад, перебуває сучасне українське суспільство) 
вони стають особливо актуальними [3]. 

Концептуально соціалізація передбачає радикальне поліпшення якості життя та суттєве підвищення 
рівня життя населення, що включає надзвичайно широкий спектр соціально-економічних явищ: характер за-
йнятості та умови праці; рівень освіти та професійно-кваліфікаційної, підготовки; розмір і структуру доходів 
і витрат; споживання продовольчих і непродовольчих товарів, їх якість і обсяг; структуру та якість платних 
і  безплатних послуг; забезпеченість житлом і його благоустрій; обсяги нагромадженого майна та особистих за-
ощаджень; масштаби залучення до культурного життя; системи соціального забезпечення та соціального стра-
хування; економічні умови життєдіяльності; стан генофонду суспільства [4].

Перехід до соціально орієнтованої економіки, що базується на новітніх технологіях та інформатизації, по-
требує високого професіоналізму, сприйняття новацій, можливість безперервного самовдосконалення. Саме 
тому трудова активність людини обумовлена її соціальним становищем, а економічний прогрес пов’язаний 
з прогресом соціальним.

Аналіз основних тенденцій економічного розвитку більшості країн світу дозволяє виокремити такі напря-
ми соціалізації економіки:

збільшення частки сукупного працівника у національному доході розвинутих країн світу;  −
трансформація характеру та змісту праці;  −
зміна місця та ролі працівника у системі прийняття рішень через інститути соціального партнерства,  −

соціальної відповідальності, соціальної конкуренції;
розвиток інтелектуальних можливостей та інтелектуального капіталу працівників відповідно до но- −

вих потреб і вимог суспільного виробництва;
суттєві та динамічні зміни у системі відносин власності, зокрема, трансформації форм прояву і функ- −

ціонування приватної власності;
збільшення можливостей реалізації особистістю своїх потреб і можливостей за рахунок більш віль- −

ного доступу до послуг освіти, охорони здоров’я, мистецтва тощо;
збільшення соціальної ролі держави за рахунок посилення соціальної політики; −
спрямованість бюджетів розвинутих країн світу та посилення державного соціального захисту і га- −

рантій малозабезпеченим і непрацездатним верствам суспільства;
поява та розвиток середнього класу, а також збільшення його ваги в економічному середовищі, у  сис- −

темі відносин власності тощо [5].
На жаль, часто соціалізація економік сприймається як ряд короткострокових соціальних заходів, щоб 

зняти напруженість, що виникла внаслідок якихось економічних дій. Нерідко трапляється, що найгостріші 
проблеми бідності, безробіття, міграції, соціального захисту та інші вирішуються окремо, виходячи з наявних 
фінансових можливостей. Нам видається, що такий підхід мало результативний, і замість пом'якшення соці-
альних проблем відбувається їх наростання, перехід на якісно інший рівень. 

У процесі розвитку суспільства як соціально організованого ринкового господарства відбуваються глибо-
кі якісні зміни у становищі людини. Науково-технічний прогрес зумовив перехід до працезберігаючого типу 
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виробництва, підніс роль і значення живої висококваліфікованої праці. Це, своєю чергою, поставило питання 
про поліпшення умов життя і праці людей, розвиток освіти, підвищення кваліфікації працівників, охорони їх 
здоров'я, забезпечення їм вільного часу і відпочинку, піднесло значення розвитку соціальної сфери. У цьому 
і  полягає процес гуманізації виробництва. 

Гуманістична економіка побудована і функціонує відповідно до принципу «не люди для економіки, 
а економіка для людей». Сутність гуманістичної економіки можна визначити таким чином: особистість по-
ставлена в  центр економічної діяльності, і сама діяльність спрямована на вдоволення потреб, інтересів людини. 
Факторами виробництва в гуманістичній економіці є матеріальна і духовна культура, інтелектуальні ресурси, 
особистісно-кваліфікаційний і морально-етичний потенціал, психологічні установки. Людина в гуманістичній 
економіці розглядається як виробник благ, їх споживач і власник не тільки робочої сили, але і моральних влас-
тивостей, носій соціальної відповідальності.

Класична програма гуманізації соціально-трудових відносин містить такі основні елементи: збагачення 
змістовності праці; розвиток колективних форм організації праці; демократизація управління; широке залу-
чення працівників до управління виробництвом; покращення умов праці і раціоналізація режимів праці та 
відпочинку.

Гуманізація економіки підсилює її соціальну спрямованість. Першочерговою стає проблема пошуку ба-
лансу інтересів окремої людини, соціальної групи (колективу, підприємства) і суспільства в цілому. Якщо спів-
відношення буде встановлене, виникне необхідність розробки науково-обґрунтованих рекомендацій по забез-
печенню балансу інтересів у практичній діяльності.

Необхідність гуманізації виробництва в Україні зумовлена об’єктивними і суб’єктивними причинами. До 
перших слід віднести появу нових учасників соціально-трудових відносин, викликану утвердженням ринкових 
засад у соціально-економічному житті, негативні наслідки тривалої економічної кризи. До других – позитив-
ний приклад розвинених країн, європейський вибір України і усвідомлення більшістю населення необхідності 
досягнення соціальної злагоди в суспільстві.

Отже, соціально-гуманістична спрямованість сучасного суспільного виробництва в умовах утвердження 
незалежності Україні є актуальною проблемою сьогодення, вирішення якої потребує радикальних суспільних 
трансформацій. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Петряєва З. Ф. 
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Анотація. Надано визначення SMM-маркетингу, проаналізовано основні напрями використання со-
ціальних мереж як засіб маркетингових комунікацій. Визначено переваги та недоліки від реалізації марке-
тингових комунікацій в соціальних мережах. 
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Annotation. The article gives the definition of SMM marketing, analyzes the main directions of using social 
networks as a means of marketing communications. Certain advantages and disadvantages of implementing market-
ing communications in social networks.
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В умовах глобалізації все більше зростає роль маркетингу у діяльності компанії. Одночасно з цим підви-
щується і роль маркетингових комунікацій, зважаючи на умови жорсткої конкуренції: у теперішніх умовах 
вже недостатньо мати хороший товар або послугу за вигідною ціною – для збільшення обсягів їх продажу та 
отримання прибутку потрібно донести до свідомості споживачів вигоди від використання продукції саме пев-
ної компанії. 

Маркетингові комунікації дозволяють здійснити передачу повідомлень споживачам з метою зробити 
продукти і послуги компаній привабливими для цільової аудиторії. З розвитком технологій та збільшення ролі 
Інтернету у повсякденному житті людей перспективною платформою для реклами та PR-діяльності стають со-
ціальні мережі. Тому на сьогодні надзвичайно актуальним є дослідження використання соціальних мереж як 
засобу маркетингових комунікацій.

Дослідження теорії та практики використання соціального медіамаркетингу в процесі господарювання 
викладені у працях багатьох учених, серед яких Митрофанова А. А. [3], Башинська І. О. [4], Віннікова І.І. [5]  
та ін.

Мета статті – проаналізувати соціальні мережі маркетингу як засіб маркетингових комунікацій. Досліди-
ти сутність поняття «маркетинг у соціальних медіа», основні напрями його використання, переваги та недоліки, 
отримані від цього.

Взагалі маркетингові комунікації розглядаються як певний зв'язок, що утворюється фірмою з зовнішнім 
середовищем, тобто з цільовою аудиторією, постачальниками, партнерами тощо. Для утворення зв’язку фірма 
може використовувати різні засоби впливу, до яких відносяться реклама, PR, стимулювання збуту, пропаганда, 
особистий продаж, а також неформальні джерела інформації. У більшості випадків основним і найдорожчим 
інструментом маркетингових комунікацій слугує реклама.

Основне завдання маркетингових комунікацій – донести до цільової аудиторії основну конкурентну від-
мінність бренду, передати цільовій аудиторії інформації про продукт. Маркетингові комунікації використову-
ють для впливу на вибір і покупку товару споживачем.

Поява соціальних мереж призвела до появи компаній, що реалізують рекламу в цих мережах. Поступово, 
з розвитком соціальних мереж люди стали об'єднуватися за тематичними інтересами, створюючи спільноти, 
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тим самим даючи можливість рекламним компаніям орієнтувати свою діяльність на інтереси певних корис-
тувачів. Створювалися інструменти, які збільшують ефективність реклами, ці інструменти вдосконалювалися. 
Так з'явився маркетинг у соціальних медіа.

Маркетинг у соціальних медіа (SMM) – це рекламно-інформаційна діяльність, яка, в першу чергу, націле-
на на поширення інформації про рекламований об'єкт у соціальних мережах за допомогою створення спільно-
ти цільових споживачів і управління нею [1]. 

Ринок соціальних мереж налічує тисячі сайтів, які можна класифікувати за групами: масові, тематичні, 
фото і відеохостинги. Масові соціальні медіа, такі як Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, призначені 
для спілкування будь-яких інтернет-користувачів. Тематичні соціальні мережі (LinkedIn, Last.fm) мають певну 
спрямованість спілкування. Існують такі соціальні мережі, призначені тільки для спілкування через коменту-
вання фотографій, відеороликів, місцезнаходження – Instagram, YouTube, Foursquare, Flickr. Грамотне викорис-
тання SMM-спеціалістом цих видів соціальних мереж, дозволяє компанії направляти своє маркетингове пові-
домлення цільової аудиторії і тим самим збільшувати прибуток [3].

Уподобання соціальних мереж відрізняються в різних країнах, тому важливо дослідити, що відбувається 
на місцевому рівні. Для України кількість активних користувачів становить щонайменше 63 % населення, а це 
приблизно 20,8 млн осіб. За даними компанії Research & Branding Group, в Україні лідером також є Facebook, 
YouTube та Instagram. Не так давно популярні Однокласники і Вконтакте почали втрачати українських користу-
вачів, зараз їх 6 % і 10 % відповідно. Найбільше українських користувачів цікавить розважальний і пізнавальний 
зміст. Тільки 36 % використовують соцмережі, щоб дізнатися новини, а 60 % користуються ними для спілкуван-
ня з друзями. Загалом, якщо розглядати користувачів Facebook та Instagram, то переважає жіноча аудиторія 
– 61 %, а найпопулярнішою соціальною мережею серед молоді у віці до 29 років є Instagram [2].

Серед переваг, отриманих від реалізації маркетингових комунікацій в соціальних мережах, можна виді-
лити такі:  

можливість економії фінансових коштів: зазвичай рекламна компанія у соціальних мережах має не- −
високу вартість;

відсутність просторових обмежень: інформація у соціальних мережах поширюється досить легко, со- −
ціальні мережі доступні у будь-який час – вони працюють скрізь і завжди, в режимі «нон-стоп», тому почати, 
редагувати і перервати рекламні компанії можна миттєво;

можливість більш широкого охоплення цільової аудиторії: оскільки соціальна мережа є ресурсом,  −
який самостійно активно залучає користувачів;

простота підтримки зворотного зв'язку зі споживачами та можливість оперативно реагувати; −
можливість встановлення довірчих відносин зі споживачами та більш лояльне ставлення потенційних  −

покупців до реклами, оскільки у соціальних мережах вона сприймається споживачем як менш нав’язлива;
можливість використання інструментів вірусного маркетингу, оскільки вступ до групи зазвичай но- −

сить імпульсивний ланцюговий характер;
соціальні мережі майже не потерпають від кризових явищ чи будь-яких інших зовнішніх факторів. −

Сьогодні соціальні мережі як засіб маркетингових комунікацій використовують у декілька напрямах:
1. Просування у соціальних мережах – процес здійснення реклами завдяки створенню спеціальних спів-

товариств, учасниками яких стають цільові споживачі продукції компанії. Це дає змогу компанії вивчати свою 
цільову аудиторію, підтримувати зворотний зв'язок, реагувати на запитання, скарги та пропозиції клієнтів, що 
веде до підвищення лояльності та прихильності споживачів. Просування у соціальних мережах допомагає під-
вищити впізнаваність бренду та запам'ятовування продукту.

2. Пряма реклама, яка використовується для залучення цільової аудиторії. Перевагою використання со-
ціальних мереж для реклами є те, що компанія може задати будь-які параметри для пошуку кінцевого спожи-
вача та створити рекламну компанію для свого товару або послуги.

3. Непряма реклама, що використовує інші методи впливу на споживачів: організація конкурсів, ство-
рення вірусного контенту та застосування партизанського маркетингу. Партизанський маркетинг націлений на 
ту аудиторію, що сильніше довіряє особистій думці, ніж прямій рекламі. Такі соціальні мережі, як Facebook, 
дозволяють завести досить близьке знайомство з представниками цільової аудиторії і в потрібний момент 
впливати на їх думку. Створюється акаунт вигаданої людини, що активно бере участь у спільнотах, спілкується 
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з користувачами, підтримує діалоги, постійно розширює своє коло спілкування і в потрібний момент починає 
просувати бренд замовника.  

4. Створення репутації та  позитивного іміджу бренду у соціальних мережах, які є основними платфор-
мами де зібрані відгуки цільової аудиторії про компанію. Правильно організована комунікація в інтернет-
спільнотах та налагодження контакту з цільовою аудиторією допомагає сформувати позитивну суспільну дум-
ку про бренд.

Проте, розглянувши основні напрямки маркетингових комунікацій в соціальних мережах, можна виді-
лити ряд проблем при їх розробці та функціонуванні. При недостатньому досвіді роботи в соціальних мережах 
існує ризик нераціональної витрати тимчасових і грошових ресурсів, також існують ризики неправильного 
вибору цільової аудиторії.

Зважаючи на зміни, що досить стрімко відбуваються у соціальних мережах, необхідно швидко проводити 
їх моніторинг, збір та обробку інформації та слідкувати за її актуальністю. Також для ефективного просування 
у соціальних мережах у компанії має бути певна стратегія. Управління репутацією в соціальних мережах не 
поліпшить ситуацію, якщо є недоліки в самій структурі управління компанією або якість товарів або послуг 
неприйнятні. При використанні соціальних мереж для прямої реклами виникає ризик того, що аудиторія буде 
сприймати новини компанії як спам. Також є ризик того, що SMM-менеджер (людина, яка відповідає за роботу 
компанії у соціальних мережах) є некомпетентним.

Соціальні мережі стрімко розвиваються та стають перспективним засобом маркетингових комунікацій. 
Соціальні медіа – це середовище, в якому спостерігається скупчення реальних і потенційних споживачів, пред-
ставників, партнерів, конкурентів, це платформа, яка дає змогу комунікувати з контактною аудиторію компанії 
та впливати на неї. Використання соціальних мереж для просування компанії, прямої та непрямої реклами, 
створення позитивного іміджу бренду має багато преваг, проте не можна забувати і про проблеми, що можуть 
виникнути. Проте цілком зрозуміло, що соціальні мережі Інтернету мають перспективи стати одним з найпо-
тужніших інструментів у комунікації між компанією та клієнтами або потенційними споживачами.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Астахова І. Е. 
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Анотація. Досліджено інноваційну складову розвитку зовнішньоекономічної діяльності ІТ-компанії. 
Основну увагу приділено виявленню і обґрунтуванню специфіки умов функціонування підприємств ІТ-
сфери, що суттєво впливають на визначення стратегії їх розвитку. 
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Annotation. The article explores the innovative component of the development of foreign economic activity of 
an IT company. The main attention is paid to the identification and substantiation of the specifics of the conditions of 
functioning of IT enterprises that significantly affect the definition of their development strategy.
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Постановка проблеми. Попит на інновації існує у будь-якій сфері діяльності. Завдяки інноваціям IT-
компанія може отримати значні переваги над своїми конкурентами. Інноваційна складова забезпечує фор-
мування розвитку ЗЕД та її потенціалу, тому що така взаємодія виступає рушійною силою зростання мож-
ливостей компанії. Тому доцільними і актуальними є дослідження, пов’язані з оцінкою ефективності обраної 
стратегії інноваційного руху для ІТ-бізнесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами інноваційного розвитку економіки в цілому 
й,  зокрема, проблематикою обґрунтування інноваційної стратегії займалися К. Сокол [4], В. Баронов [3], В. Ге-
єць [6], А. Данілін [7], Л. Федулова [5], І. Багрова [1], Д. Лодон [8], В. Зянько [2]. І хоча багато вчених займаються 
вивченням стратегічного інноваційного розвитку, але питання розробки механізмів і моделей стратегічного ін-
новаційного розвитку для підприємств ІТ-бізнесу залишається недостатньо висвітленим і вимагає подальшого 
дослідження, що обумовлює актуальність обраної теми статті. Останнім часом ІТ-компанії обирають неефек-
тивну інноваційну стратегію і тому стикаються з багатьма проблемами. Вони прагнуть до активної інноваційної 
діяльності, щоб підтримувати у співробітниках дух підприємництва, бо вважається, що саме завдяки система-
тичному запуску новинок виникає можливість генерувати зростання доходів.

Упродовж останніх років в ІТ-компаніях стало популярним підтримувати таку атмосферу навколо ін-
новацій, яка спонукає працівників активно долучатися до їх впровадження. Компанії почали нагороджувати 
бонусами за нові ідеї, продукти і послуги. Справді, розширення прав і можливостей співробітників і навіть 
партнерів за свій внесок в успіх компанії значно підвищує трудову мотивацію [1]. Але на практиці такий підхід 
до інновацій може спричиняти проблеми для ІТ-бізнесу. Керівництво отримує загрозу втратити контроль над 
потоком інноваційних проєктів. 

Команда топ-менеджерів володіє знаннями поверхнево щодо проєктних рішень доти, поки не виникає 
потреба у ресурсах, обсяг яких перевищує рамки повноважень осіб або груп, які пропонують інноваційні на-
працювання, а в цей час значно вагомими стають витрати. Таке загрожує ІТ-компаніям, які обирають варіант 
втілення великої кількості разових і не пов’язаних між собою проєктів. Цей підхід потребує значних коштів 
і  значних турбот.

Ще одним індикатором неефективної стратегії інноваційного розвитку ІТ-бізнесу є надмірна оцінка зна-
чення розмірів бюджету на R&D. Дослідження свідчать про те, що організації, які витрачають великі бюдже-

© Пересада О. С., 2020 
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ти на інновації, мають достатньо малий перелік впроваджених проєктів, що користуються попитом на ринку  
ІТ-послуг.

Отже, можна зробити висновок, що стратегії інноваційного розвитку ІТ-бізнесу мають деякі складнощі. 
З  одного боку, компанії IBM, HP, Intel, Microsoft та інші стверджують про свої значні витрати на розвиток техно-
логій, а з іншого боку – практично нічого конкретного не можуть сказати про свої методи визначення інновацій 
та оцінки їх фінансової доцільності. Тому перш ніж стверджувати про наміри створення інноваційних проєктів, 
ІТ-компанія повинна визначитися із пріоритетними напрямками стратегії інноваційного розвитку.

Метою дослідження є необхідність визначення та обґрунтування чинників, що впливають на розробку 
і реалізацію стратегії інноваційного розвитку підприємств ІТ-бізнесу.

Основними задачами дослідження є вивчення інноваційної складової стратегії розвитку для ІТ-бізнесу та 
уточнення критеріїв вибору ефективної стратегії інноваційного розвитку ІТ-бізнесу; визначення та обґрунтуван-
ня взаємозв’язку обраних ІТ-стратегій та розвитку ЗЕД.

Виклад основного матеріалу. Стратегія ІТ-компанії – це документ, що надає керівництву компаній відпо-
відь на запитання відносно можливостей використання інформаційних технологій для розвитку бізнесу і вар-
тості потрібних для цього ресурсів. Тобто стратегія є сценарієм, за яким пропонується розвивати підприємство. 
При цьому стратегія ІТ-підприємства висвітлює ступінь важливості інформаційних технологій для розвитку 
бізнесу в цілому і для окремих його напрямків [2]

Визначає стратегію ІТ-підприємства бюджет, у якому розраховуються як внутрішні витрати компанії, на-
приклад на персонал, приміщення, так і зовнішні – оплата послуг і продуктів зовнішніх постачальників (кон-
сультантів, інтеграторів, тощо). У технічному аспекті до складу стратегії входить, перш за все, архітектура до-
датків і даних, що забезпечують підтримку бізнесу компанії. Потім можна виділити ІТ-інфраструктуру, а саме 
сервери, мережі, персональні комп’ютери тощо. Також стратегія ІТ-підприємства визначає організаційний 
аспект сфери розвитку інформаційних технологій, тобто принципи і організацію побудови ІТ-служб підпри-
ємства, що забезпечують роботу додатків та інфраструктури [5].

Все це зводиться до детального плану реалізації значущих для ІТ-бізнесу ініціатив з обов’язковим визна-
ченням точок досягнення ключових результатів. Зрозуміло, що перелічені компоненти стратегії так чи інакше 
раз на рік переглядаються керівництвом компанії, перш за все для розробки нового річного бюджету [4]. Все це 
свідчить про більш тактичний характер розроблених ІТ-стратегій. До визначення стратегії таким планам не ви-
стачає наявності довготривалого часового діапазону планування, а також прямого зв’язку з потребами бізнесу 
як наслідок слабкої участі у процесі планування бізнес-керівників і ключових користувачів ІТ-сервісів.

Розробка стратегії пов'язана, перш за все, з вибором напрямків розвитку бізнесу, а отже, з інноваціями, 
що потребують економічної оцінки їх доцільності, обрання кращих і стрімкого впровадження у виробництво. 
Водночас змінюється традиційний погляд на інновації, адже споживачі, знаходячись у кризовому становищі, 
потребують доступних за вартістю якісних продуктів і послуг. Доступність і стабільність повинні сьогодні спо-
нукати до впровадження інновацій. Доступність і стабільність виступають як фактори нововведення, але ін-
струкцій переходу до подібних змін оцінки інновацій у багатьох керівників бізнесу на сьогодні немає. При 
цьому компаніям необхідно робити свої пропозиції доступними для більшої кількості людей, продавати їх 
дешевше, а розробляти з використанням набагато меншої кількості ресурсів. Бізнес заради своєї успішності по-
винен відповісти на цей виклик новими стратегіями, що дозволяють виробляти більше продукції при значно 
менших витратах ресурсів з дуже помірною ціновою політикою [8].

Пошук шляхів зниження затрат і нових талантів призведе до глобалізації, що посприяє утворенню склад-
них ланцюгів знань, поставок і взаємозв’язків. Водночас нові процеси зроблять продукцію і послуги доступни-
ми для більшості споживачів у світі [3].

Таким чином, виробляти більше з меншими витратами для більшої кількості людей – це і є мрія новато-
рів і нова стратегія бізнесу. Щоб стати прихильниками таких інновацій бізнесу, необхідно було пройти через 
низку кризових явищ, щоб, стикнувшись з нестачею капіталів, технологій при наявності людського капіталу, 
змінити уяву про ефективні інновації. Тісне переплетіння обмежень і амбіцій призвело до появи нового жанру 
інновацій.

Цей процес розпочався і розвивається саме у ІТ-бізнесі. Шлях новим технологіям і новітнім бізнес-моделям 
до масового проникнення на ринки країни надає ретельний аналіз і перетворення всіх елементів ланцюга цін-
ностей від управління поставками до набору персоналу, а також побудови нових екосистем для бізнесу. Роз-
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робка стратегії починається з аналізу ланцюга утворення додаткової вартості – від сировини до кінцевого спо-
живача. Дуже важливо знайти слабке місце у цьому ланцюзі і на ньому сфокусувати зусилля [6].

Заважає формуванню ефективної стратегії існуючий помилковий погляд відносно оцінки результатів ро-
боти R&D департаменту, заснований на підрахунках кількості отриманих патентів, адже потрібно бути обереж-
ним із оформленням патентів. Бо патент показує всім нові розробки і відкриває шлях до їх швидкого копіюван-
ня конкурентами. 

Тоді потрібно наймати юристів для захисту інтелектуальної власності, а там, де з'являється бюрократія, 
закінчуються інновації. Найвірніший захист інновацій – не тільки робити винаходи, але й виробляти інновацій-
ний продукт і робити це швидше за конкурентів.

Ще однією поширеною проблемою, з якою стикаються підприємства, є оцінка ефективності інноваційної 
стратегії спираючись на кількість нових функцій або ІТ-сервісів, розроблених від ідеї до бета-версії співробіт-
никами R & D департаменту. Це може призвести до суперечок з відділом маркетингу і продажів, адже закінчу-
ється взаємними претензіями R & D департаменту і відділу маркетингу і продажів у спробах знайти розуміння 
того, як донести до клієнтів вигоду від нового продукту. Це свідчить про відсутність у компанії досліджень влас-
них маркетингових можливостей на ринку перед тим, як приймати рішення про інвестиції у R & D.

При виборі стратегії розвитку ІТ-бізнесу треба пам’ятати таке: ІТ-бізнес є інтернаціональним, отже, конку-
ренція стає глобальною; у ІТ-компаніях існує об’єктивне протиріччя між очікуванням бенефіціарів отримувати 
щоквартальне зростання фінансових показників і бажанням менеджменту бути технологічними лідерами.

Тому позиція інноваційного розвитку повинна спрямовуватися на:
орієнтацію на глобальний ринок; −
розбудову компанії, що орієнтована на клієнта; −
акцент робиться на розробках, утворенні дизайн-центрів, консолідації розробників. −

Сучасне виробництво у галузі мікроелектроніки – це великий кластер із стрімкими зв'язками виробників 
обладнання і матеріалів, розгалуженою складною інфраструктурою, енергетикою, логістикою. Добровільно 
об’єднавши зусилля, потужності й людський ресурс, можна почати відходити від аутсорсу й виходити навіть 
на глобальний ринок із конкурентними продуктами, адже саме за продукт платять найбільше. 

Зокрема, в умовах глобальної пандемії та повсюдної зупинки традиційних виробництв на перший 
план виходять проблеми розроблення та запровадження автоматизованих і роботизованих систем орга-
нізації виробництва й надання послуг, дистанційного контролю та управління процесами, використання 
технологій штучного інтелекту в управлінні виробництвом й наданні послуг [7]. Все це потребує створен-
ня відповідних програмних продуктів, що легше зробити на основі об’єднання зусиль різноманітних ІТ-
компаній у кластері. 

Для утворення сучасного кластера потрібні значні фінансові ресурси. Але у мікроелектроніці 25 % учасни-
ків займаються лише розробкою інтелектуального продукту. В Україні на сьогодні побудова повномасштабного 
виробництва майже неможлива, тому що існує значний вхідний бар’єр. Відносно оцінки ефективності стратегії 
інноваційного розвитку доцільно запропонувати R & D департаментам прискіпливо аналізувати кожну нову 
ідею, функцію або сервіс з точки зору повернення інвестицій.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Основними перешкодами для інновацій у сфері ін-
формаційних технологій є недостатність фінансових і часових ресурсів, оскільки реалізація інновацій вимагає 
фінансових вкладень і часу на їх реалізацію. 

Персонал є одним з важливих аспектів IT-структури, і труднощі можуть виникнути з цим видом ресур-
сів, наприклад, низька мотивація до реалізації проєктів або низька кваліфікація. Рішення проблеми інновацій 
залежить від того, як IT-структура їх визначає, а потім фінансує, використовуючи свої процеси управління ре-
сурсами. Ефективна інноваційна стратегія це не просто цифри і показники. Потрібно стимулювати інновації у 
компанії з усіх сторін. Для цього необхідно чітко визначити і описати у термінах, що компанія має на увазі під 
інноваціями і інноваційною діяльністю. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Горобинська М. В. 
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Анотація. Знання про невербальне спілкування є запорукою налагодження стосунків та успішної бе-
сіди на будь-якому підприємстві. У статті розглянуто аспекти невербальної комунікації, її видів, зокрема 
кінетичних засобів, та особливостей застосування. Визначено головні умови успішної комунікації з вико-
ристанням несловесних засобів обміну інформації. 

Ключові слова: спілкування (комунікація), невербальні засоби комунікації, ділове спілкування, кому-
нікатор.

Annotation. Knowledge of non-verbal communication is the key to building relationships and successful con-
versation in any business. The article considers aspects of nonverbal communication, its types, in particular kinetic 
means, and features of application. The main conditions of successful communication with using non-verbal means of 
information exchange are determined.

Кeywords: conversation (communication), non-verbal means of communication, business communication, 
communicator.

Культура спілкування на підприємстві відіграє одну з головних ролей, виступаючи як процес взаємодії 
між всіма учасниками, що здійснюється за допомогою вербальної комунікації. Оскільки саме в цей момент від-
бувається обмін думками, враженнями, ідеями, досвідом, просто необхідної інформацією. 

Проте жодне вербальне спілкування не може бути здійсненим без застосування невербальних засобів спіл-
кування, адже їх відсутність також впливає на якість та атмосферу бесіди. Саме тому процес застосування мови 
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жестів є не менш важливим. У сучасному світі багато підприємств практикують найм спеціальних людей, які 
поглиблено вивчають цю сферу. Також на сьогодні є популярною практика проводити тренінги, майстер-класи 
чи курси з цієї теми серед співробітників. 

Освіченість застосування невербальних засобів комунікації передбачає знання на психологічних аспектах 
поведінки кожної людини, закономірності її рухів тіла, жестів рук, м’язів на обличчі та погляду, а також тону та 
тембру голосу. Адже саме такі особливості тіла людини можуть показати та сказати нам про щось, що, можли-
во, людина не хоче та не буде говорити. 

Підприємці, підлеглі, керівники підрозділів і відділів, різноманітні фахівці – усі люди, які пов’язані з будь-
яким підприємством, тим чи іншим чином використовують невербальні засоби комунікації. Кожен працівник 
компанії розуміє, наскільки важливо знати та розуміти мову жестів. Це необхідно як для використання у  про-
цесі трудової діяльності, так і у власних цілях. 

Розмова з колегами, нарада з керівництвом, комунікація з підлеглими, зустріч з партнерами по бізнесу 
– регулярні процеси на кожному підприємстві, які потребують правильного та свідомого застосування невер-
бальних засобів спілкування для створення сприятливої атмосфери або для зчитування поведінки свого спів-
розмовника. Вважається, що керівник, який знає мову жестів та вміє нею користуватися, має більш сприятливі 
стосунки у колективі, адже таким чином може розуміти, що підлеглі відчувають насправді, коли, наприклад, 
спілкуються з ним, що допомагає потім вирішити, яким чином будуть відбуватися ті чи інші дії, та уникнути 
можливих проблем.

Останнім часом проблема знань і практичних навичок у цій сфері стає більш популярною. Тому зарубіж-
ні та вітчизняні автори приділяють увагу проблемі ділового спілкування, управління персоналом, психологіч-
ної атмосфери у колективі тощо. Такі питання у своїх дослідженнях розкривають В. Лабунська, А. Бандурка,  
Л. Дубина, О. Власова, Ю. Кудинова й ін. 

У своїй праці В. Лабунська розглянула відомі класифікації невербальних засобів спілкування, виокремила 
основні його елементи та функції. А також виділила основні види невербального спілкування: конструктивне 
і деструктивне; монологічне і діалогічне; особистісно-спрямоване і соціально-орієнтоване; безпосереднє і опо-
середковане засобами масової інформації. В. А. Лабунська також пропонує виділяти соціально-психологічні 
класифікації спілкування, такі як: примітивне, маніпулятивний, конвенціональне, довірче, ділове і особистісне 
невербальне спілкування [1].

Оскільки ми вже визначили, наскільки важлива ця тема у житті будь-якого підприємства, можна сфор-
мулювати мету цієї статті – дослідження невербальних засобів комунікації та їх видів, а також виявлення осо-
бливостей їх застосування при передачі інформації.

Взагалі невербальне спілкування – це система знаків, що застосовується при передачі чи прийомі інфор-
мації між людьми, яка відіграє велику роль розкриття правди у процесі бесіди. Тіло може розповісти про 
людину більше, ніж вона уявляє, більше, ніж вона того хоче, якщо не вміти контролювати свої рухи та не зна-
тися на психологічних аспектах інших. Проте застосування невербальних засобів спілкування може допомогти 
створити необхідну атмосферу, настрій співбесідника та його ставлення під час розмови. 

Наприклад, під час зустрічі з партнерами або наради. Як доказ можна привести дослідження американ-
ського професора Бердвісала, який встановив, що вербальні засоби комунікації займають близько 35 %, а 65 % 
належить інформації, що передається невербально. Різниця між ними полягає у тому, що словесний канал 
є  передачею чистої інформації, а невербальний – ставлення до співрозмовника [2].

Навіть з великим поширенням теми невербальних засобів комунікації досі не існує чіткого складу невер-
бальних компонентів, проте їх можна класифікувати на основі декількох критеріїв. Таким чином, комунікатив-
ними невербальними компонентами є кінетичні, просодичні, такесичні та проксемічні засоби [3].

Детальніше розглянемо кінетичні засоби, адже саме вони вважаються найважливішим компонентом не-
вербальної комунікації. До них відносяться міміка, погляд, поза та хода людини, які часто людина забуває або 
не може контролювати. Найважливішу роль відіграє так зване «дзеркало душі», тобто міміка – експресивні 
рухи м’язів обличчя. 

Міміка допомагає розглянути стан, почуття та настрій людини на момент розмови, а також інколи здій-
снює більший вплив на співрозмовника порівняно зі словами. Вона підвищує емоційність і розширює діапазон 
почуттів у діалозі. Міміка відноситься до візуального контакту людей, що являється одним із найважливіших 
аспектів розмови. Виразом обличчя можна передати великий спектр відчуттів: невдоволення, радість, розгу-
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бленість, схвалення, зацікавлення, розчарування, впевненість тощо. Важливою складовою візуального контакту 
також є погляд, який тісно пов’язаний з формулюванням думок. Адже коли людина замислилась про щось, 
вона, як правило, відводить свій погляд у бік, а коли думка вже сформульована, з очікуванням її виразити, 
дивиться на співрозмовника. Так можна зрозуміти, коли саме формулює думку, обмислює ваше питання під-
леглий, керівник чи партнер [4].

Попри те, що очі, вираз обличчя можуть бути джерелами інформації про психологічний стан співрозмов-
ника, частіше вони є більш контрольованими, ніж рухи тіла людини. Так, аби отримати необхідну інформацію 
більш точно треба сфокусуватись на позі, жестикуляції співробітників, бізнес-партнерів чи відвідувачів. Якщо 
людина бажає заявити про себе, зазвичай вона стоїть прямо та напружено, можливо, впираючись руками на 
що-небудь, якщо вона спокійна та розслаблена – знаходиться у невимушеній позі [5]. Сюди можна віднести 
також і ходу людини. Впевненість показується у широкому кроці, радість – легка хода, страждання – в’ялі не-
великі кроки. 

Кінетичні засоби можуть допомогти встановити необхідний контакт між людьми: у колективі, у стосун-
ках між підлеглим і керівником чи партнерами. Проте найважливішою складовою створення сприятливої 
атмосфери у будь-якому середовищі є усмішка, яка може усунути негативні думки та напруженість під час 
розмови. Усмішка є одним з ключів до успіху в ефективності спілкування, що сприяє на розуміння, повагу та 
цінність [5].

Знання таких засобів комунікації можуть допомогти керівнику налагодити стосунки зі своїми підлеглими, 
створити сприятливу атмосферу в колективі, заручитися підтримкою партнерів і багато чого іншого. 

Таким чином, проаналізувавши невербальні засоби комунікації, зокрема кінетичні, можна дійти ви-
сновку про те, що кожна деталь може розповісти про те, що людина, можливо, не хоче говорити. Кінетичні 
засоби є  одними з найважливіших, адже їх важче контролювати та розшифровувати. Знання з використан-
ня засобів невербальної комунікації допоможуть створити необхідну атмосферу розмови, сприяють форму-
ванню високої культури спілкування на підприємстві. Важливо вміти розуміти невербальні сигнали людей, 
оскільки саме вони допоможуть керівнику спланувати майбутні дії щодо діяльності колективу чи поведінки 
з партнерами, підлеглим спрямувати свої рухи для найкращого донесення свої думок у групі колег чи до 
керівництва тощо. 

Отже, майстерність у використанні та розумінні невербальних засобів спілкування сприяє встановленню 
контактів з людьми, з’ясуванні необхідної та більш точної інформації, налагодженню стосунків і впливу на ін-
ших. 

Науковий керівник – старший викладач Афанасьєва О. М. 
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Анотація. Досліджено сучасний стан валютного ринку Європи та його перспективи у зв’язку з бо-
ротьбою долара США та юаня Китаю за провідне місце резервної та розрахункової валюти в світовій фі-
нансовій системі. 
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Annotation. Еxamines the current state of the European currency market and its prospects in connection with 
the struggle between the US dollar and the Chinese yuan for the leading place of the reserve and settlement currency 
in the world financial system.
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Будь-які зміни у світі несуть масштабний вплив на світову фінансову систему. Незважаючи на проблеми 
економічної сфери під час пандемії, все ж протистояння долара США та юаня Китаю за місце головної валюти 
вважається гострою проблемою у світі. 

Одним із очевидних рішень цієї проблеми може стати створення нової наднаціональної валюти на базі 
СДР МВФ. Більшість економістів вважають, що для китайської валюти поступово настає ера конвертованості. 
І  для юаня відкриваються нові великі перспективи. Але стверджувати, що юань може повністю витіснити до-
лар з валютного ринку Європи, наразі ми не можемо.

У сучасній економічній літературі питанню трансформації світової валютної системи Європи, її основним 
елементам приділяється значна увага з боку таких видатних зарубіжних учених, як М. Бордо, Ч. Кіндлебергера, 
О. Кіреєва, Л. Красавіної, Р. Маккіннон, С. Моісеєвої, М. Фрідмен та ін. Серед українських учених необхідно за-
значити праці О. Барановського, Я. Белінської, Т. Вахненко, А. Гальчинського, В. Геєця, А. Даниленко, В. Козю-
ка, О. Мозгового, М. Савлука та інших.

Отже, метою статті є дослідження стану валютного ринку на прикладі резервних валют Європи, аналіз 
позицій долара США та китайського юаня, а також перспектив їх розвитку в міжнародній фінансовій системі.

Світову валютну систему характеризують такі основні складові: національні та резервні валюти, міжна-
родні колективні валюти, умови взаємної конвертованості, валютний паритет, валютний курс, національні та 
міжнародні механізми регулювання валютних курсів.

Резервні валюти – це свого роду «подушка безпеки» на випадок фінансової нестабільності, але варто зазна-
чити, що така валюта має дуже великий вплив на національну грошову одиницю, тому не варто недооцінювати 
її можливості. Резервною валютою можуть бути будь-які грошові одиниці, лише потрібно, що б у державі 
була економічна стабільність. Цій валюті треба отримати визнання у світі та довіру інших держав, тому що 
резервною валютою стає тільки та грошова одиниця, яку провідні банки світу починають використовувати для 
власних збережень.

На цей момент провідними резервними валютами вважаються, перш за все, американський долар США 
(USD), євро (EUR), японська ієна (JPY), великобританський фунт стерлінгів (GBP), швейцарський франк (CHF) 
та інші (рис. 1) Саме ці грошові одиниці знаходяться в активах більшості держав [2, с. 10].

© Пец А. С., 2020 
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Рис. 1. Частки валют у резервах країн світу (станом на другий квартал 2020 р.) 

Частки валют показують абсолютне лідерство долара США, але станом на 1 квартал 2019 року частки до-
лара була 67,2 %. Отже, ми можемо зробити висновок, що позиція цієї валюти слабшає, що і активізує дискусії 
про майбутнє світової валюти. До того ж китайський юань все частіше починають використовувати як засіб 
розрахунків. В умовах послаблення долара деякі економісти очікують, що американська валюта втратить свої 
домінуючі позиції у світовій економіці [2, с. 10].

США упродовж уже багатьох років активно використовують статус долара як ключової резервної валюти 
для фінансування хронічного дефіциту свого платіжного балансу, розміщуючи серед іноземних інвесторів до-
ларові боргові зобов’язання. У такий спосіб постійно зростаючий зовнішній борг США, створює значні загрози 
для глобальної фінансової стабільності, а надто для стабільності економік тих держав, які широко застосовують 
долар як для обслуговування зовнішньоекономічних операцій, так і у внутрішніх фінансових трансакціях [5]. 
Таким чином, американські борги – це проблема не тільки США, а й усіх суб’єктів геоекономічного простору, 
що ще більшою мірою актуалізує питання формування поліцентричної світової валютної системи (рис. 2) [5].
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Рис. 2. Державний борг США та його перспективи



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

195

Для отримання статусу резервної валюти країна, що емітує цю валюту, має відповідати п’ятьом інваріан-
там, що характеризують її економічний потенціал: розмір і структура економіки; масштаби зовнішньої торгівлі 
і стан платіжного балансу; ємність внутрішнього фінансового ринку капіталів і стан міжнародної ліквідності; 
внутрішня стабільність валюти форми застосування валютного контролю. За цими критеріями найбільший 
потенціал у перетворенні на нову резервну валюту має китайський юань [1]. Про це свідчать такі аргументи 
(табл. 1):

масштабність економіки Китаю; −
масштабні зовнішньоторговельні зв’язки країни; −
сильний платіжний баланс і висока курсова стабільність юаня; −
відносно низький рівень інфляції, що забезпечує стійку купівельну спроможність юаня; −
достатньо високий рівень ємкості внутрішнього фінансового ринку; −
накопичені найбільші у світі міжнародні резерви. −

Таблиця 1
Показники зовнішньоекономічної діяльності КНР (2014–2020 рр.), млрд дол. США

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р.

Поточний рахунок платіжного 
балансу

 
237,81

 
136,10

 
215,39

 
148,20

 
236,05

 
304,16

 
196,38

Відтік капіталу 233,93 251,70 -118,84 283,18 -118,27 -647,10 -640,04

Міжнародні валютні резерви 2847,34 3181,15 3311,59 3821,32 3843,02 3330,36 3010,52

Зовнішній борг 548,94 695,00 736,99 863,17 1779,9 1382,98 1420,70

Прямі інвестиції за кордон 59,01 60,07 77,22 90,17 102,89 118,02 170,11

Прямі іноземні інвестиції 105,73 116,01 111,72 117,59 119,56 126,27 126,00

Водночас варто звернути увагу на основні форми застосування валютного контролю, що стримують ста-
новлення юаня як світової резервної валюти і міжнародної розрахункової одиниці: обмежена конвертованість 
юаня; жорстке регулювання конверсійних операцій з юанем. 

Таким чином, валютні обмеження дозволяють підтримувати курс юаня на необхідному рівні та забезпечу-
вати стабільне функціонування внутрішнього валютно-фінансового ринку, але водночас створюють перешкоди 
на шляху становлення юаня як світової резервної валюти [4]. 

Щоправда, останнім часом органи влади Китаю вдаються до поступових кроків щодо інтернаціоналізації 
юаня і, зокрема: починаючи з 2004 року дозволено проводити з юанем окремі операції поточного і капіталь-
ного характеру на території Гонконгу; застосовуються також заходи щодо активного залучення юаня в обслу-
говування прикордонної торгівлі з Росією та Японією; важливим кроком до становлення юаня як міжнародної 
розрахункової одиниці стало підписання Народним банком Китаю угоди про валютний своп з центральними 
банками окремих країн (в т. ч. Аргентини, Білорусі, Індонезії, Малайзії, Республіки Корея, Гонконгу), які пе-
редбачають обмін юаня на національні валюти контрагентів із проведенням через встановлений час зворотних 
конверсійних операцій [3].

На перший погляд, такого роду перетворення найбільшою мірою відповідають логічній послідовності та 
загальним принципам гетерогенізації глобально-центричної економіки на сучасному етапі глобального розви-
тку: від послаблення домінуючої ролі долара США – через поступове зміцнення регіональних валют і створення 
кошика резервних валют на базі євро, юаня та інших – до створення єдиної світової резервної валюти нового 
типу, не прив’язаної до будь-якої національної валюти [8].

У банку заявили, що Асоціація держав Південно-Східної Азії, до якої входять 10 країн Південно-Східної 
Азії, тепер також є найбільшим торговим партнером Китаю, що створює можливість для збільшення вико-
ристання юаня в розрахунках у транскордонній торгівлі [6]. Частка юаня у світових резервах також збільши-
лася  – з  1 % у 2019 році до приблизно 2 % на даний час, згідно з даними Міжнародного валютного фонду. 
Китайська валюта також зміцнюється останніми тижнями. За даними Reuters, континентальний юань піднявся 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

196

до найвищого рівня майже за 16 місяців у вівторок – 6,8239 за долар. Офшорний юань знаходився на позначці 
6,8236, максимумі з липня 2019 року. Китай та Росія об'єдналися, щоб зменшити свою залежність від долара 
США   [1].

Згідно з останнім річним звітом Банку Росії, країна збільшила частку юаня у своїх резервах – з більш ніж 
2 % у 2018 році до понад 14 % у 2019 році. Вона також скоротила свою частку в доларах США приблизно з 30 % 
до 9,7 % за той самий період. У той же час близько 50 % світових торгових контрактів, як і раніше, котируються 
у доларах США, незважаючи на те, що на країну припадає лише близько 12 % світової торгівлі [3].

Зростаюча міць економіки КНР вражає і дещо непокоїть Сполучені Штати. Здійснення двосторонніх тор-
гових розрахунків у рублях або юанях без конвертації через долар, а також рішення МВФ щодо зменшення 
вартості долара в кошику світових валют дещо позначилися на курсі останнього. Водночас юань оновив мак-
симальний рівень у парі з американською валютою з 1993 року, що дозволило інвесторам розраховувати на 
прискорення зростання курсу юаня. 

Незважаючи на все це, американський долар залишається основною резервною валютою світу, саме в USD 
зберігають свої заощадження Національні банки всіх перерахованих вище 10 провідних країн світу, а також 
мільйони людей у всьому світі. 

Пов'язано це з наявністю в законодавстві США чіткого механізму захисту прав інвесторів, якого немає 
в  тій же Росії, Китаї, Індії або Бразилії. Поки що юань буде залишатися спекулятивними валютами, але в про-
цесі вдосконалення валютної системи КНР картина з національною грошовою одиницею може докорінно змі-
нитися, що і похитне американський долар [1].

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Резнікова Т. О. 
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Анотація. Розглянуто та проаналізовано теоретичні підходи до трактування сутності понять 
«інвестиції» та «інвестиційна діяльність» різними вітчизняними вченими, запропоновано власне визна-
чення. Також розглянуто особливості, що впливають на формування інвестиційної діяльності на підпри-
ємстві. 

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний процес.

Annotation. Theoretical approaches to interpretation of the essence of the concept of «investment» and «invest-
ment activity» by various domestic scientists are considered and their own definition is proposed. The features that 
influence the formation of investment activity at the enterprise are considered.

Кeywords: investments, investment activity, investment process.

Дослідження проблеми інвестування економіки завжди перебуває в центрі уваги економічної науки. Це 
зумовлено тим, що інвестиції стосуються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес еко-
номічного зростання в цілому. 

У сучасних умовах вони є найважливішим засобом забезпечення умов становлення ринкової економіки, 
структурних зрушень у народному господарстві, інноваційної моделі розвитку, підвищення якісних показників 
господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу – один з найдієвіших 
механізмів соціально-економічних перетворень.

Сьогодні від ефективності інвестиційної політики залежить стан виробництва, технічний рівень основних 
фондів підприємств народного господарства, можливості структурної перебудови економіки, розв’язання со-
ціальних і екологічних проблем. Інвестиції є основою для розвитку підприємств, окремих галузей і економіки 
в цілому.

Аналізуючи багато понять інвестицій, слід зазначити, що, як і будь-які загальні наукові визначення, вони 
не є повними і вичерпними.

Термін «інвестиція» походить від лат. «invest», що означає «вкладати». У широкому розумінні цього слова 
інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою його збільшення в майбутньому [1]. Таким чином, інвес-
тиції – це те, що відкладається на завтра. Одну їх частину складають споживчі блага, які не використовуються 
в поточному періоді, вони відкладаються на збільшення запасів, іншу – ресурси, які направляються на роз-
ширення виробництва. Інвестиціями можуть бути як грошові кошти, так і акції, цінні папери, пайові внески, 
рухоме і нерухоме майно, авторські права. З точки зору фінансів інвестиції – це всі види активів (коштів), які 
вкладаються в економічну діяльність з метою одержання доходу, а з точки зору економіки інвестиції – це ви-
трати на створення, розширення і технічне переозброєння капіталу.

У сучасній економічній літературі термін «інвестиції», як правило, трактується як будь-яке вкладання ко-
штів, яке може і не приводити ні до зростання капіталу, ні до одержання прибутку. 

Розглянемо вживання терміна «інвестиції» в економічній літературі.
Так, Назарова М. Г. вважає що інвестиції – це вкладення в основний і оборотний капітал з метою отриман-

ня доходу. Інвестиції в матеріальні активи – вкладення в рухоме і нерухоме майно (землю, будівлі, устаткування 
тощо) [2].

© Писарєва С. В., 2020 
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Азріліян А. Н. розглядає інвестиції як сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкла-
день капіталу в промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі [3].

Лішанський М. Л. і Маслова І. Б. вважають, що інвестиції – це довгострокові вкладення капіталу в різні сфе-
ри економіки з метою його збереження і збільшення. Розрізняють реальні інвестиції та фінансові (портфельні) 
вкладення в покупку акцій і цінних паперів держави, інших підприємств, інвестиційних фондів [4].

Бард В. С. вважає, що інвестиції – це довгострокові вкладення реальних і фінансових ресурсів у проєкти, 
здійснення яких призводить до приросту реального багатства в матеріально-речовій та інформаційній формі, 
супроводжується приростом грошового (фінансового) багатства, або тільки до приросту останнього (за рахунок 
перерозподілу грошових коштів у суспільстві, коли одні збагачуються на втратах інших) [5].

Таким чином, ми можемо сказати, що інвестиції – це довгострокові вкладання, які направлені на збільшен-
ня реального капіталу, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов’язано 
з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших 
інженерних споруд. 

Сюди також треба включити витрати на освіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати яв-
ляють собою інвестиції в «людський капітал», які на сучасному розвитку економіки набувають все більшого і 
більшого значення, тому що на сам кінець результатом людської діяльності виступають і будинки, і  споруди, і 
машини, і устаткування, і саме головне, основний фактор сучасного економічного розвитку – інтелектуальний 
продукт, який визначає економічне положення країни в світовій ієрархії держав.

Розвиток економічної думки щодо інвестування в далекі часи дав підґрунтя для визначення поняття «ін-
вестиційна діяльність», але поки що залишаються невирішеними питання однозначного трактування його суті 
та чіткого визначення теоретичних основ. Інвестиційну діяльність розглядають у вузькому та широкому ро-
зумінні. У широкому сенсі інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана із вкладенням коштів в об’єкти 
інвестування задля отримання прибутку. У вузькому розумінні під інвестиційною діяльністю розуміють власне 
інвестування, тобто процес перетворення інвестиційних ресурсів на капіталовкладення [6].

У Законі України «Про інвестиційну діяльність» міститься трактування, відповідно до якого інвести-
ційна діяльність є сукупністю практичних дій громадян, держави та юридичних осіб щодо реалізації інвес-
тицій [7]. 

У роботах зарубіжних і вітчизняних учених єдиної думки щодо тлумачення поняття «інвестиційна діяль-
ність» немає. Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності [8] поняття «інвестиційна діяльність» 
визначається ширше, а саме як діяльність, пов’язана з придбанням і реалізацією необоротних активів, а також 
із здійсненням фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Розглянемо вживання терміна «інвестиційна діяльність» в економічній літературі.
Майорова Т. В. вважає що інвестиційна діяльність (інвестування) –це сукупність практичних дій громадян, 

юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій [9].
Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І., Коюда О. П. вважають, що інвестиційна діяльність – це складова 

економічного управління діяльності підприємства, що потребує визначення організаційно-економічних мето-
дів і форм управління всіма стадіями інвестиційних процесів на рівні підприємства, регіону, галузі, національ-
ного господарства в цілому [10].

Ковтун Н. В. вважає, що інвестиційна діяльність – це сукупність заходів і послідовних практичних дій з боку 
суб’єктів інвестування, які пов’язані з реалізацією інвестиційних намірів з метою отримання доходу [11]. 

Мойсеєнко І. П. вважає, що інвестиційна діяльність підприємства –це об'єктивний процес, що має свою 
логіку і розвивається відповідно до властивих йому закономірностей, відіграє важливу роль у господарській 
діяльності підприємства, оскільки за своєю економічною природою інвестиції являють собою відмову від сьо-
гочасного споживання заради одержання прибутків у майбутньому [12].

Щукін Б. М. вважає, що інвестиційна діяльність – це процес організації інвестування в реально існуючих 
у  країні умовах господарювання. На думку вченого, в процесі інвестування визначається модель поведінки ін-
вестора щодо нарощування власного капіталу [13].

Опрацювавши наукові джерела, бачимо, що більшість авторів у визначенні поняття «інвестиційна діяль-
ність» зупиняється саме на комплексності цього явища, а також на тому, що діяльність обов’язково спрямована 
на отримання прибутку і позитивного соціального ефекту. Вважаємо, що соціальний ефект є не менш важли-
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вим за прибуток, тому що в сучасних умовах ринкової економіки та щільної конкуренції саме вклад в поліп-
шення зовнішнього клімату підприємства та підвищення рівня соціальної відповідальності несе у собі частину 
доходу. 

Отже, дамо власне визначення інвестиційної діяльності як комплексу дій та заходів: накопичення, залу-
чення, управління і подальшого перетворення власного або позикового капіталу на позитивний економіко-
соціальний ефект.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Велика О. Ю. 
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Актуальність оцінки ефективності банківської реклами виходить з необхідності вибору банком найбільш 
результативних рекламних заходів, спрямованих на формування попиту на банківські послуги і залучення біль-
шої кількості клієнтів, а також на збільшення прибутку.

Дослідженнями, які присвячені здійсненню рекламної діяльності на підприємстві, займалися такі вітчиз-
няні та зарубіжні науковці: Рівс Р., Джефкинс Ф., Котлер Ф., Сологуб О., Дейнекін Т. та ін. Проте ці автори не 
приділяли уваги особливостям банківської реклами.

Метою статті є визначення трактування поняття «реклама» та вивчення методів оцінки ефективності бан-
ківської реклами. 

Сьогодні у сфері просування товарів і послуг, особливо в банківській сфері, яка втратила довіру клієнтів, 
більш важливими факторами є фактори непрямого впливу на клієнта, а саме: створення та участь банку у соці-
альних акціях, спонсорство і благочинність, поширення позитивної інформації про банк (використання вірус-
ного маркетингу), створення та активне підтримання постійних приязних контактів з клієнтами, використання 
прямого маркетингу.

Проаналізуємо основні підходи до трактування поняття «реклама». У своїх дослідженнях Рівс Р. зазначив, 
що реклама – це мистецтво впровадження унікальної торгівельної пропозиції у свідомість найбільшої кількості 
людей за найменших затрат [1]. Ключовими моментами в його визначенні є те, що реклама – це мистецтво, та 
автор наголошує на те, що вона відбувається за найменших затрат.

Джефкінс Ф. стверджує, що реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом проінформувати 
потенційних споживачів про певний товар чи послугу [2]. Ключовим у його твердженні є те, що реклама є де-
шевим і переконливим способом інформування.

Котлер Ф. у своїх виданнях визначає, що реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне повідо-
млення про особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене 
з метою збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки [3]. 
Головною ідеєю можна виділити те, що реклама є платним повідомленням, з метою збільшення клієнтури та 
відповідно отримання різних вигід для замовника.

У Законі України «Про рекламу» йдеться про те, що реклама – це спеціальна інформація про осіб чи про-
дукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого 
одержання зиску [4]. Закон України наголошує на тому, що реклама – це розповсюдження інформації з метою 
одержання вигоди.

Таким чином, на основі трактування поняття «реклама» різних авторів і джерел можна побачити, що ви-
значення дещо різняться, проте головною ідеєю є те, що реклама – це спосіб розповсюдження інформації, за-
вдяки якому здійснюється транслювання інформації замовника з метою залучення нових клієнтів, підтримання 
або формування інтересу до рекламованої послуги або продукту, та збільшення вигоди. 

Своєю чергою, банківська реклама – це спосіб донесення до клієнтів інформації про надані банком послу-
ги з метою збільшення клієнтури та вигоди для банку. 

Оцінка ефективності банківської реклами та використання отриманих результатів є значущими умовами 
розвитку банківської реклами та підвищення її ефективності.

Прогнозування кількості клієнтів банку (фізичних і / або юридичних осіб) – необхідна складова процесу 
впровадження банківських послуг. Відділ, відповідальний за залучення клієнтів, змушений постійно фіксувати 
кількість клієнтів банку, які користуються тими чи іншими банківськими послугами, і в разі відхилення від 
прогнозованих цифр оперативно приймати відповідні маркетингові та рекламні рішення для виникнення по-
зитивної динаміки.

Банківська реклама значно відрізняється від реклами звичайних продуктів споживання, оскільки для бан-
ківської послуги характерні такі ознаки, як невідчутність, неможливість зберігання, мінливість якості і невід-
дільність від джерела надання послуги, які впливають на оцінку ефективності. Реклама слугує інструментом 
просування послуги за допомогою впливу на потенційного клієнта банку, тому, щоб найбільш достовірно оці-
нити ефективність здійснюваних рекламних заходів, необхідно брати до уваги сукупний результат реклами 
в  різноманітних напрямках діяльності банку [5].

Ефективність банківської реклами можна класифікувати як:
психологічну; −
екон − омічну [6].
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Психологічна ефективність проявляється в лояльності потенційного клієнта банку, в пріоритетному по-
ложенні рекламованого банку при виникненні необхідності в задоволенні потреби у клієнта в банківських по-
слугах.

Економічна ефективність виражається в рівні впливу на фінансові характеристики банку і визначається та-
кими показниками, як додатковий прибуток, отриманий від рекламованої послуги після проведення реклам-
них дій.

Оцінка економічної ефективності реклами є актуальною проблемою. Достовірну оцінку можна отримати 
після того, як відразу ж після реклами відбулося додаткове зростання продажів рекламованої послуги. Для 
оцінки економічної ефективності банківської реклами можна використовувати загальні підходи до її оцінки. 
Так, автори Кузнєцова В., Ларіна О. та Бичков В. пропонують розраховувати додаткове зростання продажів по-
слуг, викликане рекламними діями за такою формулою [7]:

D = V × P × t × 0,001,
де     D – додаткове зростання продажів послуг, викликане рекламними діями;

V – середньоденний обсяг продажів послуг до введення реклами; 
P – приріст середньоденного показника послуги після введення реклами;
t – кількість днів у рекламний період і після транслювання реклами.
А автори Вернадська Ю., Марочкіна С., Смотрова Л. наводять таку формулу розрахунку економічного 

ефекту:
Ef = (B + T) × 0,001 – (Pr + Rd),

де     Ef – економічний ефект від реклами;
N – торгова надбавка (маржа);
Rr – витрати на рекламні заходи; 
Rd – додаткові витрати, викликані зростанням продажів [8].
Щоб розрахувати вищенаведені показники для банківської реклами, необхідно враховувати специфіку 

банку та показники, які безпосередньо для нього характерні. 
Якщо економічний ефект в результаті підрахунків виявиться більше витрат на рекламу, то банк отримає 

прибуток, якщо економічний ефект менше витрат, то банк зазнає збитків.
Таким чином, для більшості комерційних банків потрібно розробити чітку маркетингову програму щодо 

просування своїх продуктів. Сьогодні вона не може обмежуватися лише рекламою на телебаченні та в Інтернеті 
або обслуговуванням «місцевих» клієнтів. Для забезпечення ефективного функціонування комерційних банків 
слід застосувати весь комплекс просування, розподіливши між ним основні смислові акценти у просуванні 
банківських продуктів.

Також можна зазначити, що економічна оцінка ефективності банківської реклами необхідна для підви-
щення конкурентоспроможності банку та показників прибутку шляхом залучення потенційних клієнтів і сти-
мулювання збуту пропонованих банком послуг. Ефективна банківська реклама включає формування іміджу 
банку, інформування населення про банківські послуги та продукти, залучення нового числа клієнтів, створен-
ня образу стабільного надійного банку в очах суспільства.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Велика О. Ю. 
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Для втілення різнопланових стратегій щодо покращення розвитку підприємства, досягнення поставле-
них цілей, як на індивідуальному рівні співробітника, так і в більших масштабах, на рівні всього підприємства, 
необхідні висококваліфіковані кадри, що володіють вузькоспеціалізованими навичками, знаннями і досвідом у 
потрібній галузі. 

Актуальність цього дослідження пов’язана з тим, що навчання і перепідготовка персоналу є одним із го-
ловних напрямків роботи в управлінні будь-якого рівня і займає чільне місце в кадровій політиці підприємств 
різних форм власності.

Навчання персоналу – основний шлях отримання професійної освіти. Це цілеспрямовано організований, 
планомірно і систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками і способами 
спілкування під керівництвом досвідчених викладачів, наставників, фахівців, керівників [1].

Так, Егоршин А. П. дає таке визначення: навчання персоналу – це забезпечення відповідності професійних 
знань і умінь працівника сучасному рівню виробництва і управління [2].

Магура М. І. вважає [3], що навчання персоналу – це найважливіший інструмент, за допомогою якого 
керівництво отримує можливість підвищувати потенціал людських ресурсів і впливати на формування органі-
заційної культури.

Своєю чергою, Кібанов А. Я. дотримується думки [4], що навчання – цілеспрямовано організований, пла-
номірно і систематично здійснюваний процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками.

Метою дослідження є розкриття ролі професійного навчання у розвитку персоналу організації.
Аналіз джерел наукової літератури дозволив визначити, що навчання персоналу – це процес оволодіння 

компетенціями, необхідними для успішного і ефективного виконання професійних завдань.
Слід зазначити, що побудова системи навчання – процес трудомісткий, перш за все через витрати, як тим-

часові, так і фінансові. Своєю чергою, система навчання – це організація навчального процесу, яка полягає в сти-
мулюванні активної навчально-пізнавальної діяльності учнів по оволодінню знаннями, вміннями і навичками.

Загальна концепція системи навчання має включати:
структуру системи навчання із зазначенням її місця в загальній системі управління персоналом  −

(зв'язок із процесами відбору, адаптації, оплати праці, матеріальної і нематеріальної мотивації, оцінки);

© Подоба А. С., 2020 
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цільову аудиторію (управлінський склад, кадровий резерв, підрозділи й окремі співробітники); −
цілі і завдання навчання (відповідність стратегічним цілям компанії, завданням окремих підрозділів,  −

плани індивідуального розвитку співробітників);
відповідальних за навчання осіб (НR-менеджер, керівники підрозділів деякі з них могли виступати  −

в ролі внутрішніх тренерів);
напрямки і методи навчання (згідно з потребами і можливостями компанії); −
розрахунок бюджету на навчання; −
складання плану і графіка навчання на рік; −
розробку документації, що регламентує процес навчання. −

Слід зазначити, що професійне навчання на підприємстві – складний процес, який складається з декіль-
кох взаємопов'язаних етапів [3; 5; 6].

Так, на першому етапі визначається потреба в розвитку персоналу, для чого зазвичай проводиться атеста-
ція, і розробляються індивідуальні плани розвитку.

На другому етапі формується бюджет навчання. Кадрова політика підприємства надає особливо сильний 
вплив на розмір коштів, що виділяються на навчання, а також на вибір методів і видів навчання, які будуть фі-
нансуватися. Основними ресурсами, необхідними для проведення навчання, будуть кошти, які виділяються на 
покриття витрат з навчання, і час, що витрачається на процес навчання.

У деяких організаціях навчання персоналу не є пріоритетним. Тому у важкі часи ресурси, що виділяються 
на нього, скорочуються в першу чергу. Один із способів переконати керівництво збільшувати ресурси на на-
вчання полягає в тому, щоб ставитися до навчання як до вкладення капіталів, а не як до неповернутих витрат. 
Такий підхід характеризується поняттям «людський капітал», яке було розроблено Беккером Г. С. [5], фахівцем 
з трудових ресурсів. Відповідно до цього підходу навчання оцінюється таким же чином, як і будь-який інший 
інвестиційний проект.

На третьому етапі визначаються цілі навчання. Цілями навчання зазвичай виступають:
підтримання необхідного рівня кваліфікації персоналу з урахуванням вимог існуючого виробництва  −

та перспектив його розвитку;
збереження і розвиток професійного потенціалу підприємства; −
підвищення конкурентоспроможності продукції на основі поширення знань і досвіду застосування  −

персоналом сучасної технології;
підтримка інноваційних перетворень робочих місць для забезпечення зростання продуктивності  −

праці і досягнення сучасного рівня виробництва;
створення умов для професійного зростання, самореалізації працівників на основі підвищення моти- −

вації до праці, використання новітніх програм, засобів і техніки навчання.
На четвертому етапі визначається зміст програм і здійснюється вибір методів навчання [6].
Програми навчання, що враховують потреби окремих працівників або групи співробітників, зазвичай 

складаються кваліфікованими фахівцями з навчання. Загальні ж принципи проведення навчання покладають-
ся на лінійного менеджера.

При підготовці навчального плану необхідно знати про вимоги, які пред'являє ця робота до виконуючої її 
особи. Не слід забувати про наявність спеціальних вимог до персоналу, призначених для відбору і прийому на 
роботу. У цьому документі вже зроблена спроба узагальнити навички, знання і вміння, необхідні працівникові 
для виконання цієї роботи.

На основі попереднього аналізу завдань слід визначити конкретні функції або елементи робочого проце-
су, що вимагають поліпшення або розвитку. Мета навчання утворює основу для створення детальної навчальної 
програми, зміст якої залежить від кількості і виду навчальних цілей.

На п’ятому, заключному етапі, отримані в результаті навчання нові знання і навички зіставляються з по-
требою в розвитку, визначеною на першому етапі, і оцінюється ефективність навчання [6]. На результати на-
вчання впливає безпосередню участь менеджера в усьому циклі розглянутої вище систематичної моделі на-
вчання, починаючи з визначення цілей, складання навчальних планів і контролю ходу навчання. Однак, крім 
цього, важливий є ще один аспект: мають бути створені можливості для практичного застосування отриманих 
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у процесі навчання навичок і знань. При перевірці результатів навчання необхідно переконатися, що кожному, 
хто пройшов курс навчання, створені умови для застосування отриманих знань при виконанні повсякденних 
обов'язків.

Те, чому працівник навчився, тільки тоді принесе користь, коли буде перенесено з навчальної аудиторії 
на робоче місце. Може трапитися, що, повернувшись на своє робоче місце, повний ентузіазму, він не зустріне 
підтримки і не зможе скористатися зворотним зв'язком – через якийсь час соціальне середовище змусить його 
повернутися до того, як він діяв раніше. Таким чином, втрачається все цінне, що дало навчання, а в гіршому ви-
падку відкидаються всі мотивуючі чинники в потребі навчання.

Оцінка навчання повертає назад, до початку циклу навчання, оскільки за допомогою такої інформації 
є можливість удосконалювати навчальні плани, зробивши їх більш відповідними поставленим цілям, сконцен-
трувати увагу на подальших потребах у навчанні співробітників.

Своєю чергою, безперервна освіта – це процес і принцип формування особистості, що передбачає ство-
рення таких систем освіти, які відкриті для людей будь-якого віку і покоління і супроводжують людину протя-
гом усього життя, сприяють постійному його розвитку, втягують його в безперервний процес оволодіння зна-
ннями, вміннями, навичками і способами поведінки [8]. Безперервна освіта передбачає не тільки підвищення 
кваліфікації, а й перепідготовку для зміни умов та стимулювання постійної самоосвіти.

Професійна освіта як процес – це одна з ланок єдиної системи безперервної освіти, а як результат – під-
готовленість людини до певного виду трудової діяльності, професії, підтверджена документом (атестатом, ди-
пломом, свідоцтвом) про закінчення відповідного навчального закладу [7].

Таким чином, сучасна система безперервної освіти має складатися з ряду послідовних етапів, що характе-
ризуються самостійними, але взаємопов'язаними цілями і засобами їх досягнення. Перший етап – отримання 
загальноосвітніх знань і формування професійних умінь; другий етап – розвиток спеціальних, конкретних знань 
і набуття досвіду творчої діяльності; третій етап – періодичне оновлення, поглиблення, розширення професій-
них знань, умінь і навичок для підвищення ефективності праці відповідно до вимог ринкових відносин і змін, 
що відбуваються в техніці, технології та організації виробництва.

Суть концепції неперервної професійної освіти, вперше розробленої Батишевим С. Я., полягає в постій-
ній адаптації працівників, періодичному підвищенні їх кваліфікації, перепідготовці робочої сили протягом 
всієї активного трудового життя в рамках як формальної, так і неформальної системи освіти, на основі якісної 
базової підготовки. У цій системі освітній процес повинен будуватися по зростаючій лінії таким чином, щоб 
кожна наступна сходинка була логічним продовженням попередньої і являла собою закінчений цикл навчання. 
Функціонування ступеневої системи безперервної освіти передбачає наявність таких вихідних освітніх харак-
теристик: загальної освіти; базової професійної підготовки; спеціалізованої професійної підготовки; перепід-
готовки та підвищення кваліфікації; адаптації персоналу [8].

Отже, було показано, що системи професійної підготовки і безперервного підвищення рівня кваліфікації 
персоналу протягом всього робочого періоду сприятимуть розвитку трудового потенціалу кожного праців-
ника і всього підприємства і зростанню на цій основі кінцевих соціальних і економічних результатів трудової 
діяльності людини, а також постійному зростанню людського капіталу і його раціональному використанню на 
виробництві.
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Анотація. Розкрито сутність поняття «прибуток» та «управління прибутком», узагальнено тлу-
мачення вітчизняних авторів стосовно сутності поняття. Визначено основні функції та завдання прибут-
ку. Узагальнено суттєві аспекти управління розподілу прибутку. Розглянуто особливості, що впливають 
на формування прибутку підприємства. 

Ключові слова: прибуток, формування прибутку, управління прибутком, прибутковість, собівар-
тість.

Annotation. The essence of the concept of «profit» and «profit management» is revealed, the authors' inter-
pretation of the essence of the concept is generalized. The main functions and tasks of profit are defined. Generalized 
essential aspects of managing profit sharing. Features that influence the formation of profit of the enterprise are con-
sidered.

Кeywords: profit, profit formation, profit management, profitability, cost.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що для будь=якого комерційного підприємства головна мета – 
отримання максимального прибутку. Прибуток характеризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку 
свідчить про обсяг і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Він є не лише 
джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а і джерелом формування бюджетних 
ресурсів держави. Проблема грамотного і ефективного управління прибутком є найактуальнішою на сучасно-
му етапі розвитку економіки України. 

Основним способом підвищення прибутку є скорочення витрат. Безумовно, використовуються такі при-
йоми, як економія паливно-сировинних ресурсів, матеріальних і трудових витрат, зниження частки амортиза-
ційних відрахувань, скорочення адміністративних витрат тощо. Проте слід пам'ятати, що зниження собівартос-
ті має межу, після чого вона вимагає зниження якості продукції.

Метою статті є визначення сутності прибутку як показника ефективної комерційної діяльності підпри-
ємства та управління ним на основі робіт різних учених. 

Сутність понять «прибуток» та «управління прибутком» досліджувало дуже багато вчених: Загород- 
ній А. Г., Бланк І. А., Говорушко Т. А., Воронкова Т. Є., Николишин С. Є., Савчук В. П., Поддєрьогін А. М., Єфи-
мова О. В., Білик М. Д., Шеремет А. Д. та ін. Однак кожний з авторів дещо по-різному визначає ці категорії.

Завгородній А. Г. вважає, що прибуток – це економічна категорія, різниця між валовим виторгом (без по-
датку на додану вартість і акцизного збору) та витратами на виробництво і реалізацію продукції [1].

Бланк І. А. у своїй праці «Управління прибутком» зазначає, що в процесі підприємницької діяльності 
створений у сфері виробництва та послуг чистий дохід є відображенням прибутку як економічної категорії. Він 
вважає, що готова продукція є результатом поєднання факторів виробництва (капіталу, праці та природних 
ресурсів) і корисної продуктивної діяльності господарюючих суб’єктів, що за умови продажу споживачу стає 
товаром [2].

Поддєрьогін А. М. вважає, що прибуток – це частина додаткової вартості, виробленої і реалізованої, го-
тової до розподілу. Після того, як вартість, втілена у створеному продукті, буде реалізована і набере грошової 
форми – підприємство одержить прибуток [3].

© Постольник А. О., 2020 
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Білик М. Д. вважає, що прибуток – це додаткова вартість, яка утворюється в процесі виробництва понад 
вартість спожитих виробничих ресурсів і робочої сили [4].

Ефимова О. В. розглядає прибуток як змінену форму додаткової вартості, виробленої, реалізованої, гото-
вої до розподілу, що сформована в процесі суспільного відтворення для задоволення різних інтересів підпри-
ємства та його власників [5].

Савчук В. П. розглядає прибуток як основний критерій ефективності господарювання [6].
Шеремет А. Д. вважає, що прибуток – основне власне внутрішнє фінансове джерело, яке забезпечує роз-

виток підприємства на принципах самофінансування [7].
Таким чином, прибуток – це основний критерій ефективності роботи підприємства, який формується за 

рахунок чистого доходу, що залишається підприємству після відшкодування всіх витрат, пов'язаних з виробни-
цтвом, реалізацією продукції та іншими видами діяльності. 

З економічної точки зору прибуток – це різниця між грошовими надходженнями і грошовими витратами. 
З господарської точки зору прибуток – це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звіт-
ного періоду. Для максимізації розміру позитивного фінансового результату суб’єкти господарської діяльності 
повинні забезпечувати зростання обсягів їх діяльності, ефективно управляти витратами, підвищувати ефектив-
ність використання матеріально-технічної бази, оптимізувати склад та структуру обігових коштів, підвищувати 
продуктивність праці та системи управління. 

Отже, прибуток як економічна категорія відображує чистий дохід, створений у сфері матеріального вироб-
ництва в процесі з'єднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної виробничої 
діяльності. А результат цього – вироблена продукція (надані послуги), що стає товаром за умов її реалізації.

Управління прибутком є важливою частиною економіки господарюючого суб'єкта. Розподіл прибутку 
є зворотним боком процесу виробництва. Наскільки вдалим буде цей процес, настільки буде при незмінних 
умовах зростати ефективність виробництва. Найбільш складним є механізм розподілу прибутку на підпри-
ємствах, оскільки він повинен будуватися з урахуванням багатьох факторів. Процес управління прибутком під-
приємств передбачає вибір оптимальної системи розподілу, яка б задовольняла загальновиробничі інтереси 
підприємства у поєднанні з інтересами співвласників. Сучасні українські вчені по-різному трактують поняття 
«управління прибутком» підприємства.

Воронкова Т. Є. вважає, що управління прибутком являє собою процес пошуку та прийняття управлін-
ських рішень за всіма основними аспектами його формування, розподілу і використання на підприємстві [8].

Говорушко Т. А. розглядає процес управління прибутком підприємства як комплекс організаційно-
управлінських заходів, методів та інструментів визначення і реалізації найбільш економічно ефективних управ-
лінських рішень щодо формування, розподілу та використання фінансово-економічного результату діяльності 
підприємства для досягнення його цілей та мети створення [9].

Николишин С. Є. визначає систему управління прибутком як сукупність взаємопов’язаних елементів, 
кожний з яких має функціональне призначення та спільна дія котрих за певних умов забезпечує досягнення 
механізму отримання прибутку заданої величини [10].

Отже, управління прибутком – це процес побудови та реалізації найбільш економічно ефективних рі-
шень щодо питань формування, розподілу та використання фінансового результату господарської діяльності 
підприємства з метою забезпечення стійкого фінансового стану й ефективної діяльності підприємства у май-
бутньому.

Основними завданнями управління прибутком є:
забезпечення максимізації розміру прибутку в межах можливостей ресурсного потенціалу підпри- −

ємства та обмежень ринкової кон’юнктури;
забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку та допустимим рівнем ризику; −
забезпечення високої якості сформованого прибутку; −
забезпечення виплати високого рівня доходу власникам підприємства; −
забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до  −

завдань розвитку підприємства в довгостроковому періоді;
забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства.  −
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Таким чином, проаналізувавши погляди різних учених, дійшли висновку, що прибуток являє собою пере-
вищення доходів підприємства над його витратами. Необхідно застосовувати ефективні підходи до управління 
прибутком суб’єкта господарювання задля підвищення рентабельності виробництва та інвестиційної прива-
бливості підприємства, зміцнення його конкурентоспроможності. 

Оптимальне управління структурою прибутку допомагає підприємству запобігти банкрутству, сприяє 
перспективам виходу на міжнародні ринки. Для підвищення прибутковості підприємства необхідно: постійно 
вести облік доходів і витрат, враховувати вплив внутрішніх і зовнішніх факторів, проводити ефективний мар-
кетинг, стежити за продуктивністю праці на підприємстві, збирати інформацію про конкурентів, проводити 
ефективну цінову політику, а також доречно економити на кожному етапі робочого процесу. У подальшому це 
гарантуватиме фінансову стійкість і платоспроможність підприємства, сильні конкурентні позиції, збільшення 
ринкової вартості та інвестиційної привабливості.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Велика О. Ю.  
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Анотація. Розкрито основні аспекти формування державного бюджету, його концепції. Проведено 
аналіз джерел формування доходів Державного бюджету України та розміри доходів протягом 2017–2019 рр. 
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Annotation. The theme of formation of the state budget, its concept is revealed. The sources of revenue forma-
tion of the State Budget of Ukraine and the amount of revenues during 2017–2019 are analysed. The situation and 
essence of the public debt in Ukraine are considered.

Кeywords: public debt, budget revenues, budget deficit, socio-economic policy.

Багато країн мають велику кількість боргів, як внутрішніх, так і зовнішніх, що робить їх на фоні інших не-
стабільними. У їх числі є також і Україна. На цей момент вона перебуває у стані економічної кризи з 2013 року. 
Через це формування державного бюджету та погашення нинішніх заборгованостей є дещо іншим.

Актуальність цієї теми пов’язана з тим, що система формування доходів бюджету знаходиться під впли-
вом несприятливих на те умов: інфляція, економічна криза, війна. Такі фактори можуть спричиняти умови для 
виникнення державного боргу, який, своєю чергою, відноситься до питань національної безпеки та починає на-
бувати соціально-політичного характеру. Тому важливо проаналізувати основні способи наповнення дохідної 
частини бюджету за таких обставин і визначити проблеми державної заборгованості. 

Темою формування державного бюджету України займалися такі вчені, як: Зварич О. В., Маркуц Ю. І., 
Гусаревич Н. В., Савчук С. В., Хомутенко В. П., а проблематикою державного боргу України –Єрмошенко М. М., 
Сухоруков А. І., Василик О. Д., Вахненко Т. Д., Федосов В. М. та ін.

Для подальшого розуміння статті наведено відповідні терміни.
Державний борг – це вся сума випущених і непогашених боргових зобов’язань держави (як внутрішніх, 

так і зовнішніх), включаючи видані гарантії за кредитами, що надаються іноземним позичальникам, місцевим 
органам влади, державним підприємствам [1].

Державний бюджет – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань 
і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади АРК, органами місцевого 
самоврядування протягом бюджетного періоду. 

Формування бюджету в Україні, як і в будь-якій іншій країні, є важливим, оскільки має на меті забезпечи-
ти стабільний розвиток економіки та подальше економічне зростання суспільства [2]. Загалом держава повинна 
визначити обсяг і складові елементи податкових надходжень, бо саме вони впливають на фінансове забезпечен-
ня виконання державної функції щодо регулювання економічних процесів. Бюджетним кодексом України (ст. 
9) встановлена така класифікація доходів бюджету: 

1) податкові надходження; 
2) неподаткові надходження; 
3) доходи від операцій з капіталом; 
4) трансферти. 
До податкових надходжень належать обов'язкові платежі, передбачені податковим законодавством Укра-

їни. 
Ця ідея спрямована на стабілізацію та оздоровлення економіки, які відбуваються як на щорічній, так і на 

циклічній основах. Оскільки Україна перебуває у складних умовах під час переходу на ринкову економіку, то 
ця концепція використовується і на поточний час. Отже, держава усуває проблеми економіки за допомогою 
бюджету. За існування взаємозв'язку бюджету й економіки пріоритет надається останній. 

З кожним роком рівень доходів збільшується, проте і витрати на виконання державою своїх функцій теж. 
Так у 2019 р. державний бюджет отримав 998,9 млрд грн, але видатки становили 1072,5 млрд грн. Тобто дефі-
цит бюджету склав 78049,5 млн грн. У 2018 р. дохід складав 928,3 млрд грн, а видатки – 985,0 млрд грн (дефіцит 
бюджету на суму 59247,9 млн грн). У 2017 р. 793,0 млрд грн доходу та 839,7 млрд грн видатків дефіцит склав 
47849,6  млн грн. 

Неподаткові та податкові надходження є основними джерелами доходу для Державного бюджету Укра-
їни. Кількість неподаткових надходжень коливається між 128402,3 млн грн до 186684,2 млн грн, або від 16,19 % 
до 18,70 %. Основною проблемою неподаткових надходжень можна вважати відсутність коштів, що перерахову-
ються до бюджету НБУ. Це спричиняє поступове зменшення доходів від власності, підприємницької діяльності 
до державного бюджету. Вторинними слід зазначити зменшення адміністративних зборів і платежів. [3] Подат-
кові надходження залежать від економічного розвитку країни та об’ємом економічних агентів, що здатні мають 
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сплачувати відповідні відрахування на користь держави та її потребам щодо перерозподілу ВВП, фінансового 
забезпечення державних програм або їх реалізація. Це надходження є найбільшим. Тому воно забезпечує 80 % 
усього бюджету.    

Наразі, як було зазначено вище, відбувається зростання дефіциту бюджету. Основними причинами цього 
є перевищення темпів зростання державних видатків порівняно з державними доходами, залежністю від ім-
порту енергії, потреби технічного переозброєння більшості галузей національної економіки, війна. [4] Нижче 
наведено також ситуації, що відбувались в Україні, та їх вплив на державний бюджет.

Таблиця 1
Події та їх вплив на державний бюджет [5]

Роки Подія Вплив

2007 р. Політична криза Зниження доходів

2008–2010 рр. Фінансово-економічна криза Зниження доходів

2011–2012 рр. Підготовка до проведення Євро-2012 Невдало складений бюджет витрат, зростання ви-
трат на вирішення економічних питань

2013–2014 рр. Політична криза, Євромайдан Зниження доходів, надзвичайна ситуація, яка по-
требувала фінансування

2015 р. – дотепер Антитерористична операція на Донбасі, 
анексія Криму

Неефективна політика податків, вимушене фінан-
сування через надзвичайну ситуацію

Для балансу видатків і доходів держави потрібно аналізувати й оцінювати ризики, що пов’язані з держав-
ним боргом. Необхідно зробити перегляд напрямів фінансування державних запозичень і створити активну 
політику забезпечення зростання ВВП [5].

Таким чином, можна зазначити, що Україна при формуванні державного бюджету використовує концеп-
цію «функціональних грошей», що дійсно позитивно впливає на кількість доходів до бюджету при аналізуванні 
періоду з 2017 р. по 2019 р. 

Основним доходом нинішнього бюджету є податкові та неподаткові надходження. Проте все ще спостері-
гається зростання дефіциту бюджету через залежність від імпорту газу, перевищення видатків над доходами, 
частих політичних або економічних криз чи термінове фінансування під час надзвичайних ситуацій. При цьому 
державний борг можна розглядати з двох позицій: з одного боку, державне запозичення сприяє економічному 
зростанню країни; з іншого – борг збільшує навантаження на державний бюджет.

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Азаренков Г. Ф. 
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Анотація. Розкрито теоретичний зміст і значення логістики на підприємстві, розуміння сутності 
ефективності логістичної діяльності, виявлено основні задачі, які вирішує логістика для забезпечення кон-
курентоспроможності підприємства. Розглянуто фактори та складові, що впливають на ефективність 
логістичної діяльності підприємства. 
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Annotation. The theoretical content and importance of logistics at the enterprise, the understanding of the 
essence of the effectiveness of logistics activities are revealed, the main tasks that are solved by logistics to ensure the 
competitiveness of the enterprise are identified. Factors and components that influence the efficiency of logistic activity 
of the enterprise are considered.

Кeywords: logistics, efficiency, factors of efficiency of logistic activity, logistic component of activity of the 
enterprise.

Постановка проблеми. Для органічного функціонування господарюючого суб’єкта важливим є забез-
печення ефективного управління як внутрішніми, так і зовнішніми матеріальними, інформаційними, фінансо-
вими потоками. Саме на це направлена логістична діяльність підприємства.

Однак такі прояви невдалої організації логістики, як переповнені склади та недостатня їх автоматизація, 
невчасне виконання замовлень, застарілість транспортних засобів, являють собою одну з причин того, що 41 % 
вітчизняних підприємств є збитковими. Розвиток логістики має бути спрямованим на оптимізацію руху зазна-
чених потоків. Одним із інструментів, який є визнаним у світовій практиці і використовується підприємствами 
України, є передача внутрішніх функцій на обслуговування іншій компанії, тобто аутсорсинг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні аспекти підвищення ефективності 
логістичної діяльності розглядали такі науковці, як Гончарова Т. А., Станіславик О. В., Коваленко О. М., Чорно-
писька Н. В., Швед О. І. 

У своїх роботах вчені А. А. Чеботаєв [1], Є. В. Крикавський, І. І. Кубів [3], Р. Р. Ларіна [4] та С. В. Мішина [5] 
досліджують питання ефективності логістичної діяльності на підприємствах. Зокрема, А. А. Чеботаєв [1] роз-
глядає окремі види забезпечення логістичної діяльності, але не дає їх визначення та характеристику. 

Головна мета цієї статті полягає в методичному обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності логістич-
ної діяльності підприємства.

На сучасному етапі економічного розвитку логістика займає одне з провідних місць для діяльності під-
приємства. Правильне функціонування та правильна взаємодія структурних елементів логістичних процесів 
на підприємстві сприятимуть підвищенню ефективності управлінських рішень. У результаті дослідження було 
проаналізовано визначення поняття «логістика» та дано власне визначення, виділено загальні аспекти сучас-
ного розуміння логістики. У статті розглянуто особливості етапів та стадій розвитку логістики, наведено зміс-
товні аспекти різних класифікацій логістики, показано інтеграцію логістики з основними сферами діяльності 
підприємства. Необхідності подальших досліджень набуло питання удосконалення логістичних процесів на 
підприємствах [5].

© Проняєва В. В., 2020 
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Ефективність логістичної системи – це показник (або система показників), який характеризує рівень якості 
функціонування логістичної сис теми за заданого рівня загальних логістичних витрат. З точки зору споживача, 
який є кінцевою ланкою логістичного ланцюга, ефективність логістичної системи визначається рівнем якості 
обслуговування його замовлення [2].

Зростаюча зацікавленість у підвищенні ефективності всього логістичного ланцюга висуває підвищені ви-
моги і до системи оцінних показників, яка в цьому випадку має забезпечувати інтегральну оцінку логістичних 
процесів.

Забезпечення логістичної діяльності є системою, яка складається з функціонально пов’язаних організацій-
ного, фінансово-економічного, наукового, кадрового, правового, інформаційного, техніко-економічного забез-
печення і сама є складовою мікрологістичної системи. 

Одним із видів забезпечення логістичної діяльності на підприємстві є, насамперед, організаційне забез-
печення, під яким розуміємо проведення заходів організаційного характеру щодо впровадження логістики в ді-
яльність підприємства та щодо оптимізації управління його матеріальними, фінансовими й інформаційними 
потоками [2]. 

Підвищенню ефективності логістичної діяльності сприяє фінансово-економічне забезпечення, під яким 
розуміємо систему заходів, спрямованих на оптимізацію фінансових потоків підприємства. Наукове забезпе-
чення логістичної діяльності на підприємстві передбачає проведення наукових досліджень щодо впровадження 
логістики в господарську діяльність підприємства; наукове обґрунтування напрямків впровадження логістич-
ної діяльності; здійснення методичних розробок щодо впровадження логістики; визначення впливу логістич-
них показників на фінансові результати діяльності підприємства та ін. 

До кадрового забезпечення належать: підготовка фахівців з логістики; мотивація та стимулювання їх ло-
гістичної діяльності тощо. Підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємстві ґрунтується на 
правовому забезпеченні, призначенням якого є розробка нормативних актів і стандартів; створення бази даних 
нормативної документації, яка регламентує господарську та логістичну діяльність підприємств; розвиток юри-
дичної підтримки логістичної діяльності; інтеграція управлінської діяльності з логістичною діяльністю та ін. 

Ефективність логістичної діяльності на підприємстві може виявлятися: а) в оптимальній організації по-
стачальницької, виробничої і збутової діяльності підприємства; б) у скороченні логістичних витрат; в) в оптимі-
зації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків; г) у виробництві конкурентоспроможної продукції; 
д) у виході на нові ринки; е) у науково-технічних досягненнях.

Підвищенню ефективності логістичної діяльності сприяє інформаційне забезпечення, під яким розуміє-
мо систему заходів, спрямованих на оптимізацію інформаційних потоків підприємства. Важливим видом за-
безпечення логістичної діяльності на підприємстві є техніко-економічне забезпечення, під яким розуміємо сис-
тему заходів, спрямованих на оптимізацію інформаційних та фінансових потоків підприємства. Використання 
системного підходу до впровадження логістики в господарську діяльність диктує необхідність формування 
комплексу забезпечуючих підсистем та їх подальший розвиток з метою підтримки з підвищення ефективності 
логістичної діяльності на підприємстві. 

Створення, впровадження та подальший розвиток всіх видів забезпечення логістичної діяльності спрямо-
вується на підвищення ефективності логістичної діяльності на підприємстві [1; 3–5]. 

Основні шляхи удосконалення якості логістичних процесів на підприємстві:
1. Розробка, формування і впровадження інтегрованої системи якості.
2. Розробка і реалізація загальної стратегії удосконалення якості підприємства.
3. Внутрішня і зовнішня інтеграція процесів удосконалення якості:
1) формування взаємодій, гармонійних і продуктивних робочих стосунків між співробітниками різних 

функціональних підрозділів, які забезпечували б досягнення мети системи якості, організація їх спільної робо-
ти;

2) координація діяльності у функціональних галузях якості, на підприємстві і у логістичних ланцюгах між 
партнерами.

4. Контролінг.
Пропонуємо основні принципи роботи служби якості на підприємстві:

чіткість організаційної структури єдність керівництва, підконтрольність виконавців; −
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цілеспрямованість – спрямованість на рішення задач, пошук оптимальних рішень; −
координованість дій – комплексні дії через заходи для досягнення ефекту синергії в системі управлін- −

ня підприємством;
високий рівень професійних кадрів – постійне навчання та підвищення кваліфікації; −
фінансова забезпеченість – ефективне виконання роботи (мотивація персоналу); −
активна політика – творчі, креативні підходи до роботи. −

У табл. 1 наведено основні чинники підвищення ефективності системи управління логістикою. Таким чи-
ном, логістизація ринкових структур в умовах реформування економіки України не може обмежитися тільки 
раціоналізацією їх систем управління, а повинна супроводжуватися їх паралельним перетворенням у логіс-
тичні системи. В результаті ефект логістизації набагато перевищує додаткову вигоду ринкових структур від 
раціональної (оптимальної) організації управління потоковими процесами на підприємствах. Дослідження 
показують, що саме інтеграція матеріальних та інформаційних потоків поряд з підвищенням економічної 
ефективності є інноваційним механізмом, здатним створити потужний економічний ефект функціонування 
підприємства.

Таблиця 1
Основні чинники і джерела підвищення ефективності системи управління  

за рахунок застосування логістики

Вплив логістики на основні 
параметри управління  

потоковими процесами

Фактори ефективності за 
рахунок поліпшення основних 

параметрів управління

Джерела ефективності за раху-
нок виявлення та використання 
резервів управління за допомо-

гою логістики

Реалізація основних 
цілей логістики на об'єктах 
управління, що впливає на 

кінцеві результати  
діяльності

1. Досягнення раціональної 
структурної організації управ-
лення.
2. Підвищується  дієздатність 
системи управління: 
а) поліпшується виконавча 
дисципліна 
б) поліпшується соціальноеко-
номічна постановка завдань 
управління 
в) підвищується професійний 
рівень працівників 
г) поліпшується науковомето-
дичне, технічне та інформацій-
нотехнологічне оснащення

1. Поліпшується поставка страте-
гічних і тактичних завдань. 
2. Знижується ступінь відхилення 
фактичних виконавчих рішень від 
запрограмованих відповідно до 
нормативної моделі управління. 
3. Зменшується роль неформаль-
ної структури управління. 
4. Підвищується повнота і точність 
вирішення завдань у їх будь-якій 
постановці. 
Перша ціль – поліпшення якості 
обслуговування за рахунок:

наближення нормативної струк- −
турної організації управління до 
еталонної;
наближення реальної моделі  −
управління до нормативної;
наближення результатів рішен- −
ня інформаційних і оптимізацій-
них завдань до оптимального 
варіанта

1. Зменшення дефіциту, що ви-
никає при порушеннях договірних 
умов поставки і, відповідно, втрат 
від дефіциту. 
2. Зменшення запасів надлишкової 
(наднормативної і зайвої) продукції 
та зниження витрат на їх утриман-
ня та ліквідацію. 
Друга ціль – зниження сукупних 
витрат і втрат на формування, 
рух і перетворення матеріальних, 
товарних, грошових та інформацій-
них потоків 

1. Реалізація раціональної 
схеми руху матеріалів і това-
рів, а також інформаційних і 
грошових потоків. 
2. Мінімізація та оптимізації 
запасів у всіх каналах про-
ходження продукції. 
3. Комбіноване використання 
різних видів транспорту 
4. Встановлення оптимально-
го співвідношення між замов-
ною, транзитною і склад-
ською формами поставок. 
5. Правильне розміщення 
складського господарства на 
обслуговуваній території. 
6. Використання прогресив-
них форм складської обробки 
вантажів. 
7. Зниження втрат матеріаль-
них ресурсів при доставці 
і  зберіганні. 
8. Зменшення витрат на 
управління 

Найбільш очевидним і правильним вирішенням зазначеної проблеми є створення ефективної мобільної 
логістичної системи управління, об’єднаної з інформаційною системою. Мета створення такої системи – авто-
матизація логістичних та інформаційних процесів, економія коштів і підвищення функціональності за рахунок 
використання сучасних комп’ютерних систем [3]. 

Завдання підвищення ефективності необхідно вирішувати ще на стадії проєктування, для цього існуючі 
схеми управління логістикою необхідно оптимізувати з метою підвищення їхньої ефективності. Для аналізу кла-
сичної схеми логістичної системи найбільш зручним варіантом буде використання функціонально-вартісного 
аналізу [5]. 
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Під час формування логістичної системи на підприємстві необхідно враховувати безліч факторів і постій-
но збирати відповідну інформацію. Обов’язковим є створення механізму управління логістичною системою, 
що є одним із можливих інструментаріїв управлінського персоналу та аналогом системи управління базами 
даних. При цьому об’єктом управління є логістична система підприємства, а детальніше – логістичні процеси. 
Лише ретельне дослідження функціональних сфер логістичної системи, чітке формулювання завдань, постав-
лених перед створеною на підприємстві логістичною системою та розуміння поставлених цілей перед розроб-
никами логістичної системи, надасть можливість створити на підприємстві ефективну логістичну систему та 
ефективний механізм управління нею і виведе підприємство на вищий рівень функціонування та затвердить 
його положення на споживчому ринку.

Висновки. Таким чином, основними шляхами підвищення ефективності логістичної діяльності на під-
приємстві є її комплексне забезпечення; досягнення взаємозв’язку видів забезпечення логістичної діяльності 
з іншими видами діяльності підприємства; використання системного підходу щодо впровадження логістики 
в господарську діяльність на основі комплексу функціональних та забезпечуючих підсистем. Подальшому до-
слідженню підлягає апробація запропонованих рекомендацій на практиці – в діяльності вітчизняних підпри-
ємств. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Колодізєва Т. О. 
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У сучасних економічних умовах фондовий ринок є головною та невід'ємною частиною грошового ринку. 
Його функцією та головною місією є накопичення фінансових ресурсів, забезпечення ефективного перерозпо-
ділу капіталу між суб'єктами господарювання та галузями економіки. Фондовий ринок є основним джерелом 
фінансування діяльності суб'єктів господарювання, що забезпечує великий інвестиційний потенціал для влас-
ників економічних ресурсів. 

Підвищення ефективності використання економічного потенціалу фондового ринку для посилення за-
лучення інвестиційних ресурсів у вітчизняну економіку є пріоритетним курсом формування економіки країни, 
що забезпечує її мікроекономічний розвиток. Цим визначена актуальність цієї теми.

Дослідженню сутності та особливостей функціонування фондового ринка присвячено праці багатьох ві-
тчизняних науковців, таких як: В. Опарін [1], В. Шелудько [2], І. Краснова [3], Л. Добриніна [4], О. Мозговий [5] 
та ін. Проте, незважаючи на наявні дослідження, деякі питання з приводу активізації інвестиційної діяльності 
та впливу фондового ринку на цей процес потребують більш детального вивчення. 

Метою статті є визначення головної ролі фондового ринку у посиленні інвестиційної активності та демон-
страція особливостей залучення інвестицій в українську економіку засобами фондового ринку.

Основними аспектами, що сприяють досягненню стабільності, формуючи матеріальну основу економіч-
ного зростання та забезпечуючи розширене відтворення суспільного виробництва, є використання та розвиток 
фондових ринкових засобів. Подібним чином основними цінними паперами, які допомагають суб'єктам госпо-
дарювання залучати інвестиційні ресурси на фондовому ринку, є акції та корпоративні облігації.

Емісія акцій є одним із найпоширеніших методів фінансування інвестицій, що застосовуються акціонер-
ними товариствами серед цінних паперів. Випуск акцій фінансуватиме як початкову діяльність компанії, так 
і  подальші масштабні інвестиційні проєкти [6].

В Україні фондовий ринок вже давно відіграє важливу роль не через інвестиційний напрямок його діяль-
ності, а через перерозподіл активів у процесі приватизації. Протягом 2015–2017 рр. спостерігався найбільшій 
випуск акцій. Так, у 2017 р. було зареєстровано випуск акцій на суму 324,84 млрд грн. Однак станом на 2020 р. 
випуск акцій суттєво скоротився. Так, у 2018 р. випуск знизився на 93 %. Це було спричинено кризою, складною 
ситуацією в країні та інфляцією грошей. Однак у 2019 р. цей показник значно зріс порівняно з 2018 р. на 85 % 
(рис. 1) [7].

Як видно з рис. 1, кількість випущених облігацій у 2018 р. значно зменшилась порівняно з попереднім 
роком. У 2019 р. обсяг зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 
випусків акцій збільшився на 64,94 % порівняно з попереднім роком і досяг 63,54 млрд грн [7].

Також одним із найважливіших показників стану фондового ринку є сума випущених акцій. Станом на 
31 грудня 2019 р. загальна сума всіх випусків цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР, досягла 2367,06 млрд 
грн. За даними НКЦПФР, кількість цінних паперів, випущених у 2019 р., зросла більш ніж удвічі, збільшившись 
на 53,55 % порівняно з 2018 р. [7]. На рис. 2 наведено структуру загальної номінальної вартості цінних паперів 
суб’єктів господарювання України за 2019 рік. 

Отже, з рис. 2 можна зробити висновок, що акції та державні облігації займають найбільшу частку у струк-
турі цінних паперів України. Також треба зазначити, що у 2019 р., за даними депозитарних установ, максималь-
на номінальна вартість цінних паперів зосереджена в акціях, що еквівалентно 60,39 % [7]. Залучення додатко-
вого забезпечення для фінансування діяльності суб’єкта господарювання на фондовому ринку не є звичайною 
практикою в Україні. Одним із головних факторів у цій ситуації є відсутність достатньої пропозиції фондового 
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ринку з характеристиками, прийнятними для інвесторів з точки зору прибутковості, ризику, ліквідності та без-
пеки, а також невеликої кількості інвестиційного капіталу.

Млрд грн

Обсяг реєстрованих випусків акцій, млрд грн

Обсяг зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів, млрд грн

Обсяг зареєстрованих Комісією випусків облігацій підприємств, млрд грн
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Рис. 1. Динаміка обсягів емісії цінних паперів, в тому числі емісії акцій та корпоративних облігацій  
у 2015–2019 рр.

Джерело: складено автором на основі [7]
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Рис. 2. Структура загальної номінальної вартості цінних паперів України з розподілом за фінансовими 
інструментами, станом на 31.12.2019 р., млрд грн

У табл. 1 наведено перелік підприємств, що зареєстрували значні випуски акцій у 2019 р.
З табл. 1 видно, що випуск акцій крупних емітентів досяг 91 % від загальної кількості акцій, зареєстрованих 

НКЦПФР.
У структурі обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків облігацій підприємств 98,22 % зареєстровано това-

риствами, окрім банків і страхових компаній (табл. 2).
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Таблиця 1
Емітенти, які протягом 2019 р. зареєстрували значну кількість акцій

Найменування емітента Обсяг зареєстрованих 
випусків акцій, млрд грн 

Частка у загальному обсязі 
зареєстрованих випусків 

акцій, % 

ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ  УКРЕНЕРГО» 37,16 0,5848

АТ «Альфа-Банк» 16,55 0,2604

ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» 1,19 0,0187

ПАТ «Банк Восток» 0,64 0,0101

ПАТ «Акцент-банк» 0,5 0,0079

АТ «Східно-Український Банк «Грант» 0,46 0,0073

ПрАТ «Л-Капітал» 0,39 0,0062

ПрАТ «ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО» 0,37 0,0057

ПАТ «Вест файненс енд кредит банк» 0,36 0,0057

АТ «Прокредит Банк» 0,35 0,0055

Джерело: складено автором на основі [7]

Таблиця 2
Обсяг зареєстрованих НКЦПФР випусків облігацій підприємств (за видами підприємств)  

у 2015–2019 рр., млн грн

Суб’єкти господарської діяльності 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

Товариства 11,42 5,52 5,65 15,46 11,01

Банки – – 2,7 – 0,2

Страхові компанії 0,23 – – – –

Джерело: складено автором на основі [7]

У 2019 р. НКЦПФР зареєструвала випуск 88 корпоративних облігацій на 11,21 млрд грн. Порівняно 
з  2018  р. кількість випущених зареєстрованих корпоративних облігацій зменшилась на 27,51 %.

Отже, можна простежити динаміку обсягу зареєстрованих НКЦПФР випусків облігацій підприємств (за 
видами підприємств) у 2015–2019 роках. Так, у 2016–2017 роках відбулося значне зменшення обсягу випуску 
корпоративних облігацій, що було спричинене економічним становищем в країні.

Отже, добре функціонуючий фондовий ринок не тільки виконує завдання, поставлені на благо учасни-
ків, але також допомагає вирішити спільні внутрішні економічні проблеми та серйозні соціальні проблеми 
в країні. Можна зробити висновок, що з формуванням цього ринку в Україні відбуватиметься зростання еко-
номічного стану країни, підвищення рівня ефективності суспільного виробництва і, як результат, підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки [8; 9].

Таким чином, у 2018 р. було визначено, що випуск акцій в Україні суттєво зменшився до 93 %. Однак об-
сяг випуску цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР у 2019 р., продемонстрував значну позитивну динаміку, 
більш ніж подвоївшись порівняно з 2018 р., або 53,55 %. Тому розумно вдосконалювати регуляторні, організа-
ційні та інституційні механізми її регулювання, щоб підвищити рівень ефективності інвестиційної діяльності 
компанії на фондовому ринку. Крім того, у 2019 р. значна частина загальної номінальної вартості складається 
з акцій та облігацій по всій країні.

Можна також зробити висновок, що обсяг залучення інвестицій в економіку України за допомогою ін-
струментів фондового ринку все ще залишається на низькому рівні, а також структура випуску цінних паперів 
не сприяла формуванню інвестицій у цю частину економіки. 
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Внутрішній фондовий ринок характеризується спекулятивним характером і відсутністю необхідної кіль-
кості фінансових інструментів з прийнятною якістю інвестицій. 

Саме ці дані пояснюють недовіру інвесторів до залучення додаткових грошей на фондовому ринку. Отже, 
перспективним напрямом подальшого дослідження можна виділити аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів 
господарювання.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Азізова К. М. 
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«Ніякий успіх в управлінні не компенсує провалу в лідерстві»
Стівен Р. Кові 

Проблема лідерства є сьогодні однією з найбільш популярних і одночасно найбільш складною і актуаль-
ною проблемою управління. Інтелектуалізація праці, посилення творчої складової розумової праці привели до 
необхідності пошуку і застосування нових методів та інструментів управління персоналом. 

Головний інструмент управління персоналом сьогодні – лідерство, про це свідчить значна кількість до-
сліджень зарубіжних авторів і продовження ними наукового пошуку. Необхідність дослідження накопиченого 
досвіду, адаптації наявних підходів та опанування технологіями лідерства, за допомогою яких можливо розви-
вати лідерську компетентність керівників вітчизняних підприємств, свідчить про актуальність цієї статті.

На думку Т. Г. Стефаненко [1], Сучасні організації потребують керівників із розвиненими лідерськими 
якостями. Лідерство керівника спонукає людей виходити за рамки формальних обов'язків і робити більше, ніж 
робили б у їх відсутності.

Сучасні організаційні структури стають все більш гнучкими й адаптивними, що обумовлює необхідність 
створювати нові правила, які здебільшого відповідали б новим реаліям. Традиційні форми керівництва не здат-
ні сьогодні виступати ефективною системою, що зв'язує між собою різні рівні і елементи організації – потріб-
ні неформальні контакти і особливий тип комунікації. Т. Г. Стефаненко зазначає, що особливою стає робота 
з  інформацією і необхідні лідерські стратегії створення «єдиного комунікативного простору» як у структурних 
підрозділах, так і в організації в цілому. На особливу увагу заслуговує той факт, що тільки в лідерської ролі 
керівникам сучасних організацій вдається виступати «агентами змін» [1].

У цей час особлива увага приділяється сучасному лідерському стилю керівництва, який характеризуєть-
ся як особливий, новаторський стиль управління персоналом, в основі якого лежать постійний пошук нових 
можливостей підлеглих, вміння залучати і використовувати для досягнення поставленого завдання людські ре-
сурси.

Удосконалення лідерських навичок важливо, оскільки керівник з яскраво вираженими лідерськими якос-
тями здатний забезпечити швидку адаптацію організації до інноваційних процесів, що відбуваються, в тому 
числі у вищій освіті. 

Р. Стогдилл [2] дійшов висновку, що в основному п'ять якостей характеризують лідера: розум або інтелек-
туальні здібності; панування або переважання над іншими; впевненість в собі; активність і енергійність; знання 
справи. Виходячи з теорії «Великих людей» можна навчитися виховувати в собі ці якості і тим самим ставати 
ефективними керівниками. Однак, як показує практика, у різних ситуаціях потрібні різні здібності та якості. 
Особисті якості лідера повинні співвідноситися з особистими якостями, завданнями та діяльністю його під-
леглих.

Наразі дослідження лідерства охоплюють досить широкий спектр проблем – від особистих до групових. 
Враховуючи це, автори сучасних концепцій часто виходять за рамки одного методологічного підходу.

Сучасний етап у вивченні лідерства характеризується інтересом до моральної, соціальної та етичної відпо-
відальності керівників. У рамках «ціннісного» напряму особливе місце займає концепція емоційного інтелекту 
Д. Гоулман [3], яка спростувала один з головних організаційних постулатів двадцятого століття, що емоціям 
не місце на роботі. Досліджуючи емоційний інтелект, Д. Гоулман доводить, що найбільш ефективні в своїй 
діяльності люди, які поєднують розум і почуття. Саме люди з високим емоційним інтелектом краще прийма-
ють рішення, ефективніше діють у критичних ситуаціях і краще управляють своїми підлеглими. Емоційний 
інтелект включає в себе п'ять основних компонентів: саморегуляцію, самосвідомість, мотивацію, емпатію і со-
ціальні навички.

Д. Гоулман разом із Р. Бояціс розробили концепцію «первинного» лідерства, відповідно до якої ефектив-
ність діяльності членів групи обумовлена емоційним станом лідера значною мірою. Автори виділяють такі 
стилі лідерства:

лідерство, спрямоване на формування бачення перспективи;  −
лідерство, орієнтоване на коучинг послідовників;  −
лідерство, що встановлює темп роботи;  −
демократичне лідерство; −
наказов − е лідерство [4]. 
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В огляді сучасних концепцій лідерства в такому підході можна угледіти повернення (на новому рівні) до 
класичного поведінкового підходу до лідерства, заснованого на концепції стилю лідерства [3].

К. Кешман розробив концепцію «внутрішнього стимулювання» лідерства, яка заснована на ідеї безперерв-
ного самовдосконалення лідера. «Внутрішнє лідерство» можна розвинути, якщо досягти майстерності в  само-
пізнанні, постановці цілей, управлінні змінами, міжособистісних відносинах, знаходженні рівноваги, умінні 
діяти [5].

Відповідно до концепції опосередкованого лідерства Р. Фішера і А. Шарпа не завжди необхідно займати 
формальну позицію лідера для реалізації процесної функції лідерства. Для здійснення опосередкованого лі-
дерства необхідно володіти такими навичками: 

чітке формулювання бажаних результатів;  −
створення бачення перспективи;  −
узгодження відносин співробітництва;  −
освоєння нових форм навчання [6]. −

Дослідивши умови перетворення просто успішного лідера, тобто того, хто досяг успіху, але не втримався 
на вершині, у переможця, який не тільки досяг успіху, але й утримував його протягом тривалого часу, Н. Тічи, 
прийшов до розробки концепції «двигуна лідерства». Суть концепції в тому, що в організаціях-переможцях 
лідери є на всіх рівнях, а для забезпечення саме ефективного лідерства лідери вищого рівня виховують лідерів 
на нижчих рівнях, тож лідери мають бути ознайомлені з методикою виховання нових лідерів [7].

Своєю чергою, Дж. Ліпман-Блюмен розробив концепцію лідерства, у якій йдеться про те, що сучасний лі-
дер повинен вміти встановлювати зв'язки між своїми стимулами і цілями та цілями і стимулами інших людей. 
Отже, згідно з цією концепцією лідер повинен оволодіти:

політичним прагматизмом;  −
особистісною автентичністю і відповідальністю; −
навичками побудови спільноти однодумців; −
орієнтацією на довгострокову перспективу; −
постійним прагненням до пошуку сенсу життя; −
навичками лідерства, що спираються на довіру [7]. −

На сучасному етапі розвитку науки, комунікацій і технологій з'являються нові теорії лідерства. Найбільш 
цікаві, з новопосталих досліджень, є електронне лідерство, коннективізм, неврологічні дослідження, а також 
теорії складних систем у лідерстві, які вже активно застосовуються на практиці. Однак слід зазначити, що нако-
пиченого досвіду в цій галузі ще недостатньо. З іншого боку, новий розвиток в останні роки отримали класичні 
теорії. Як і раніше, актуальний ситуаційний підхід, поведінковий аналіз, харизматичне і трансформаційне лі-
дерство і навіть теорія рис [8]. 

У цей час лідерство стає повноваженням, яке неможливо делегувати, тому що не можна бути лідером 
за призначенням, і тому, що лідерство − це, перш за все, відповідальність. Відповідальність же або беруть, 
або ні. 

Навіть у тих випадках, коли відповідального вибирають або призначають, потрібна внутрішня згода лю-
дини, інакше все перетворюється на порожню формальність. Відповідальність – це те, без чого в принципі не 
буває справжнього лідерства, але це вимога до лідера далеко не єдина. Інші вимоги, які висуваються суспіль-
ством до сучасного лідера, мають два аспекти: вони визначають його успішність і постійно змінюються з часом, 
оскільки змінюється ситуація в світі.

Отже, лідерство, як і раніше, є поширеною проблемою серед HR і бізнес-лідерів у всьому світі і зараз за-
ймає вищий за важливістю рейтинг, ніж це було раніше. У міру того, як організації стають все більш командо-
орієнтованими, технологія стимулює швидкі зміни, і бізнес-завдання стають все більш глобальними і різнома-
нітними, в розвитку лідерства виникають нові проблеми. 

Організаціям необхідно переорієнтуватися на лідерство в цілому, щоб виховати універсальних лідерів 
раніше, ніж це передбачають їх плани кар'єрного розвитку, формуючи командне лідерство як мікс різних по-
колінь і типів лідерства, і глибше розвивати лідерів в  організації на основі структурованої, заснованої на даних 
лідерських пріоритетів, програм і інвестицій.
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Розвиток лідерства є найважливішим механізмом організаційних перетворень, що інтегрує силу особис-
тості, синергію команди і можливості ринку. Розподілене по всіх рівнях організації лідерство здатне надихнути 
людей і наповнити організацію енергією досягнення.

Сучасний світ стрімко розвивається, і питання лідерства будуть актуальні завжди, а отже, це питання вар-
то досліджувати постійно.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Лугова В. М. 
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Анотація. Досліджено вплив професії на повсякденне спілкування людини, описано поняття професій-
ної деформації. Розглянуто плюси, мінуси професійної деформації, а також способи уникнення негативних 
наслідків обраної справи. 

Ключові слова: професія, деформація, вплив, оточення, звички.

Professional deformation of a personality is a change of personal qualities (stereotypes of perception, value ori-
entations, character, ways of communication and behavior), which come under the influence of long-term professional 
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activity. Personal deformation may be episodic or stable, superficial or global, positive or negative. It manifests itself in 
professional jargon, in manners of behavior, even in physical appearance. All personality traits are distorted: charac-
ter, behavior and way of communication, motivation, stereotypes of perception, value scale. Everything that happens 
around, any events, ordinary or important, a person who has suffered from professional deformation will only be 
perceived as a pro through the prism of his competence. 

In the psychological literature there are three groups of factors that lead to the emergence of professional defor-
mation: factors due to the specifics of activity, factors of personality traits, factors of socio-psychological character.

One of the most frequent causes of professional deformation, as experts say, is the specificity of the immediate 
surroundings with which the professional has to communicate, as well as the specificity of his activity. Daily work, 
for many years, to solve typical tasks not only improves professional knowledge, but also shapes professional habits, 
stereotypes, defines the style of thinking and communication styles.

Purpose: to reveal the negative influence of professional habits on a person's further surroundings and his/her 
thinking and to justify some possible solutions to the problem of professional deformation.

Professional stereotypes, in general, are an integral reflection of the achieved high level of skill, the manifestation 
of not only knowledge, but also fully automated skills and abilities. They develop, as a rule, from those qualities which 
are especially useful for the profession. However, if too much behavior is based on such stereotypical actions or these 
specific attitudes begin to spread to non-professional spheres, it adversely affects both work and communication in the 
home. 

On the one hand, a certain professionalism helps quickly and without mistakes to perform similar tasks accord-
ing to already existing templates. On the other hand, simplified settings can lead to the fact that even a simple and 
obvious solution is not noticed. They form an inertial link, and new approaches and methods are less and less learned 
because the need for them is not sufficiently understood. One of the sides of the deformation manifests itself in the 
emergence of false ideas that even without new knowledge accumulated stereotypes provide the necessary speed, ac-
curacy and success of activity. Excessive stenciling of approaches, simplification of views on working problems, which 
leads to a  decrease in the level of the specialist, his degradation. The other side of the deformation manifests itself in 
the transfer of professional habits, useful in work, on friendly and family communication.

Also, the disadvantage of professional deformation is that an employee, who usually communicates only in pro-
fessional community, communicates difficult, even with employees of other departments. This all greatly complicates 
communication. The professional role has a multifaceted impact on the personality, placing certain requirements on 
the person, thus transforming the whole image of the person. Daily, for many years, solving typical tasks improves 
not only professional knowledge, but also forms professional habits, a certain way of thinking and communication 
style. 

When a mature specialist comes across a new person and creates his own image of him as a person, his own 
profession inevitably leaves its mark – predetermining the understanding and reflection of the inner world of the 
perceived person. Therefore, it is often difficult for representatives of cardinally different industries to find a common 
language; they evaluate and perceive the interlocutor as if he had the same qualities and type of thinking as his own 
surroundings, whereas in reality the interlocutor can and most likely thinks quite differently. 

According to numerous studies, professional deformation has the greatest impact on the personal characteristics 
of those professions whose work is related to people (officials, managers, human resources workers, teachers, psy-
chologists). 

Let's look at the impact of the profession on a person through examples (Table 1). Take several representatives 
of different professions and predict or share experiences of how their specialization affects people's life views, values, 
and future interactions.

Conclusion. The study of professional deformation is an actual and not thoroughly studied question, it is a de-
termining factor in communication and personality formation.

The profession has a strong influence on a personality. Repeated actions, performance of similar tasks, high pro-
fessionalism without a desire to develop leads to narrow-mindedness, manifestation of negative professional qualities 
and, as a result, to professional deformation.

In each profession, it is important to identify and understand the factors that can influence the adequate percep-
tion of reality, first of all, they should be identified and follow the dynamics and manifestation of certain consequences. 
General advice may be to expand the circle of communication, to change activities.
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Table 1
Influence of professional deformation on a character of a personality

Occupation Traits caused by professional deformation

Teacher

Occupation of a teacher leads to the appearance of many thought and speech stamps in the lectures. On 
the one hand, it facilitates the work of the lecturer over the years, but on the other hand, it prevents the de-
velopment and improvement of the style and content of lectures, causing their stiffening, which inevitably 
leads to a decrease in the prestige of lectures for students, and the associated decline in the self-esteem 
of the teacher, and in addition - clogs the stamps and makes boring non-professional communication; the 
skill of giving anyone with whom they communicate more explanations than necessary is developed; often 
have a loud and well-defined speech, as they often have to speak for different audiences and it is important 
that they are well heard; traits may also manifest teaches: authoritarianism, demonstrativeness, dominance, 
aggression, indifference (pedagogical indifference), behavioral transfer, social hypocrisy, helplessness, 
inadequate self-esteem, pedagogical dogmatism, information passivity, formalism, incompetence, conser-
vatism, role expansionism, monologism, didacticism

Economists /Accountants
The ability to long-term focused attention on a distracted symbolic material, special accuracy, the desire for 
unambiguousness in the perception of any information, to work alone; impression of these professionals as 
people who are too closed and dry pedants

Lawyers, prosecutors, detectives

specialists who usually play opposite professional roles; self-control, observation, criticality and analytic 
thinking and excessive vigilance are developed; significantly lose faith in people, is ready to suspect every-
one and everyone in the commission of disreputable actions, sees intent in any omission Suspicion is one 
of the most dangerous signs of professional deformation of an investigator, because it leads to tenden-
tiousness, which can also have a negative impact on his work

It is important to remember that work is just a part of life, and for training communication skills, personal de-
velopment, it is important to learn something new all the time, to find friends in areas not adjacent to yours. This will 
help to look at the world more widely, to remember that not all people have the same mindset as you do, will help 
correct mistakes in communication and the consequences of professional deformation. It is important to separate work 
and personal life, family, not to carry work problems home, not to " turn on the boss " with children or try to diagnose 
a  friend. Knowing your own possible manifestations of professional deformation will help to correct them, and knowl-
edge about the characteristics of character and possible professional deformation of people with other professions will 
help to quickly establish contact with them, understand how they think, avoid conflicts.

Supervisor – Doctor of Sciences (Economics), Professor Syshenko О. A. 
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Анотація. Розкрито сутність поняття «глобалізація». Проведено аналіз її позитивних і негативних 
сторін. Визначено, що глобалізація є об’єктивним, незворотнім процесом, який розвивається відповідно до 
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У дискусійних питаннях світової економіки велику популярність отримала тема глобалізації. Ця пробле-
матика не сходить зі сторінок преси та наукової літератури, їй присвячені спеціальні міжнародні конференції, 
і відводиться все більш важливе місце у виступах керівників багатьох країн. Активне обговорення проблем гло-
балізації ведеться в рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Ставлення до процесів глобалізації як спеціалістів, так і усіх жителів нашої планети дуже неоднозначне, 
а  часом і діаметрально протилежне. Це пов’язано із різними точками зору на наслідки глобалізації, у яких одні 
бачать серйозну загрозу світовій економічній системі, а інші вбачають засіб подальшого прогресу економіки. 

Питання о дослідженні світової економіки у контексті глобалізації є дуже принциповим. Саме тому ці 
аспекти залишаються в полі зору провідних економістів-дослідників. Так, глибокий аналіз сутності глобалізації 
світової економіки вивчали Ю. Гуменюк, Ф. Закарія. А. Мельник, Дж. Рифкін, Д. Харві, Д. Шольє. Проблеми 
наслідків цієї теми розглядали А. Бузгалін, В. Іноземцев, Ф. Кастелс, А. Мокій, Дж. Плеєрс, Н. Талеб. Але ця 
проблема потребує подальшого розвитку.

Виходячи з вище зазначеного метою цієї статті є визначення позитивних і негативних наслідків процесу 
глобалізації у рамках світової економіки. 

Процеси глобалізації зачіпають різноманітні аспекти нашого життя: економіку, політику, культуру, іде-
ологію, безпеку, довкілля. Економічний вимір глобалізації включає в себе багаторазово збільшені за минулі 
десятиліття міждержавні потоки товарів і послуг, капіталу та інформації, а також зростаючу мобільність людей 
у міжнародному масштабі. М. Кастельс, професор соціології університету в Каліфорнії (США), визначив глоба-
лізацію як «нову капіталістичну економіку», перелічивши основні її характеристики: ця нова економіка органі-
зовується переважно через мережеву структуру менеджменту, розподілу та виробництва, а не окремих фірм, 
як раніше; інформація, знання та інформаційні технології є головними джерелами зростання виробництва та 
конкурентоспроможності; і вона є глобальною [1]. 

У цілому глобалізацію світової економіки можна сформулювати як посилення взаємозалежності націо-
нальних економік, взаємовплив і взаємне переплетення різноманітних сфер і процесів у світовому господар-
стві. 

Ознаками глобалізації світової економіки є: відкритість економіки як провідний принцип міжнародних 
взаємовідносин; формування регіональних об’єднань для покращення інтеграційної взаємодії окремих груп 
країн; створення ефективних механізмів регулювання господарської співпраці між країнами; підвищення ролі 
ТНК у міжнародному русі капіталу, товарів і послуг; розвиток нових інформаційних і комунікативних техноло-
гій, який сприяв би не тільки зростанню продуктивності праці, але більш тісному зв’язку окремих країн і  регі-
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онів; формування системи міжнародної торгівлі, яка основана на прийнятих міжнародною спілкою правилах 
міграції трудових ресурсів, капіталу та технологій, на фоні посилення лібералізації зовнішньоекономічної ді-
яльності; зростання числа активності та масштабів ТНК і транснаціональних банків; формування нових форм 
інтернаціоналізації господарського життя; зміна характеру залучення; створення світової фінансової системи, 
яка не пов’язана безпосередньо із зовнішньою торгівлею і міжнародним переміщенням факторів виробни-
цтва  [2].

У світовій економіці процес глобалізації об’єктивний, він не на роки, а на десятиліття і має багато пози-
тивних рис. Позитивне значення глобалізації важко переоцінити. Незмірно примножуються можливості люд-
ства, більш повно враховуються усі сторони його життєдіяльності, створюються умови для гармонізації. Також 
глобалізація світової економіки створює серйозну основу для рішення суспільних проблем людства. 

Існує багато позитивних наслідків глобалізаційних процесів. Глобалізація сприяє поглибленню спеціа-
лізації та міжнародного розподілу праці. У її умовах більш ефективно розподіляються засоби та ресурси, що 
в кінцевому підсумку сприяє розширенню життєвих перспектив населення та підвищенню середнього рівня 
життя (при більш низьких для нього витратах).

Переваги глобалізації поєднані також із виграшом від вільної торгівлі на взаємовигідній основі, яка задо-
вольняє усі сторони. Підсилюючи конкуренцію, глобалізація стимулює подальший розвиток нових технологій 
і розповсюдження їх серед країн. У її умовах темпи зростання прямих інвестицій набагато перевищують темпи 
зростання світової торгівлі, що є важливим фактором у трансфері промислових технологій, утворенні транс-
національних компаній, що безпосередньо сприяє на національну економіку. Переваги глобалізації визнача-
ються тими економічними вигодами, які утворюються від використання передового кваліфікаційного, науково-
технічного та технологічного та рівня провідних у відповідних областях зарубіжних країн в інших країнах. У цих 
випадках впровадження нових рішень відбувається в короткі терміни та при відносно малих затратах.

Важливою перевагою глобалізаційних процесів є економія на масштабах виробництва, що потенційно 
може призвести до скорочення витрат і зниженню цін, а отже, до стабільного економічного зростання.

Глобалізація сприяє загостренню міжнародної конкуренції. Затверджується, що глобалізація призводить 
до досконалої конкуренції. Йдеться про нові конкурентні сфери і про більш жорстке суперництво на традицій-
них ринках, яке стає не під силу окремій державі чи корпорації [3].  

Результатом глобалізації, як сподіваються прихильники цього процесу, має стати загальне підвищення 
добробуту у світі. Якщо прихильники глобалізації вказують на позитивній фактори її поглиблення, то анти-
глобалісти звертають увагу на негативні наслідки цього процесу.  

Однією з основних вважається загроза того, що переваги глобалізації будуть розподілятися нерівномірно. 
У короткостроковій перспективі зміни в обробній промисловості, сфері послуг призведуть до того, що галузі, 
які отримають вигоду від зовнішньої торгівлі, і галузі, які пов’язані з експортом, відчуватимуть більший при-
плив капіталу і кваліфікованої робочої сили. 

Водночас ряд галузей значно програватиме від глобалізаційних процесів, втрачаючи свої конкурентні пе-
реваги через зрослу відкритість ринку. Це означатиме можливість відтоку капіталу і робочої сили з цих галузей, 
що буде головною причиною для прийняття адаптаційних мір, пов’язаних з дуже великими затратами. Адап-
таційні міри чреваті для людей втратою роботи, необхідністю пошуку іншого робочого місця, перекваліфікаці-
єю, що призведе не тільки до сімейних проблем, а й вимагатиме крупних соціальних витрат у короткі терміни. 
У кінцевому підсумку виникне перерозподіл робочої сили, не без значних соціальних витрат [4].

Не менш небезпечною загрозою є збільшення розриву в рівнях заробітної платні кваліфікованим і менш 
кваліфікованим працівникам, а також із зростанням безробіття серед останніх. Більш важлива та обставина, що 
збільшується попит на кваліфіковані кадри в галузях і на виробництвах. Це пов’язано із тим, що конкуренція 
з боку трудомістких товарів, які випущені країнами із низьким рівнем заробітної платні і невисоким рівнем 
кваліфікації працівників, тягне за собою зниження цін на аналогічну продукцію європейських фірм і скорочен-
ня їхнього прибутку. Долаючи такі умови, європейські країни припиняють випуск збиткової продукції і пере-
ходять до виготовлення товарів, які потребують використання висококваліфікованого персоналу. В результаті 
працівники з більш низьким рівнем кваліфікації залишаються незатребуваними, їх доходи падають.

Ще одну загрозу пов’язують із мобільністю робочої сили. У зв’язку з вільним переміщенням робочої сили 
порушується питання про вплив глобалізації на зайнятість. За відсутності адекватних мір проблема безробіття 
може стати потенційним джерелом глобальної нестабільності. 
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Невміле використання і розбазарювання людських ресурсів у вигляді безробіття або часткової зайнятос-
ті  – головна втрата світового співтовариства в цілому, і особливо деяких держав, які витрачали більші засоби 
на освіту, зокрема, спірне питання про те, чи може міжнародна міграція сприяти вирішенню проблем зайня-
тості та бідності. Сьогодні ринки праці інтернаціоналізовані у значно меншому ступені, ніж ринки товарів чи 
капіталу. 

Важливою базою напруженості може стати також масова урбанізація. Вона пов’язана із глобальними тех-
нологічними, демографічними і структурними змінами. Міста вже стають ключовими елементами суспільства 
у масштабі країн і світу в цілому, а також основними каналами розповсюдження впливу глобалізації. Урбаніза-
ція вже поширює процес глобалізації, а кооперація між крупними містами в політичному і інституціонально-
му плані стане новою галуззю міжнародних відносин [5]. 

Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються із різним ступенем інтенсивності у різних регіонах світу 
і між різними групами країн. Тому широко обговорюється питання, хто виявляється у виграші від глобаліза-
ції. Найбільш ефективно у ці процеси залучені промислово розвинені країни і «нові індустріальні країни», які 
отримають основний виграш від глобалізації. Багато країн, що ще розвиваються, які утворюють периферію 
світового господарства, користуються благами глобалізації набагато меншою мірою, що призводить до їхньо-
го прогресуючого відставання від розвинених країн. Таким чином, міра позитивного впливу глобалізаційних 
процесів на економіку окремих країн залежить від місця, яке вони посідають у світовій економіці. Фактично 
основну частину переваг отримають багаті країни або індивіди, в той час, коли менш розвинені держави стають 
скоріше об’єктами, ніж суб’єктами глобалізації. 

Отже, достатньо складно, у кінцевому підсумку, оцінювати, що глобалізація несе за собою – загрозу чи 
перспективи і можливості розвитку. На це питання не можна відповісти однозначно, оскільки баланс негатив-
них і позитивних наслідків нестійкий, і постійно трансформується. Країнам необхідно дуже швидко адаптува-
тися до нових умов, які виникають у ході глобалізаційних процесів, використовувати можливості, що надають-
ся інтернаціоналізацією світової економіки. 

Глобалізація в останні десятиліття активізується, і процеси, які при цьому виникають, впливають на весь 
сучасний економічний, політичний і культурний спосіб життя. 

Глобалізація є об’єктивним, незворотним процесом, який розвивається відповідно до певних закономір-
ностей. Боротися з глобалізацією – те саме, що намагатися зупинити прогрес. Тому у сучасних умовах особливо 
актуальним стає проведення адекватної соціальної політики, здійснення фінансового контролю і регулювання 
з  боку держави, а також покращення міжнародної координації економічної політики. Тобто необхідно навчи-
тися обходити негативні сторони глобалізації і розумно використовувати ті блага, які вона несе.   

Науковий керівник – канд. екон. наук, професор Петряєва З. Ф. 
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Анотація. Досліджено особливості формування маркетингової товарної політики. Розглянуто визна-
чення та основну мету товарної політики. З’ясовано, з чого починається управління маркетингом. 

Ключові слова: товарна політика, підприємство, ринкова стратегія, ринок, споживач.

Annotation. The peculiarities of the formation of marketing product policy are studied. The definition and the 
main purpose of commodity policy are considered. Find out where marketing management begins.

Кeywords: commodity policy, enterprise, market strategy, market, consumer.

У сучасних умовах розробка товарної політики для кожного підприємства і вироблення своєї ринкової 
стратегії необхідна підприємству для того, щоб вижити і розвиватися, зайняти стабільну позицію на ринку.

Проблемам формування товарної політики присвячені роботи таких західних і вітчизняних дослідників, 
як: Романов А. Н., Войчак А. В., Багієв Г. Л., Балабанова Л. В., Ткаченко Н. Б., Зав'ялов П. С., Холодний Г. О.  
та ін. 

Мета статті: визначити й обґрунтувати взаємний вплив специфіки діяльності торговельних підприємств 
на формування товарної політики.

Товарна політика – це маркетингова діяльність, в якій здійснюються різні заходи щодо формування кон-
курентних переваг і створення таких характеристик товару, які роблять його привабливим для споживача, за-
довольняють ту чи іншу його потребу, забезпечуючи прибуток виробнику. Вона передбачає здійснення таких 
заходів, як: розробка нових видів продукції; модернізація товару; зняття з виробництва застарілих товарів; вста-
новлення оптимальної номенклатури та найкращого асортименту товарів; розробка упаковки і проведення 
маркування товарів; сервісне обслуговування та інше. 

При формуванні товарної політики необхідно враховувати, що товари можуть відрізнятися: функціональ-
ним призначенням, надійністю, довговічністю, зручністю використання, естетичністю зовнішнього вигляду, 
упаковкою, обслуговуванням, гарантією, супровідними документами та інструкціями.

Основна мета товарної політики полягає в тому, щоб товари, що випускаються (або продаються) під-
приємством, оптимально відповідали, з одного боку, ринковому попиту за кількістю і якістю, з іншого боку 
–ресурсам фірми. На основі цієї спільної мети підприємство може ставити конкретні цілі товарної політики по 
окремих товарах і для певних ситуацій на ринку.

Для того щоб існувати й отримувати прибуток, підприємство має спочатку зробити товар, визначити 
його ціну і вийти з ним на ринок. Тобто товар – це продукція, яка задовольняє який-небудь попит, що має свою 
ціну і призначена для продажу на ринку [1, с. 15]. 

У реальному житті існує величезна безліч різних товарів. Щоб якось полегшити роботу людей, що за-
ймаються дослідженням ринку, і створити сприятливі умови для придбання необхідних товарів покупцями, 
розроблені різні класифікації товарів. Всі товари з урахуванням їх призначення поділяються на такі.

Споживчі товари – це товари і послуги, призначені для кінцевого споживача (особистого, сімейного або 
домашнього використання). Ми користуємося ними в повсякденному житті (продукти харчування, одяг, меблі, 
автомобілі).

© Синицька Д. О., 2020 
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Промислові товари, або товари виробничого призначення, – товари, придбані приватними особами або 
організаціями для подальшої переробки або використання у господарській діяльності.

На підприємствах з кожною асортиментною групою товарів ведеться значна робота, яку проводять один 
або група працівників. Вони готують відповідні пропозиції щодо ухвалення рішення про товарний асортимент 
[2, с. 45].

Широта товарного асортименту визначається передусім метою, яку підприємство ставить перед со-
бою. Підприємства, які прагнуть до завоювання більшої частки ринку, дбають про широту товарного асор-
тименту. 

Вони не надають особливого значення прибутковості товарів, які випускають самі. Підприємства, які за-
цікавлені у високій прибутковості, мають переважно вужчий асортимент прибуткових виробів.

З плином часу асортимент товарів, звичайно, розширюється. Розширити асортимент товарів підприєм-
ство може шляхом нарощення асортименту чи насичення асортименту товарів. Нарощування асортименту від-
бувається тоді, коли підприємство виходить за межі того, що виробляє на цей момент часу. Насичення товар-
ного асортименту – це розширення асортименту за рахунок нових виробів.

Продукти, пропоновані підприємством в певній сукупності, складають його виробничу програму, яка ви-
значається прийнятою товарною політикою. 

Споживчі товари та товари виробничого призначення, своєю чергою, класифікуються на окремі групи 
з урахуванням характеру споживання і втілення відчутних фізичних характеристик:

товари тривалого користування, тобто товари, що використовуються протягом тривалого періоду  −
(автомобілі, електроніка, верстати та ін.);

товари короткострокового користування – товари, споживані відразу або в декілька прийомів (зубна  −
паста, напої, хліб, мило);

послуги – будь-які заходи, вигоди або дії, які забезпечують задоволення конкретних потреб, в осно- −
вному не відчутні і не пов'язані з власністю [4, с. 38].

Планування асортименту – постійний процес і одна з найважливіших функцій маркетингу.
Покупці шукають не самі вироби, а передусім ті переваги, які вони можуть отримати від володіння ними. 

У процесі планування асортименту товарів менеджмент керується можливостями самого підприємства. При 
цьому враховуються виробничі ресурси, фінансові можливості, система збуту продукції, кваліфікація персона-
лу тощо. 

Також особливої уваги заслуговують потреби ринку. Йдеться про потреби в товарі, про споживчі влас-
тивості продукції, про потреби потенційних споживачів, про мотивацію вибору товару тощо. Внаслідок по-
рівняння інформації про можливості виробництва і ринкові потреби асортимент пристосовують до окремих 
сегментів ринку, розробляють нові товари, модифікуючи вироби, визначають рентабельність і собівартість про-
дукції [3, с. 127].

Оскільки ринковий успіх нині є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх рин-
кові можливості передбачаються правильно розробленою та послідовно здійснюваною товарною політикою, 
тобто саме на основі вивчення ринку та перспектив його розвитку підприємство отримує вихідну інформацію 
для вирішення питань, пов'язаних із формуванням, управлінням асоціацією та його вдосконаленням.

Висновок. Отже, підприємець точно повинен знати, для задоволення якої саме потреби цей продукт 
призначений. Щоб споживач прийняв цей продукт, він повинен мати відповідний рівень якості, ефективну 
упаковку. 

Таким чином, для підприємства дуже важлива наявність правильної товарної політики, яка дозволяє пра-
вильно формувати асортимент, підтримувати вдалі товари і усувати небажані, витягувати з товарів найбільшу 
вигоду, своєчасно і з користю впроваджувати нові товари.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Астахова І. Е. 
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Анотація. Досліджено процес формування корпоративної культури та наведено особливості форму-
вання корпоративної культури на IT-підприємстві. Визначено основні складові формування корпоративної 
культури, обґрунтовано необхідність формування корпоративної культури в IT-індустрії. 

Ключові слова: культура, корпоративна культура, IT-підприємство, менеджмент, формування.

Annotation. This article examines the process of forming a corporate culture and presents the features of form-
ing a corporate culture at it-enterprise. The main components of the formation of corporate culture are determined, the 
need for the formation of corporate culture in the it-industry is substantiated.

Кeywords: culture, corporate culture, it-enterprise, management, formation.

У сучасному ринковому середовищі України відбувається підвищення конкуренції з боку іноземних 
підприємства, збільшується кількість вимог споживачів до товарів і послуг, що визначає питання розвитку 
корпоративної культури організації особливо актуальним у підвищенні ефективності діяльності кожного  
IT-підприємства.

Здійснення ефективного управління персоналом підприємства є важливою передумовою розвитку орга-
нізації, запорукою злагодженої роботи в колективі та підвищення конкурентоспроможності на міжнародному 
ринку. До інструментів впливу на людський капітал необхідно віднести систематичне формування та розвиток 
корпоративної культури організації. 

Актуальність цієї теми полягає у необхідності підвищення ефективності забезпечення формування такої 
корпоративної культури, яка б підвищувала продуктивність праці співробітників, конкурентоспроможність  
IT-підприємства в цілому, а отже, отримання прибутку. Розглянемо особливості та процес формування корпо-
ративної культури. 

Дослідження розвитку корпоративної культури через свою високу соціально-економічну значущість ви-
кликає зростаючий науковий інтерес вчених і практичних працівників. У ХІХ ст. Г. Мольтке запропонував тер-
мін «корпоративна культура», що дозволило вирізнити це поняття з категоріями «культура підприємництва», 
«організаційна культура», «бізнес-культура». З моменту введення поняття активно розробляється закордонни-
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ми та вітчизняними вченими. Значний внесок у розробку основ корпоративної культури внесли Алєксєєв  І., 
Девіс К., Здравомислов А., Камерон З., Кузьмін О., Куінн Р., Ландіна Т., Мажура І., Макарченко М., Мескон  М., 
Некрасов С., Отенко І., Павлов В., Пригожин А., Пряхін Г., Тюрикова М., Чепелюк М., Чухрай Н., Шейн Е., 
Шо  Р. Багато питань на сьогодні залишаються дискусійними, що зумовлює актуальність дослідження, що про-
водиться.

Метою статті є дослідження актуальних питань формування корпоративної культури IT-підприємства. 
Особливу увагу приділено сутності корпоративної культури IT-підприємства. 

У сучасних умовах, коли персонал стає основним ресурсом організації, дуже важливого значення набу-
ває діяльність кожного члена колективу. Серед чинників, що сприяють трудовій активності працівників або, 
навпаки, що перешкоджають цьому, важливу роль грає їхні міжособистісні відносини. Починається вона зі 
створення соціально-психологічного клімату: із культури взаємовідносин персоналу різних рівнів між собою із 
керівництвом, із шанобливого ставлення керівництва до своїх підлеглих, із визнання організацією їхніх заслуг 
і заохочення за досягнення. Її основу складають ті ідеї, погляди та базові цінності, що поділяються членами ор-
ганізації. Тому сучасне керівництво організації прагне до зміцнення внутрішніх комунікацій для підвищення 
ефективності праці, що, своєю чергою, вимагає розвитку в організації корпоративної культури.

На думку Е. Шейна, корпоративна культура – це, перш за все, система базових уявлень, тобто таких подань, 
які не просто описані і зафіксовані в документах і яких дотримується група, але таких, які існують у головах лю-
дей і щодо яких здійснюється їх діяльність у цій організації [1]. Зважаючи на виділені вченими основні аспекти 
корпоративної культури, сформуємо власне визначення поняття: «Корпоративна культура IT-підприємства – 
це система матеріальних і духовних цінностей, норм поведінки та ідентифікацій, притаманних співробітникам 
певної IT-компанії, що відображає індивідуальність і формує сприйняття цієї компанії іншими в оточуючому 
середовищі».

Розглядаючи корпоративну культуру як цілісний комплекс проявів, розпочнемо з процесу її формування, 
починаючи з аналізу багаторівневості (рис. 1).

 

Перший рівень 
(внутрішній) 

корпоративної культури 
визначають латентні 

або приховані атрибути

Другий рівень 
(базовий) визначають 

офіційними 
затвердженими нормами 

діяльності компанії

Третій рівень 
(зовнішній) відображають через 

фірмовий стиль, символіку 
організації, корпоративні свята 

та події, традиції

 
Рис. 1. Багаторівневість формування корпоративної культури IT-підприємства [2]

Для глибшого розуміння формування корпоративної культури детальніше дослідимо кожний з рівнів. До 
першого рівня відносять неформальні правила взаємовідносин членів колективу, цінності робітників, їх віру-
вання, норми поведінки, особливістю цього рівня є особистісний характер атрибутів, що його утворюють.

 Другий рівень – це місія та цілі компанії, внутрішній статут організації, враховуючи моральний кодекс, 
та інші документи, де прописують соціальні та моральні норми поведінки та взаємовідносин у компанії, що 
підпорядковані загальній меті досягнення успіху. 

Третій рівень (зовнішній) відображають доступний не тільки членам колективу, а й набуває популярності 
в соціумі. Зовнішній вигляд організації – її фірмові кольори, логотип, форму працівників – називають зовніш-
німи атрибутами корпоративної культури компанії. 
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Формування корпоративної культури можемо розділити на декілька етапів, що відображено в табл. 1.

Таблиця 1
Етапи формування корпоративної культури IT-підприємcтва [2]

Етап формування Характеристика етапу

I. 1. Дослідження місії компанії, стратегії, опрацювання основних цілей та пріоритетів

II. 2. Визначення існуючої корпоративної культури, виявлення позитивних і негативних рис

III. 3. Розробка організаційно-економічних заходів щодо закріплення бажаних рис корпоративної культури

IV. 4. Цілеспрямований вплив на корпоративну культуру задля подолання негативних проявів

V. 5. Оцінка змін корпоративної культури, корегування

Для IT-компаній дуже важливо створити комфортне середовище для роботи співробітників, щоб вони 
могли себе почувати, як у себе вдома. І дійсно: найкраще облаштовані офіси, особливо щодо відпочинку та 
відновлення, мають саме IT-підприємства – у них часто можна зустріти комфортні рекреаційні зони, облад-
нані зручними меблями, настільним тенісом, більярдом, кухнею, ігровими консолями, телевізорами, потужні 
і зручні робочі комп'ютери, просторі і яскраві офісні приміщення. Все це показує бажання залучити кваліфіко-
ваних фахівців до роботи на підприємстві. Такий рівень уваги до відпочинку співробітників і їх корпоративної 
культури обумовлений специфікою роботи в IT-сфері.

Робота за комп'ютером сильно втомлює, і співробітникам необхідний своєчасний відпочинок і комфорт. 
Крім того, зазвичай передбачена наявність гнучкого робочого графіка і періодичної можливості роботи з дому. 
Тут проявляється високий рівень довіри з боку керівництва компанії, яке надає всі ці переваги в розрахунку 
на те, що IT-фахівці можуть самостійно планувати свій робочий час і демонструвати високу продуктивність 
праці. 

Важливий фактор формування корпоративної культури є середній вік співробітників і наявність у них 
спільних інтересів – наприклад, якщо всі співробітники захоплюються якою-небудь комп'ютерною грою, 
можна оформити офіс в стилі цієї гри або проводити тематичні заходи. Це зумовлено цінністю кадрів в  IT-
сфері, адже саме хороші IT-фахівці є головною рушійною силою нової ніші виробництва комп'ютерного 
забезпечення.

Висновки. У цій статті було висвітлено поняття корпоративної культури, основні підходи до її визна-
чення, рівні існування, їх складові та вплив на формування корпоративної культури підприємства. Наукова 
новизна статті полягає у виділенні характеристик підприємства, що впливають на формування та розвиток 
корпоративної культури IT-підприємства. Корпоративна культура – це важливий фактор внутрішнього серед-
овища підприємства, який справляє значний вплив на його ринкову діяльність і розвиток. Фактором підви-
щення конкурентоспроможності підприємств є постійне вдосконалення корпоративної культури, винесення 
на перший план моральних цінностей, зміцнення корпоративного духу серед працівників.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Горобинська М. В. 
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Анотація. Досліджено можливі причини зниження позиції долара як резервної валюти, а також ви-
явлено тенденції посилення китайського юаня як резервної та розрахункової валюти у світовій фінансовій 
системі. 
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Annotation. This article examines the possible reasons for the decline in the dollar's position as a reserve cur-
rency, and also identifies trends in the strengthening of the Chinese yuan as a reserve and settlement currency in the 
global financial system.
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Глобальні проблеми у світі, а також внутрішні проблеми США впливають на позицію долара як між-
народної резервної валюти. Тому постає питання, наскільки стійкою є світова валютна система, заснована на 
домінуванні однієї національної валюти – долара США. 

Одним із очевидних рішень цієї проблеми може стати створення нової наднаціональної валюти на базі 
СДР МВФ. Деякі експерти з міжнародної економіки стверджують, що гідним кандидатом є китайський юань, 
адже Китай розробив стратегію інтернаціоналізації юаня та поступово реалізує необхідні заходи. Про збіль-
шення довіри свідчить і включення юаня до кошика СДР, тобто валюта визнана МВФ як така, що широко ви-
користовується.

Вивченням фундаментальних питань перебудови світової валютної системи займалися такі українські до-
слідники, як А. Гальчинський, В. Геєць, О. Рогач, В. Сіденко. а також цій темі присвячено роботи таких зарубіж-
них учених, як А. Бенасі-Кере, Ф. Бергстен, Дж. Вільямсон, Р. Дорнбуш, Б. Ейхенгрін, М. Камдессю, П. Кенен, Б. 
Коен, П. Кругман, Р. Манделл, М. Отеро-Іглесіас, Ж. Пісані-Феррі, Р. Триффін. Але проблеми трансформації 
світової валютної системи залишаються недостатньо розробленими та потребують подальшого розгляду.

Отже, метою статті є дослідження порівняльних позицій долара США та китайського юаня, а також пер-
спектив їх розвитку в міжнародній фінансовій системі.

Вивчення економічної літератури дало можливість виявити три основні причини поступового зниження 
позиції долара як елемента світової валютної системи. Першою очевидною причиною є внутрішні виклики 
США, а саме державний борг. У 2020 р. він сягнув рекордного рівня та продовжує стрімке зростання, яке спри-
чинене поширенням коронавірусу. Станом на грудень 2020 року державний борг Сполучених Штатів складає 
27,14 трлн дол. США (рис. 1) [1]. 

Крім того, до кінця 2020 року прогнозується різке збільшення дефіциту бюджету. В результаті ситуації, 
що склалася, помітно зменшилися доходи бюджету США. Так, ще до пандемії коронавірусу у Вашингтоні роз-
раховували на бюджетні надходження в розмірі 3,5 трлн дол. США за підсумками 2020 року. Однак, за останні-
ми підрахунками, відповідний обсяг складе лише 2,5 трлн дол. США. 

Одночасно зі втратою бюджетних надходжень США збільшують витрати на ліквідацію наслідків коронаві-
русу. З початку весни спостерігалося зростання безробіття, бо погіршення ситуації через коронавірус призвело 
до вимушеної зупинки цілого ряду підприємств малого і великого бізнесу, що викликало хвилю звільнень. 

© Сліденко К. Л., 2020 
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Отже, в кінці березня 2020 р. Дональд Трамп підписав закон про фінансову допомогу економіці на суму 2 трлн 
дол. США, у тому числі на допомогу по безробіттю та підтримку підприємств. 
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Рис. 1. Динаміка державного боргу США (станом на 01.12.2020 р.) 

Для зниження негативних наслідків пандемії в кінці березня 2020 р. Федеральна резервна система США 
оголосила про безпрецедентне розширення програми кількісного пом'якшення. Регулятор почав друкувати 
долари і в необмеженому обсязі скуповувати облігації на фондовому ринку. Така політика повинна привести 
до збільшення грошової маси в економіці і допомогти наростити темпи зростання ВВП. Водночас такі заходи 
ризикують призвести до ослаблення долара в довгостроковій перспективі [2].

Другою причиною послаблення статусу долара є зменшення участі США в міжнародних організаціях. Зо-
крема, відмова від участі у Транстихоокеанському партнерстві (ТТП), стримане ставлення до НАФТА і «заморо-
ження» Трансатлантичного партнерства (ТТІП), а також інші кроки у бік згортання участі у проєктах світового 
значення ставлять під сумнів питання збереження у теперішньому вигляді Ямайської валютної системи, засно-
ваної на американському доларі як світовій валюті, режимі вільного плавання курсів валют та лібералізованій 
валютно-фінансовій сфері. Вихід США з ТТП може послабити позиції долара в Азійському регіоні, що створить 
умови для побудови Китаєм власної платіжної системи на основі юаня [3, с. 93].

Третьою причиною є напружені відносини між США та Китаєм. На цей час політичні, економічні та ди-
пломатичні відносини США та Китаю є одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі. Але, як відомо, 
у 2018 році між цими світовими гігантами загострилася торгова війна. Щоб компенсувати втрати від торговель-
ної війни, у відповідь на підвищення мита для китайських товарів на американському ринку, Китай застосував 
радикальний метод – метод валютного стимулювання власних експортерів. 

Адже в результаті послаблення курсу валюти вони отримують суттєві переваги, оскільки за кожен виру-
чений в США долар у підсумку мають більше юанів, а це, відповідно, і більший дохід у національній валюті. 
Своєю чергою, плавна контрольована девальвація юаня містить потенціал впливу на обмінні курси інших 
валют. 

Але США зреагували на валютні коливання в Китаї, заявивши, що валюта спеціально знецінюється з ме-
тою отримати несправедливу конкурентну перевагу в міжнародній торгівлі. Президент США Д. Трамп теж 
закликав ФРС знизити ставки та послабити долар, щоб підтримати американських експортерів, тим самим 
фактично вв’язуючись у валютну війну та відмовляючись від домовленостей саміту G-20, де основні світові еко-
номіки погодилися не брати участі у конкурентній девальвації валют. Використання урядом США долара як 
зброї може підштовхнути союзників і супротивників Сполучених Штатів до розвитку альтернативних резерв-
них валют [4].

Також останні декілька років спостерігається тенденція до зниження частки долара в резервах світових 
центральних банків (рис. 2), що свідчить про послаблення позицій долара [5].

На фоні крихкої стабільності долара та зменшення привабливості євро через нестабільність в єврозоні з  її 
борговими кризами і погрозами виходу окремих країн посилюється роль китайського юаня як резервної та 
розрахункової валюти у світовій фінансовій системі. Про збільшення значення юаня також свідчить його вклю-
чення до кошика СДР у 2016 р., який за часткою посідає третє місце (табл. 1).



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

233

60.0000

62.0000

64.0000

66.0000

68.0000

70.0000

72.0000

2000–2004 2005–2009 2010–2014 2015–2019

61.6286

Рис. 2. Динаміка долі долара в резервах світових ЦБ у 2000–2019 рр., % 

Таблиця 1
Конкурентні переваги долара США, євро, китайського юаня (станом на 2019 р.)

Фактори USD EUR CNY

Частка валюти у світовій торгівлі 81,08 % 6,64 % 11 %

Частка валюти у світових валютних резервах 61,7 % 20,35 % 1,97 %

Частка валюти у міжнародних розрахунках 87,62 % 31,27 % 3,97 %

Частка валюти в кошику валюти СПЗ 41,73 % 30,93 % 10,92 %

ВВП, млрд дол. США 21 427,7 13 335,84 14 342,9

Темпи зростання ВВП 0,3 % 1 % 6 %

Передумовами до посилення ролі юаня є зростання економічного впливу Китаю: значні розміри еконо-
міки, яка за обсягами ВВП посідає друге в світі місце після США, високі темпи її зростання (табл. 1), швидке 
реагування на економічні виклики – навіть в умовах пандемії після різкого спаду, Китай демонструє поступове 
зростання ВВП (рис. 3) [1] і може стати єдиною в цьому році великою економікою світу, яка домоглася позитив-
ного економічного зростання.
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Рис. 3. Динаміка зростання ВВП Китаю у 2018–2020 рр., %

Крім того, Китай розробив стратегію інтернаціоналізації юаня за двома напрямами. Перший напрям 
передбачає розширення міжнародного використання юаня, а також створення офшорного валютного ринку 
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у Гонконгу. Результатом реалізації заходів цього напряму стало включення юаня до кошика СДР, а також стрім-
кий розвиток офшорного валютного ринку у Гонконгу. 

До другого напряму включено вирішення проблеми конвертованості юаня та руху капіталів, яке дозво-
лить збільшити мобільність міжнародних капіталів, обсяги володіння активами, деномінованими в юанях, не-
резидентами і впровадити інструменти страхування валютних ризиків [6, с. 442].

Китай досяг значного прогресу у реалізації другого стратегічного напряму, але на цей час він є недостат-
нім для набуття юанем статусу резервної валюти. Необхідно здійснити економічні реформи, спрямовані на 
розвиток фінансових ринків і інститутів, лібералізацію фінансового сектора Китаю, вдосконалення системи 
корпоративного управління та перетворення юаня на ринкову валюту [7]. 

Отже, проведене дослідження показало, що є тенденції до послаблення позиції долара, але він і надалі 
залишається найважливішою глобальною валютою: доларові активи складають більше 62 % у резервах цен-
тральних банків світу, він був одним із двох учасників торгових пар у 88 % операцій. 

Юань не зможе замінити долар США в найближчий час, хоча й демонструє тенденцію до посилення ролі 
як резервної та розрахункової валюти у світовій фінансовій системі. Китай здійснив низку заходів для просуван-
ня використання юаня як міжнародної валюти як засобу обміну: створення 15 клірингових центрів офшорних 
юанів, включаючи Франкфурт, Париж і Лондон; створення Китайської Системи Міжнародних Платежів, яка 
організована за міжнародно-прийнятими стандартами та призначена для обслуговування міжнародних опе-
рацій з юанем, включаючи торговельні і інвестиційні потоки [6, с. 444]; створення платіжної системи на основі 
цифрового юаня (DCEP). Китайські компанії (наприклад, Tencent), які здійснюють свою діяльність у країнах 
Африки і Латинської Америки, можуть збільшити частку на цих ринках за рахунок використання цифрового 
юаня [7].

Крім того, Китай уклав договори про розрахунки в національній валюті з Японією, Індією, Бразилією, 
Південною Кореєю, Австралією, Росією. Таким чином, китайський юань стає більш розповсюдженою валютою 
та збільшує свою вагу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Резнікова Т. О. 
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71сутнІсть І Чинники 
 конкуРентоспРоможностІ пІдпРиЄмства  

в умовах глобалІЗацІї

УДК 658:330.341                                      Стрельникова Е. А.

   Магістрант 2 року навчання   
факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Враховуючи особливості сучасних конкурентних відносин, визначено поняття «конкурен-
тоспроможність підприємства». З позиції методики дослідження найпопулярнішим визначено розподіл 
чинників конкурентоспроможності на зовнішні та внутрішні. Розроблено напрями підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства в умовах глобалізації. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємство, чинники, управління.

Annotation. Taking into account the peculiarities of modern competitive relations, the concept of «enterprise 
competitiveness» is defined. From the standpoint of research methodology, the most popular is the division of com-
petitiveness factors into external and internal. The directions of increase of competitiveness of the enterprise in the 
conditions of globalization are developed.

Кeywords: competitiveness, enterprise, factors, management.

Активізація процесів глобалізації та поступова лібералізація зовнішньої торгівлі відкривають перспек-
тиви доступу вітчизняних підприємств до висококонкурентних світових ринків, а також створюють передумо-
ви для входження іноземних товаровиробників на внутрішні ринки. У цих умовах спостерігається неоднорід-
ність умов функціонування підприємств і нерівномірність їх розвитку. Незадовільний стан розвитку економіки 
Украї ни значною мірою спричинений нестійкими конкурентними позиціями вітчизняних суб’єктів бізнесу як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

При цьому вітчизняна економіка орієнтована на підвищення рівня ефективності, тоді як економічно роз-
винуті держави в якості пріоритету обирають інноваційний розвиток, основним параметром оцінки якого є 
конкурентоспроможність. Тому питання визначення конкурентоспроможності та системи чинників її забез-
печення є надзвичайно важливим для утримання певних сегментів зовнішнього ринку та загалом ефективного 
функціонування промислових підприємств.

Дослідження у сфері формування конкурентоспроможності вітчизняних підприємств проведено таки-
ми відомими вченими-економістами, як: Г. Азоєв, І. Ансофф, В. Андрійчук, О. Бєлорус, І. Бочан, Ф. Котлер,  
Г. Минцберг, М. Портер, Р. Фатхутдінов, М. Виноградський, О. Грішнова, Л. Довгань, М. Мескон, М. Мурашко, 
Л. Піддубна, О. Шкапова, О. Шубравська, І. Яців та ін. Однак, незважаючи на існуючі доробки у цій сфері, пи-
тання ідентифікації конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації потребує більш детального 
вивчення.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів конкурентоспроможності та чинників конкуренто-
спроможності підприємства в умовах глобалізації.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства є обов’язковою умовою його довготривалого та ре-
зультативного функціонування у динамічному та невизначеному глобальному середовищі. Утримання стійких 
конкурентних позицій підприємств потребує економічно обґрунтованого перерозподілу ресурсів виробників 
у напрямку зниження собівартості продукції, забезпечення її відповідності міжнародним стандартам якості 
та безпеки, підвищення ефективності бізнесу. Формування системи конкурентоспроможності має відповіда-
ти критеріям інноваційності, найменшої ризиковості та максимальної ефективності, що дозволить наростити 
конкурентний потенціал підприємств, забезпечити високу прибутковість діяльності [1].

© Стрельникова Е. А, 2020 
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Дослідження характеристик і тлумачень конкурентоспроможності доцільно здійснювати на основі аналі-
зу типових дефініцій. Так, при визначенні поняття «конкурентоспроможність підприємства» необхідно врахо-
вувати те, що вона [2]: 

1) являє собою характеристику підприємства; 
2) виникає в результаті формування, подальшого утримання та використання стійких конкурентних пере-

ваг, що передбачає участь підприємства у конкурентній боротьбі та випередження конкурентів; 
3) відображає ступінь реалізації здатності (спроможності) ефективно конкурувати та задовольняти кон-

кретні потреби споживачів. 
При цьому підприємство володіє стійкими конкурентними перевагами, якщо воно [2]: 
1) випереджає конкурентів за суттєвими та значущими для неї параметрами; 
2) забезпечує неперервність існування власних конкурентних переваг шляхом їх постійного оновлення 

(трансформацію старих або створення нових галузей діяльності); 
3) забезпечує сталість власних конкурентних переваг шляхом усунення можливості імітації цих переваг 

і  їх джерел конкурентами. 
Отже, справді конкурентоспроможним є тільки те підприємство, що протягом тривалого часу залиша-

ється та/або може залишатися конкурентоспроможним. Окреслене дає підстави визначити конкурентоспро-
можність підприємства в умовах глобалізації – це властивість підприємства, що характеризується ступенем 
реального чи потенціального задоволення потреб, забезпечення можливостей його ефективного функціо-
нування та здатність формувати, утримувати і використовувати стійкі конкурентні переваги на глобальному 
ринку.

Рівень конкурентоспроможності підприємства в кожний конкретний момент часу визначається комплек-
сним впливом ряду чинників. 

У науковій літературі використовують більше десяти різних класифікаційних ознак чинників конкуренто-
спроможності, застосування яких має різні цілі. Найпопулярнішим серед вітчизняних дослідників є розподіл 
чинників конкурентоспроможності на зовнішні та внутрішні [1; 3].

Виникнення та вплив зовнішніх чинників пов’язують із умовами зовнішнього середовища підприємства, 
а  внутрішніх – із умовами внутрішнього середовища. Проте важливою рисою процесу формування конкурен-
тоспроможності, яка відрізняє зовнішні та внутрішні чинники, є можливість господарюючого суб’єкта впли-
вати на них.

Так, до внутрішніх відносять контрольовані чинники діяльності підприємства, які впливають на можли-
вість і здатність суб’єкта господарювання забезпечувати конкурентоспроможність. При цьому як критерій ви-
ділення такого розподілу використовується сфера їх виникнення (рис. 1) [4; 5].

Основні елементи 
внутрішнього середовища 

підприємства

Місцезнаходження 
підприємства Організаційна 

структура

Інформаційні 
ресурси

Ресурсний 
потенціал

Система 
обліку

Система 
постачання

Маркетингові 
дослідження

Логістика та збутова 
діяльність

Фінансові 
можливості

Рис. 1. Основні елементи внутрішнього середовища підприємства, які впливають на його 
конкурентоспроможність



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

237

Під зовнішніми чинниками розуміють сукупність зовнішніх умов і чинників, що діють у глобальному ото-
ченні та впливають на функціонування підприємства. Дія на зовнішні чинники з боку підприємства, на відміну 
від внутрішніх, або неможлива, або дуже обмежена (рис. 2). 

Основні елементи 
зовнішнього середовища 

підприємства

Соціальні 
умови

Монополізація 
економіки

Ринкова 
інфраструктура

Товарні 
ринки

Державна 
політика

Правове 
середовище

Ресурсний 
потенціал

Економічні
умови

Рис. 2. Основні елементи зовнішнього середовища підприємства, які впливають на його 
конкурентоспроможність

Отже, під час оцінювання, прогнозування та управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах 
глобалізації необхідно враховувати усю сукупність внутрішніх і зовнішніх чинників, що вплинули чи потенцій-
но можуть вплинути на її формування.

Найважливішою передумовою підвищення конкурентоспроможності та стабільності діяльності підпри-
ємства є своєчасна розробка конкурентної стратегії, що є гнучкою для змін на зовнішньому ринку.

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно обрати свою стратегію діяльності, зо-
крема: поглибленого проникнення, розширення використання, розширення ринку. Вибір тієї чи іншої стратегії 
необхідно поєднувати з комплексом заходів, які дозволять стати підприємству більш конкурентоспроможним 
на зовнішньому ринку. Крім того, важливими шляхами підвищення конкурентоспроможності українських 
підприємств на сучасному етапі є: створення обличчя підприємства гарних цін за рахунок відповідності ціни 
і  якості; розширення асортименту продукції; пошук нових ринків; стимулювання продажів за рахунок поліп-
шення маркетингової політики; виконання основних вимог збутової логістики; поліпшення кадрового потенці-
алу та управлінської структури; наявність конкурентоспроможних вітчизняних постачальників. 

Основним етапом у роботі із забезпечення конкурентоспроможності підприємства є ефективна система 
управління конкурентоспроможністю на стадіях розробки та створення нових видів продукції, її виробни-
цтва та збуту. При цьому особливу увагу потрібно приділяти стадії виробництва та маркетингу, де матері-
алізуються важливі елементи конкурентоспроможності. Зміни полягають у тому, що якість та витрати на 
виробництво, а  також інші показники діяльності підприємства повинні розглядатися комплексно та оціню-
ватися за кінцевим результатом – конкурентоспроможністю продукції, а отже, і конкурентоспроможністю 
підприємства. 

Реалізація наведеного підходу можлива за такими напрямами: удосконалення організаційної структури 
маркетингової служби підприємства, виробничої системи якості, розробка чітких стандартів та функціональ-
них завдань; комплексне охоплення у межах єдиної управлінської стратегії всіх компонентів і напрямків мар-
кетингових досліджень: продукції, цін, ринків, реклами, інформаційної бази, їх чіткої орієнтації на розв'язання 
завдань підвищення конкурентоспроможності підприємства, просування товару на ринки збуту [6]. 

Таким чином, базуючись на досвіді роботи вітчизняних підприємств, українським виробникам при роз-
робці програми підвищення конкурентоспроможності в умовах глобалізації необхідно: створити в рамках 
апарату управління ефективну службу маркетингу, яка зможе ефективно досліджувати ринок; впроваджувати 
централізовану систему управління якістю продукції; регулярно проводити діагностику та прогнозування зо-
внішнього середовища задля виявлення потенційно можливих негативних аспектів; здійснювати збалансовану 
програму інвестування та удосконалення виробництва; залучати на умовах партнерських відносин іноземні під-
приємства з новими технологіями на умовах давальницької сировини [7].
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Отже, можна зробити висновок, що сучасні підприємства мають самі визначити для себе стратегію розви-
тку, і вона індивідуальна для кожного підприємства. Але є загальні заходи з підвищення конкурентоспромож-
ності – це удосконалення маркетингової політики підприємства, розробка ефективної стратегії, впровадження 
інновацій у виробництво.
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Анотація. У статті розглянуто сутність і необхідність впровадження процесного підходу до управ-
ління підприємством шляхом ефективного управління його бізнес-процесами. Проаналізовано визначення 
бізнес-процесів різних учених, запропоновано авторське визначення бізнес-процесу як об’єкта управління. 
Розглянуто основні класифікаційні категорії бізнес-процесів підприємства. Визначено сутність і виокрем-
лено переваги Workflow як методу опису бізнес-процесів і технології організації бізнесу. Доведено необхід-
ність запровадження методу Workflow на вітчизняних підприємствах у сучасних умовах. 

Ключові слова: організаційна структура управління, функція управління, процес, бізнес-процес, 
Workflow.

Annotation. In the article the essence and the need to implement a process approach to enterprise manage-
ment by means of its effective business process management are considered. In the article the definitions of business 
processes by various scientists are analyzed, the author's definition of the business process as an object of manage-
ment is offered. The main classification categories of business processes of an enterprise are considered. The essence of 
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Workflow as a method to describe business processes and technologies of business and corporate information systems 
is determined and its advantages are singled out. The necessity of Workflow method implementation for domestic 
enterprises in modern condition.

Кeywords: organizational management structure, management function, process, business process, Workflow.

У сучасних умовах господарювання підприємства потребують безперервного вдосконалення своїх систем 
управління. Одним із напрямів створення ефективної системи управління є застосування процесного підходу 
до організації та управління фінансово-господарською діяльністю підприємства. 

Під процесним підходом до організації та управління діяльністю підприємства розуміють орієнтацію ді-
яльності підприємства на бізнес-процеси, а системи управління підприємством – на управління як кожним 
бізнес-процесом зокрема, так і всіма бізнес-процесами підприємства в цілому. Саме тому, від того, наскільки 
ефективні бізнес-процеси підприємства, залежить успіх бізнесу в цілому, що й обумовлює актуальність теми 
цієї статті.

У «нову еру конкуренції» важливим є дослідження бізнес-процесів не з погляду технічної регламента-
ції, а з формування доданої вартості, оптимізації за витратами та здійснення керівництва бізнес-процесами. 
Важливе значення у цьому напрямку дослідження мають наукові результати Таічі Оно, Дж. Вумека, Д. Джон-
са, Б. Андерсена, М. Хаммера та Дж Чампі, Т. Дейвенпорта, Дж. Шорта, М. Портера, В. Міллара, В. Демінга,  
Дж. Харінгтона, К. Екселінга, Х. Біннера, Е. Зіндера, Е. Ойхмана та ін. 

Але деякі питання сутності бізнес-процесів та широкого застосування процесно-орієнтованого підходу 
до управління підприємствами залишаються недослідженими, тому що економічна трансформація вимагає 
створення нових підходів і рішень. Незважаючи на велику зацікавленість науковців і дослідників до питання 
визначення сутності та удосконалення бізнес-процесів, комплексний підхід до зазначених питань у науковій 
літературі відсутній. Для вирішення поставлених питань потрібно комплексно розглянути сутність процесного 
підходу до управління, особливості бізнес-процесів підприємства та способи їх удосконалення [5].

Існує безліч понять бізнес-процесу, але немає єдиного терміна, тому метою статті є дати загальне визна-
чення поняттю «бізнес-процес» та надати основні його характеристики.

Бізнес-процеси підприємства включають у себе широкий спектр різних за своєю природою процесів, що 
пояснює відсутність усталеного визначення бізнес-процесу. У цей час існує багато визначень поняття бізнес-
процесу, які описують бізнес-процес з різних точок зору.

Б. Андерсен вважає, що бізнес-процес – це деяка логічна послідовність пов’язаних дій, які перетворюють 
вхід на результати або вихід [1, с. 74]. Таке розуміння бізнес-процесу базується на формальному виокремленні 
основних складових процесу, що включають такі поняття, як «вхід», «процес», «вихід», «управління», «поста-
чальник процесу», «клієнт процесу».

В. Горлачук і І. Яненкова вважають, що бізнес-процес є систематизованим, послідовним виконанням ло-
гічно пов’язаних і взаємозалежних завдань з використанням ресурсів, що забезпечують виробничу діяльність, 
з  метою створення продукції, яка має споживчі цінності для клієнта [2, с. 263].

Еріксон визначає бізнес-процес як ланцюг логічно пов’язаних, повторюваних дій, в результаті яких вико-
ристовуються ресурси підприємства для переробки об’єкта (фізично чи віртуально) з метою досягнення певних 
вимірних результатів, або продукції для задоволення внутрішніх і зовнішніх споживачів [4, с. 24].

М. Хаммер та Дж. Чампі стверджують, що бізнес-процес має початок (вхід), певну кількість стадій діяль-
ності і результат роботи, що отримується на виході. Вхід – це ні що інше як початок процесу, отже, вихід – це 
результат виконаної роботи [2, с. 66].

М. Робсон, Ф. Уллах вважають, що бізнес-процес – це потік роботи, що переходить від однієї людини до ін-
шої, а для великих процесів, ймовірно, від одного відділу до іншого. Процеси можна описати на різних рівнях, 
але вони завжди мають початок, певну кількість кроків посередині і чітко окреслений кінець [4, с. 27].

Для визначення сутності бізнес-процесу в організації можна застосувати метод ланцюга цінностей, за-
пропонований М. Портером і В. Міллером. Вони вважають що бізнес-процес визначається через точки входу 
і виходу, інтерфейси та організаційний устрій, частково включають устрій споживача послуг (товарів, у яких 
відбувається нарощування вартості виробленої послуги чи товару) [1, с. 77].



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

240

Отже, можна сказати, що бізнес-процес являє собою спланований алгоритм взаємопов’язаних дій чи по-
токів роботи, який підлягає систематичним змінам під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього серед-
овища, в якому задіяні всі ресурси організації, спрямований на задоволення попиту споживачів і максимізацію 
прибутку. Цей процес має початок (вхід), певну кількість стадій діяльності і результат роботи, який отримуєть-
ся на виході.

Основна відмінність процесного підходу від застарілої функціональної схеми в тому, що, якщо раніше 
компанія представлялася сукупністю відділів, сполучених вертикалями управління, то тепер у фокусі знахо-
диться діяльність компанії, змодельована у вигляді певної кількості різнорівневих процесів. Кожен процес, як 
правило, об'єднує співробітників з різних відділів, так що процесний підхід до аналізу діяльності компанії до-
зволяє сформувати чітку систему взаємних зв'язків усередині процесів і відповідних їм підрозділах. Таким чи-
ном, керівник має можливість бачити реальну діяльність своєї компанії, тобто бізнес-процеси, які формують 
виходи, що володіють цінністю і приносять компанії прибуток [1, c. 89].

Підприємство являє собою систему, усередині якої відбувається безліч взаємозв’язаних процесів, які своїм 
функціонуванням визначають стан усієї організаційної системи. Процесний підхід – це розгляд всієї діяльності 
підприємства як сукупності взаємодіючих процесів, що протікають усередині організаційної структури під-
приємства і реалізовують мету його існування. 

Світовий досвід показує, що динамічний розвиток ринку товарів і послуг, постійні зміни в зовнішньому 
середовищі та зростання конкуренції зумовлюють необхідність пошуку нових інструментів і методів управлін-
ня підприємствами. 

Саме тому функціонування українських підприємств відзначається необхідністю застосування процесного 
підходу до управління ними.

В умовах сучасного мінливого оточуючого середовища підприємства більш дієвим слід вважати застосу-
вання процесного принципу організації управління підприємствами. На сьогодні процесний підхід є найбільш 
прогресивним і може широко застосовуватися у різних сферах діяльності. Процесний підхід до управління 
сьогодні – один з небагатьох способів для підприємства залишатися конкурентоспроможним.

Процесний підхід до організації і управління дозволяє підприємству отримати такі переваги:
створюються умови для широкого делегування повноважень і відповідальності виконавцям, що спри- −

яє підвищенню якості продукції і процесів;
кожен працівник підприємства прив’язаний до кінцевого результату і відповідає за його якість; −
основним критерієм якості і цінності продукції є задоволення потреб споживачів; −
скорочується кількість рівнів прийняття рішень, унаслідок чого підвищується оперативність і адап- −

тивність діяльності підприємства;
усуваються невиправдані витрати, які не впливають на процес створення цінності продукції; −
покращуються комунікації, оскільки обмін інформацією здійснюється усередині робочої групи  −

бізнес-процесу, що виключає її спотворення, а також значно скорочує терміни передачі інформації від одно-
го суб’єкта бізнес-процесу до іншого;

створюються умови для автоматизації технологій виконання бізнес-процесів [1, c. 67]. −
Процесний підхід в управлінні в якості основного об’єкта управління виділяє бізнес-процес, що наскрізно 

проходить через усі рівні організації і відповідає за будь-яку певну дію від початку і до кінця. Взаємозв’язки 
всередині підприємства базуються не на виокремленні певних підрозділів, що виконують визначені функції, 
а на виокремленні наскрізних процесів, які визначаються цілями і задачами діяльності підприємства. Про-
цесний підхід орієнтований, у першу чергу, не на організаційну структуру підприємства, а на бізнес-процеси, 
кінцевими цілями виконання яких є створення продуктів або послуг, що становлять цінність для зовнішніх або 
внутрішніх споживачів.

Одним із перших основних етапів побудови процесно-орієнтованої організації і управління діяльністю 
підприємства є виділення і класифікація бізнес-процесів. Основу для класифікації бізнес-процесів становлять 
чотири базові категорії:

основними бізнес-процесами є ті процеси, які орієнтовані на виробництво продукції або надання по- −
слуг, що становлять цінність для клієнта та забезпечують одержання доходу для підприємства. Як правило, 
основних бізнес-процесів на підприємстві порівняно небагато;
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забезпечувальні бізнес-процеси – це допоміжні процеси, які призначені для забезпечення виконання  −
основних бізнес-процесів. У загальному виді вони забезпечують ресурсами та послугами всі бізнес-процеси 
підприємства;

управлінські бізнес-процеси – це бізнес-процеси, які охоплюють весь комплекс функцій менеджмен- −
ту на рівні кожного бізнес-процесу та бізнес-системи в цілому;

бізнес-процеси розвитку – це бізнес-процеси вдосконалення, освоєння нових напрямків і технологій,  −
а також інновацій [4, c. 137].

Виділення і класифікація бізнес-процесів конкретного підприємства, визначення їхніх параметрів – склад-
не завдання, яке потрібно виконати при запровадженні процесного підходу до організації і управління діяль-
ністю підприємства. Для цього може бути застосований метод 5W1Н, який полягає у всебічній характеристиці 
ключових бізнес-процесів підприємства.

Одним із методів опису бізнес-процесів і технологією організації бізнесу на основі процесного підходу 
і корпоративних інформаційних систем є метод Workflow. Термін Workflow дослівно означає «потік робіт». Од-
нак технологія Workflow розглядається набагато ширше – як автоматизація бізнес-процесів підприємства, яка 
є частиною концепції управління бізнес-процесами (Business Process Management, BPM) і пропонує підходи 
до прискорення реакції компанії та її процесів на швидкі зміни зовнішнього середовища. Workflow у цей час 
вважається ключовою технологією, що здійснює вплив на розвиток інших технологій.

Виникнення технології Workflow у світі стало результатом поступового переходу від функціонально-
орієнтованої організації до процесно-орієнтованої. При цьому основна увага фокусується не стільки на окре-
мих функціях бізнесу, як на самому процесі. Як уже показала світова практика, впровадження подібної техно-
логії суттєво скорочує тривалість робочих циклів і дозволяє звести до мінімуму час реакції на запити клієнтів 
і  на зміну ситуації на ринку [3, c. 201].

Сьогодні технологію Workflow розглядають як основу моделі організації бізнесу і корпоративних інфор-
маційних систем ХХІ століття. Така технологія якнайкраще підходить і до вітчизняних умов ведення бізнесу, 
основними з яких є непередбачуваність розвитку ринку та зовнішнього середовища.

Отже, Workflow як технологія ефективного управління та моніторингу бізнес-процесів діяльності необхід-
на вітчизняним підприємствам, для яких її впровадження означає упорядкування діяльності, приведення її до 
чітких процедур і значне підвищення ефективності діяльності.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Томах В. В. 
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Анотація. У статті розкрито сутність соціальної відповідальності бізнесу. Визначено зміст соці-
альної відповідальності компаній перед стейкхолдерами. Визначено ключові напрями розвитку соціальної 
відповідальності українського бізнесу за результатами вивчення громадської думки. 
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дери, екологічна відповідальність.

Annotation. The article reveals the essence of corporate social responsibility. The content of social responsibility 
of companies to stakeholders is determined. The key directions of development of social responsibility of the Ukrainian 
business on results of studying of public opinion are defined.

Кeywords: social responsibility of business, socially responsible enterprise, stakeholders, ecological 
responsibility.

Сучасне українське суспільство розвивається в умовах гострих соціальних, економічних та екологічних 
проблем. Зважаючи на суттєвий вплив бізнесу на розвиток сучасного суспільства, все більшого значення набу-
ває його соціальна відповідальність. 

Цінність соціальної відповідальності бізнесу полягає в мінімізації компаніями негативних наслідків своєї 
виробничої діяльності, у вирішенні проблем глобального і місцевого розвитку, у формуванні атмосфери перед-
бачуваності, довіри і спільних цінностей у суспільстві. Це свідчить про актуальність написання цієї статті.

Наукові підходи до формування концепцій соціальної відповідальності розкривають у наукових роботах 
такі зарубіжні вчені, як Р. Акерман, Г. Боуен, Дж. Елкінгтон, А. Керролл, Ф. Котлер, Дж. Ленсен, М. Портер,  
Д. Свансон, М. Статман, М. Фрідман, Е. Фріман, В. Фредерик, М. Шварц. Вагомий внесок у вирішення проблем 
забезпечення соціальної відповідальності бізнесу належить українським науковцям, серед яких О. Грішнова,  
О. Герасименко, Г. Задорожний, А. Колот, Е. Лібанова, О. Мних, Г. Назарова, О. Новікова, В. Панькова. 

Незважаючи на наявність значної кількості робіт за означеною тематикою, проблема виявлення особли-
востей соціальної відповідальності українського бізнесу не знайшла остаточного вирішення та потребує по-
дальших досліджень.

Мета статті полягає у теоретичному дослідженні сутності і змісту соціальної відповідальності бізнесу, 
визначенні ключових напрямів розвитку соціальної відповідальності українського бізнесу за результатами ви-
вчення громадської думки.

Соціальна відповідальність – це соціальне явище, що являє собою добровільне та свідоме виконання, ви-
користання і дотримання суб’єктами суспільних відносин, приписів, соціальних норм, а у випадку їхнього по-
рушення – застосування до порушника заходів впливу, передбачених цими нормами [1]. Визначення поняття 
соціальної відповідальності бізнесу в цілому можна згрупувати за п’ятьма напрямами: відповідальність як до-
бровільні зобов’язання підприємств; відповідальність як спосіб управління підприємством; відповідальність як 
система моральних норм; відповідальність за вплив рішень підприємства; відповідальність як об'єкт державної 
політики. 

Ми розділяємо думку А. О. Корнецького та Д. Ю. Нагаївської стосовно того, що соціальна відповідальність 
бізнесу являє собою соціальні зобов’язання, які беруть на себе власник, менеджери та працівники підприєм-
ства з метою задоволення потреб залучених суб’єктів, і які передбачають дотримання вимог чинного законодав-
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ства, забезпечення високої якості товарів і послуг, забезпечення гідних і безпечних умов праці на підприємстві, 
інформаційну відкритість і добросовісне рекламування продукції, екологічну відповідальність, а також реалі-
зацію соціальних ініціатив [2].

Соціально відповідальне підприємство, здійснюючи соціальні відповідальні заходи, не лише сприяє 
розв'язанню великої кількості соціальних проблем, а в тому числі забезпечує собі позитивний імідж і вищий 
рівень конкурентоспроможності порівняно із іншими. Його соціальні обов'язки досить різнопланові: 

як юридична особа підприємство має дотримуватись законів, норм економічної системи;  −
як виробник – продукувати безпечні та надійні товари, а також встановлювати ринково справедливі  −

ціни та відповідну цінову політику; 
як роботодавець – турбуватись про матеріальні статки працівників, унеможливлення їх дискримі- −

нації; як суб'єкт управління ресурсами підприємство має ефективно користатись ресурсами та опікуватись 
тими земельними наділами, на яких розташовується компанія;

як об’єкт інвестування компанія має захищати інтереси інвесторів та провадити прозору та правдиву  −
інформацію стосовно свого положення; 

як учасник соціального розвитку – підтримувати та стимулювати інновації та визнавати власну відпо- −
відальність у сфері впливу на якість життя усіх оточуючих; 

як конкурент – не брати участі в нечесній конкуренції та необґрунтованому конкурентному обмежен- −
ні [3].

Основними принципами корпоративної соціальної відповідальності є: налагодження тісних і довгостро-
кових відносин зі споживачами, робітниками, постачальниками й іншими діловими партнерами; отримання 
репутації надійної організації, яка відповідально відноситься до соціальних та екологічних проблем; орієнтація 
на споживача, лідерство у якості, сервісному обслуговуванні та надійності; прискорення розробки високоякіс-
них товарів і послуг і скорочення термінів їх просування на світовий ринок; новаторство, безперервне удоскона-
лення;  формування банку кваліфікованої та мотивованої на високу продуктивність робочої сили [2].

Реальним виявом соціально відповідальної поведінки є задоволення або принаймні врахування інтересів 
стейкхолдерів компанії – найманих працівників, споживачів, постачальників, інших представників та інститутів 
економіки і суспільства в цілому. А. М. Колотом, О. А. Грішновою та ін. було систематизовано зміст соціально 
відповідальної поведінки стосовно до різних стейкхолдерів компанії (табл. 1). 

Таблиця 1
Соціальна відповідальності компаній перед стейкхолдерами [4]

Група стейкхолдерів Зміст соціальної відповідальності компаній

1 2

Наймані працівники

Керівники повинні забезпечити справедливість у ставленні до працівників, демократичне функціонування 
компанії, можливість участі в управлінні, навчання нових знань та технологій, підвищення кваліфікації, 
ефективну діяльність у сфері соціальних можливостей. Компанії покликані використовувати планування 
роботи, гарантії зайнятості. Компанії дедалі більше прагнуть до розвитку корпоративної етики й культури, 
широко залучають працівників до участі у справах компанії

Споживачі

Бізнес є відповідальним перед споживачами. Ця відповідальність поширюється: на гарантування якості 
товарів та послуг, безпеки і тривалості використання виготовлених продуктів; забезпечення якості після-
продажного обслуговування; етичну рекламу, що надає об’єктивну інформацію про продукт і не заохочує 
споживання шкідливих продуктів; сучасні методи торгівлі; прозорість і відкритість у всіх питаннях, які 
цікавлять потенційних клієнтів

Інвестори

Соціальна відповідальність керівництва компанії поширюється на захист інвестицій, а також забезпечення 
акціонерам можливості брати участь у прийнятті рішень і розуміти стан справ у компанії. Керівництво по-
винне зважати на інтереси акціонерів і надавати їм усю необхідну інформацію. Важливим напрямом є вибір 
стратегії розвитку компанії у форматі соціальної відповідальності

Навколишнє середовище

Раціональне використання обмежених ресурсів, від яких залежать добробут і заможність суспільства,  
є об’єктивною необхідною передумовою успіху бізнесу, який у зв’язку з цим є особливо відповідальним за 
навколишнє середовище. Найбільша увага приділяється небезпеці забруднення води, повітря, землі під 
час вибору розміщення нових промислових об’єктів, у процесі експлуатації важкої техніки, у використанні 
небезпечних матеріалів тощо
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1 2

Держава
Компанії повинні поважати й чітко виконувати чинні закони, навіть якщо останні суперечать їхнім інтер-
есам. Організації бізнесу покликані брати активну і добровільну участь у справах держави через сприяння 
виконанню її соціальних функцій, у роботі її виконавчих органів

Інші організації Прикладом такої відповідальності може слугувати додержання правил чесної конкуренції, повага до автор-
ських прав і патентів, використання «зеленого постачання», активний соціальний діалог із профспілками

За результатами опитувань, які проводились серед вітчизняних компаній, що працюють в Україні, ви-
значено перелік таких напрямів корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні: корпоративна 
філантропія у формі підтримки соціально важливих об’єктів, гранти / кредити на благодійні цілі, фінансова 
і  матеріальна допомога, стипендіальні програми, стажування / освітні програми, робота в асоціаціях з законо-
давчими ініціативами, партнерські проєкти з владою, громадськими організаціями, навчальними установами, 
волонтерська діяльність, розкриття інформації про склад продуктів, що пропонує компанія, етичні підходи 
до взаємодії із зовнішнім світом – ЗМІ, споживачами, органами влади, партнерами, соціально відповідальний 
підхід до інвестування – вибір об’єктів інвестування, виходячи з ділових, екологічних, етичних засад діяльнос-
ті [5]. На наш погляд, в Україні найбільш важливим напрямом реалізації соціальної відповідальності бізнесу 
є екологічна відповідальність. 

Для підтвердження означеної гіпотези та визначення ключових проблем та напрямів розвитку соціальної 
відповідальності було проведене опитування населення України з питань розуміння соціальної відповідальнос-
ті бізнесу. З цією метою було створено анкету «Соціальна відповідальність бізнесу» та проведено анкетування за 
допомогою Google Форми. В опитуванні взяли участь 30 осіб віком від 18 до 50 років. Опитування показало, що 
53,3 % респондентів вважають себе обізнаними у сфері цього питання та тематики анкетування взагалі. 

Більшість опитаних сприймає соціальну відповідальність передусім як доброчинність, благодійність, від-
мінність думок простежується лише в поглядах, на які програми варто спрямовувати кошти. Однак в основно-
му респонденти наголошують на необхідності вирішення екологічних питань. 

Таким чином, найбільш важливим напрямком розвитку соціальної відповідальності українського бізнесу 
має стати екологічна відповідальність. 

Основними елементами екологічної відповідальності бізнесу мають бути: запровадження корпоративної 
екологічної політики; проведення екологічного аудиту; залучення працівників до екологічних ініціатив; вироб-
ництво «зелених» товарів шляхом використання для її виготовлення екологічно чистих матеріалів, застосуван-
ня інноваційних технологій переробки відходів, використання технологій замкнутих циклів.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Лугова В. М. 

Література: 1. Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна відповідальність. Київ : Нац. техн. ун-т України «Київ-
ський політехнічний інститут», 2015.180 с. 2. Корнецький А. О., Нагаївська Д. Ю. Соціальне підприємництво і со-
ціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання. Причорноморські економічні студії. 2016. 
Вип. 11. С. 204–208. 3. Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями 
розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2010. № 7. С. 3–8. 4. Соціальна відповідальність: теорія і практика 
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Світовий досвід переконує, що найбільш ефективним елементом державного регулювання економіки для 
підвищення конкурентоспроможності, реструктуризації та зростання економіки є пільги, що надаються з по-
датку на прибуток. Завдяки цьому держава забезпечує соціальний та економічний захист окремих груп насе-
лення та видів діяльності.

Вчені по-різному підходили до трактування терміна «податкова пільга», деякі з визначень наведені 
в  табл.  1.

Таблиця 1
Визначення поняття «податкова пільга»

Автор Визначення

1 2
Т. Арцер,
Г. Баришева [10]

Елемент оподаткування, завдяки якому платники податків отримують право зменшити свій тягар на за-
конних підставах

В. Гурєєв [8] Встановлена законом складова частина системи оподаткування, що забезпечує фінансово-економічне 
стимулювання підприємницької діяльності платника податків шляхом полегшення податкового тягаря

Ю. Іванов,
А. Крисоватий,
О. Десятнюк [7]

Законодавчо встановлені винятки із загальних правил оподаткування, які надають платникові можливість 
зменшити суму податку (збору), що підлягає сплаті, або звільняють його від виконання окремих обов’язків 
та правил, пов’язаних із оподаткуванням. Результатом застосування пільг може бути як зменшення подат-
кового зобов’язання платника податків, так і поліпшення фінансових показників діяльності такого платника 
без зміни суми податкового зобов’язання, яке підлягає сплаті до бюджету

М. Кучерявенко [4] Звільнення платника податків від нарахування та сплати податку або сплати ним податку у меншому роз-
мірі за наявності підстав, визначених чинним законодавством

Т. Паєнтко [5] Надана платнику можливість зменшення суми податку або збору, що підлягає сплаті, за наявності підстав, 
встановлених актами податкового законодавства

О. Підлісна [9] Законодавчо закріплений перелік умов, за наявності яких платник податку зменшує податкові 
зобов’язання

А. Соколовська [3]

1) відхилення від нормативних вимог оподаткування або виняток із правил обкладання тим чи іншим по-
датком;
2) виняток, регламентований податковим законодавством за наявності об’єкта оподаткування;
3) перевага, що надається окремим платникам податків або їх групам;
4) перевага, що виявляється в повному або частковому звільненні платника від сплати податку з метою 
полегшення податкового тягаря

© Тертична А. С., 2020 
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1 2

В. Швадченко [6] Це певною мірою привілей, який держава надає окремим категоріям платників, що відповідають встанов-
леним критеріям

Стаття 30 Податкового 
кодексу України [2]

Податкова пільга – передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від 
обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за 
наявності підстав

Однак у роботах науковців недостатньо повно розглянуто питання стосовно впливу пільгового оподатку-
вання на результати діяльності підприємств реального сектора економіки. Тому більш доцільним визначенням 
терміна «податкові пільги» є стаття 30 в Податковому кодексі України. Характерні ознаки податкових пільг 
наведені на рис. 1.

Характерні ознаки податкових пільг

обмежена сфера застосування

Податкові пільги «прив´язані» до 
відповідних податків, тому сфера 
їх застосування обмежується тим 
податком або збором, у механізм 
якого вона вбудована

стимулююча спрямованість

Податкові пільги спрямовані 
на стимулювання платників 
шляхом зменшення їх 
податкових зобов´язань або 
створення інших, більш 
привілейованих порівняно 
з іншими платниками, умов 
оподаткування

екстериторіальність

Податкові пільги 
застосовуються на тій 
території, на якій на якій 
стягується відповідний 
податок

мобільність

Податкові пільги можуть 
розглядатися як 
регулювальний 
податковий механізм 
тактичного характеру

Рис. 1. Характерні ознаки податкових пільг

Відповідно до статті 30.9 ПКУ [2] податкова пільга надається шляхом:
податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку   −

та збору;
зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; −
встановлення зниженої ставки податку та збору; −
звільнення від сплати податку та збору. −

Але, з іншого боку, податкові пільги призводять до значних втрат державного бюджету в короткостроко-
вому періоді. Тому Україна здійснює постійний контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, яким нада-
ються пільги.

Податкові пільги – це недоотримані доходи бюджету. Замість того, щоб фінансувати медицину, освіту, різ-
ні соціальні проєкти, держава надає преференції окремим видам економічної діяльності. Такі дії приводять до 
цілком легального відмивання коштів із бюджету, зменшення конкуренції та погіршення добробуту населення. 
При цьому поширення податкових пільг звужує базу оподаткування і несправедливо перекладає податковий 
тягар на ефективні підприємства, які не користуються податковими пільгами (як правило, це представники 
середнього бізнесу). Всі ці фактори зумовлюють виникнення податкових утрат, неефективний перерозподіл 
податкових надходжень, порушення макроекономічної та фіскальної стабільності

У 2014 році після зміни режиму уряд розпочав роботу щодо перегляду існуючих податкових пільг. Резуль-
татом цієї роботи стала ліквідація деяких з них. У 2015 році було скасовано спеціальний податковий режим для 
аграрного сектора. Це розширило податкову базу та знизило податкове навантаження на інші види діяльності. 
З’явилась можливість знизити ЄСВ із 43 % до 22 %. Такі дії уряду дали результат, і втрати бюджетів різного 
рівня (державного, місцевих) стали зменшуватися. За результатами 2015 року втрати державного бюджету від 
пільг становили 51,6 млрд грн, а у 2017 році цей показник становив до 19,9 млрд грн (рис. 2).

Закінчення табл. 1
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Рис. 2. Розподіл втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування

Але після 2017 року ситуація почала змінюватися в інший бік. Кількість наданих пільг почала зростати, 
і, як результат, почали зменшуватись надходження до бюджетів. За даними ДПС, втрати держбюджету від 
надання податкових пільг зросли до 33,5 млрд грн у 2019 році, місцевих бюджетів – 9,2 млрд грн [1]. Од-нією 
з  основних причин цього було лобіювання окремими депутатськими групами інтересів деяких бізнесових груп 
та окремих галузей економіки. В результаті дуже часто великі та прибуткові підприємства скорочували подат-
кові виплати. При цьому держава розподіляє «нестачу коштів» на інших учасників ринку та проводить опти-
мізацію витрат. 

Розрізняють три податки, на які припадають найбільші втрати:
1. ПДВ: у 2019 році ці пільги коштували бюджету 30,9 млрд грн, оскільки ПДВ сплачуються 100 %.
2. Податок на майно: з 2015 до 2019 рр. обсяг цієї пільги зріс утричі – з 3,8 млрд грн до 9,2 млрд грн місце-

вого бюджету. 
3. Пільга з податку на прибуток: держбюджет втратив 1,7 млрд грн у 2019 році.
Таким чином, податкові пільги в Україні не виконують своєї функції, оскільки більшість їх спрямована 

на задоволення інтересів і потреб окремих суб’єктів господарювання, представників влади, які задовольняють 
лише свої інтереси. Наявна система надання податкових пільг не дозволяє об’єктивно оцінити їх ефективність 
і доцільність для окремих галузей і економічного зростання в цілому. Адже, незважаючи на звільнення від 
сплати більшості податків і зборів, виробництво окремої пільгової продукції та ефективність окремих видів ді-
яльності, що користуються податковими пільгами, з кожним роком зменшуються.

Отже, бюджет України недоотримає мільйони гривень унаслідок схем із розкрадання ПДВ, великих об-
сягів відшкодувань і наданих пільг, недосконалого адміністрування тощо. Щоб зменшити кількість зловживань 
податковими пільгами, необхідно: 

посилити покарання за порушення податкового законодавства; −
проаналізувати наявні пільги з позиції їх доцільності, обмежити або скасувати податкові пільги з  −

урахуванням аналізу їх впливу на формування доходів бюджету та податкове навантаження суб’єктів госпо-
дарювання; 

забезпечити ефективну систему контролю за цільовим використанням соціальних пільг і запровади- −
ти публічну звітність щодо їх надання; 

удосконалювати зв’язок між сплаченими податками і отриманими вигодами від споживання сус- −
пільних благ, що підвищить свідомість платників податків.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. О. 
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Annotation. This paper analyzes the tools of tax restrictions in customs policy in the context of excise and VAT. 
The questions concerning their urgency and necessity at import are considered. Analysis of the possibilities of reform-
ing such tools or their additions.

Кeywords: tax instruments, tax restrictions, customs policy, excise duty, VAT, import, taxes.

З розвитком економічної ситуації збільшується можливість до утворення нових зовнішньоекономічних 
зв'язків. Для формування сприятливих умов щодо цього сформована митна політика. Вона спрямована на 
підтримання експортно-імпортних зв’язків з іншими країнами, забезпечення конкурентоспроможності кра-
їни на зовнішньому ринку, захист вітчизняного виробника від заповнення внутрішнього ринку імпортними 
товарами.  

Для реалізації цієї політики використовують певні механізми та інструменти. Оскільки митна та податко-
ва системи постійно взаємодіють між собою, то в реалізації завдань митної політики однією із складових такого 
регулювання є податкові інструменти, що включають обмеження. До таких обмежень входять акциз і ПДВ. 

Метою статті є визначення необхідності використання податкових обмежень у діяльності митної полі-
тики. 

© Тихомирова Д. В., 2020 
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Протягом існування зовнішньоекономічних відносин України було досить багато питань щодо необхід-
ності та правильності встановлення таких видів обмежень. На сьогодні це питання розглянули у своїх роботах 
Пухальский В. [6], Лепеха М., Ревунова А. [4], Адамович Н. [1], Голенко О. [2].

Для того щоб оцінити вплив податкових інструментів у митній політиці, потрібно проаналізувати головні 
зовнішньоекономічні показники. Такими показниками є загальний товарообіг, експорт та імпорт (рис. 1). 
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Рис. 1. Головні показники зовнішньоекономічної діяльності України за 2017–2019 рр., млрд дол. [3]

Як видно з рис. 1, обсяг загального товарообігу збільшувався протягом трьох досліджуваних років. Водно-
час із товарообігом збільшились експорт та імпорт. 

Незважаючи на це, частка імпорту залишалась незмінно більшою за експорт. Таким чином, можна сказа-
ти, що держава імпортує товарів більше, ніж експортує.

Для підтримання відносної стабільності таких показників, як імпорт – експорт, держава вводить певні об-
меження та заборони. До таких і входять акциз і ПДВ. Вони на рівні з митом нараховуються на товари під час 
перетину кордону України. На відміну від статистичного імпорту, до оподаткованого імпорту включаються 
тільки товари, що ввозяться в Україну в митних режимах імпорту (випуск для вільного обігу) та реімпорту. 
Тому не всі імпортовані товари оподатковуються, але ті, що оподатковуються, мають певне митно-податкове 
навантаження (рис. 2). 
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Рис. 2. Обсяг оподаткованого імпорту та частка з нього митно-податкових платежів за 2017–2019 рр., 
млрд дол. [3]
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Як видно з рис. 2, оподатковується майже весь імпорт, на це вказує обсяг оподаткованого імпорту.  
У 2017 році спостерігалося досить високе податкове навантаження, оскільки відносно обсягу оподаткованого 
імпорту за подальші роки є значно більшим, ніж на 2017 рік, тоді як збільшення податкових надходжень з ім-
порту відбувалось пропорційно. Однак загальне податкове навантаження за 2017 та 2018 роки дорівнювало  
26 %, тоді як у 2019 році збільшилось всього на 1 % і склало 27 %. Загалом майже 30 % імпорту сплачується до 
бюджету як митно-податкові нарахування. Це досить висока вартість за імпортування товарів. 

Згідно з Податковим кодексом України (далі – ПКУ) ст. 185.1 ПДВ нараховується та сплачується з ура-
хуванням положень ст. 191 ПКУ. Ставки ПДВ застосовуються відповідно до ст. 193 ПКУ, які включають 7 % та  
20 % до імпортованих товарів. 

Акцизний податок, який нараховується та сплачується відповідно до п.п.  213.1.3  п.  213.1  ст. 213 ПКУ. 
Ставки цього податку застосовуються відповідно до ст.  215  ПКУ, а також для деяких підакцизних товарів став-
ки прописані у розділі ПКУ «Перехідні положення».

У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується 
під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації  
(пп. 222.2.2 п. 222.2  ст. 222 ПКУ) [5].

Розглянемо структуру питомої ваги надходжень від імпорту (рис. 3).

  
Мито, млрд USD Акцизний податок, млрд USD ПДВ, млрд USD 

Рис. 3. Питома вага надходжень митно-податкових платежів за 2017–2019 рр., млрд дол. [3]

Як можна побачити на рис. 3, найбільший обсяг загального податкового навантаження на імпорт при-
падає саме на ПДВ та акциз. 

Якщо розглянути загальне навантаження податкових надходжень на імпорт, то можна сказати, що воно 
досить високе. 

Така ситуація позитивно впливає на збереження вітчизняних підприємств, їх ринок і сприяє формуванню 
більш якісного ринку взагалі для населення. Це досягається за допомогою відсіювання низькоякісних продук-
тів, які не в змозі перетнути кордони України. З іншого ж боку, збільшення загального (не тальки податкового) 
навантаження на суми імпорту впливає на збільшення контрабандних шляхів і сприяє розвитку більш склад-
них схем. 

Податкові регулятори у образі акцизу та ПДВ являються певними обмеженнями у провадженні зовніш-
ньоекономічної ситуації. 

Щодо акцизу, то загалом цей податок вважається «надбавкою за шкідливість». Оскільки сучасне суспіль-
ство пропагує збереження клімату, кожна країна впроваджує певні обмеження щодо використання паливних 
матеріалів, дизельних автомобілів. Крім того, деякі товари шкідливі для організму людини, такі як алкоголь 
і  тютюнові вироби. Встановлюючи надбавку на вартість ввезеного товару у вигляді акцизу, держава намагаєть-
ся скоротити кількість ввезених шкідливих товарів. 
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Безумовно, такі обмеження повинні існувати під час імпортування, оскільки вони захищають населення 
від контрабандних і низькоякісних продуктів і послуг. 

Отже, такі податкові інструменти є не просто регуляторами зовнішньоекономічної діяльності, а певними 
обмеженнями щодо ввезення певних видів товарів або зменшення попиту на імпорт на перевагу експорту. Зви-
чайно, сучасна система обмежень не є досконалою та наразі зазнає суттєвих змін. Потрібно докласти більше 
зусиль для детальнішого розгляду цього питання провідними українськими економістами. Вони зможуть вису-
нути пропозиції щодо реформування на основі більш детальної інформації щодо діяльності митних органів.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Москаленко Н. О. 
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Анотація. Проаналізовано нормативно-правові аспекти проведення фітосанітарної експертизи, осно-
вні підґрунтя щодо їх створення. Розглянуто особливості відбору зразків і проведення самої експертизи. 

Ключові слова: фітосанітарна експертиза, митні експертизи, фітосанітарна лабораторія, відбір 
зразків.

Annotation. This paper analyzes the regulatory and legal aspects of phytosanitary examination, the main 
grounds for their creation. Features of sampling and examination itself are considered.

Кeywords: phytosanitary examination, customs examinations, phytosanitary laboratory, sampling.

Одним із важливих та ефективних засобів забезпечення державної митної політики є митний контроль. 
Він є основою законності та правопорядку у митній сфері. Найголовнішими засобами митного контролю є 
саме митні експертизи товарів. Дуже часто трапляються ситуації, коли виникає спірне питання щодо інформа-

© Тихомирова Д. В., 2020 
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ції про товар, підозри контрабанди або порушення митного законодавства. Тому саме експертизи допомагають 
визначити детальну інформацію щодо цього. 

Детальніше особливості експертиз розглядали у своїх роботах А. О. Брачук [1], Г.Л. Карпенко [3], зокрема, 
щодо фітосанітарної експертизи В. Ю. Чугрій [7].

Не всі товари можна виміряти поглядом чи дотиком, для цього існують багато видів експертиз для кожної 
групи товарів відповідно до їх особливостей. Однією з таких експертиз є саме фітосанітарна. Така експертиза 
застосовується до товарів, які перетинають кордон України, а саме рослини. 

У Митному кодексі України (далі – МКУ) у ст. 319 прописані норми митного контролю, щодо яких здій-
снюється перевірка товарів при перетині кордону. Згідно з цією статтею товари підлягають експертизі при 
визначенні посадовою особою митного органу підстав для такої перевірки [4]. 

Правові основи щодо здійснення фітосанітарного контролю в Україні визначаються Законом України 
«Про карантин рослин» від 30.06.93 № 3348-ХІІ [2], Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
реалізації Закону України «Про карантин рослин»» від 15.11.2019 № 1177 [6], а також Міжнародною конвенцією 
«Про захист рослин» [5]. Дія цих норм спрямована на запобігання поширенню шкідливого впливу на рослини 
України. 

Згідно з Законом України «Про карантин рослин» ст. 1 фітосанітарна експертиза (аналізи) – перевірка 
об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності та ідентифікації або відсутності шкідливих 
організмів [5]. Карантин рослин – система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню 
регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації) [2]. Одним із процесів 
проведення карантину рослин є визначення фітосанітарної небезпеки. Згідно з Постановою КМУ від 15.11.2019 
№ 1177 це процес визначення кількості регульованих шкідливих організмів, які можуть бути потенційно за-
несені на територію України шляхом ввезення об’єктів регулювання [2]. Для цього проводять фітосанітарні 
експертизи. 

Така експертиза проводиться у спеціальних лабораторіях, які визначені Постановою КМУ від 15 листо-
пада 2019 року № 1177. Ця постанова висвітлює деякі питання щодо реалізації Закону України «Про карантин 
рослин». Також цим нормативно-правовим актом визначений порядок проведення інспектування, огляду, фі-
тосанітарної експертизи. 

Для визначення необхідності проведення фітосанітарної експертизи проводиться попередній огляд това-
ру. Під час огляду об’єктів регулювання проводиться їх візуальна перевірка та відбір зразків (рис. 1) [6]. 

 

Вибір схеми, порядку відбору та 
кількості віїмок відповідно до методів, 
визначених Держпродспоживслужбою

Відбір 
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перевірка виїмок

Формування 
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Формування зразка 
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Пакування зразків 
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Рис. 1. Алгоритм відбору зразків для фітосанітарної експертизи 

Як видно з рис. 1, до алгоритму відбору зразків входять шість етапів. Крім того, за виявленням шкідливих 
речовин вони також включаються до зразка. Після огляду товарів інспектором повинно бути документальне 
оформлення (рис. 2) [6].

Також до сейф-пакета виробник повинен додати детальну інструкцію щодо конструкції та користування. 
Сама експертиза проводиться відповідно до порядку проведення такої експертизи встановленого постаново 
КМУ № 1177. Щодо цього порядку такій експертизі підлягають об’єкти регулювання, але у випадках звернення 
осіб чи вимог країни імпортера їй можуть підлягати інші об’єкти. Проведення попереднього огляду зразків 
в  лабораторії проводиться у наступному порядку рис. 3 [6]. 
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Огляд об’єктів що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, 
та критеріях вибірковості контролю

Запаковані у сейф-пакети зразки надсилаються до відповідної фітосанітарної лабораторії
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Рис. 2. Оформлення документів огляду 

Перевірка цілісності сейф-пакета

Перевірка необхідної інформації, зазначеної у документах, які супроводжують зразок, 
та її відповідність вмісту сейф-пакета

Перевірка цілісності сейф-пакетаРеєстрація та знеособлення (кодування) зразка

Рис. 3. Алгоритм попереднього огляду зразка 

Як видно з рис. 3, попередній огляд зразка складається із трьох етапів. Всі дані товару мають бути занесені 
до реєстру проведення експертиз. Така експертиза включає:

здійснення аналізу фітосанітарного стану, об’єктів регулювання або зразків, відібраних від об’єктів  −
регулювання чи об’єктів;

визначення видів шкідливих організмів, їх стану, стадії розвитку та кількості; −
формування зразка-документа (за потреби); −
підготовку висновку фітосанітарної експертизи (аналізів). −

Якщо в процесі проведення фітосанітарної експертизи було виявлено шкідливі речовини, їх зберігають до 
призначення висновку експертизи. Також такий зразок може бути використаний при проведення повторної 
фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів). Якщо виявлено регульовані шкідливі речовини, їх зберіга-
ють протягом року. 

Під час проведення експертизи оформлюються такі документі, як протокол і висновок, який формується 
на підставі протоколу. Висновок повинен бути підписаний директором фітосанітарної лабораторії або упо-
вноваженою ним особою, або з електронною відміткою підпису у разі формування його в електронній формі 
(рис.  4). Вимоги щодо оформлення таких документів прописані у додатках Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» [6].
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Надсилається зазначеним особам засобами 
електронного зв’язку з використанням 

реєстрованої електронної доставки

Видається держ- 
фітосанітарному 

інспектору

Зберігається 
у фітосанітарній 

лабораторії

Власнику об’єкта 
експертизи

Паперова форма в трьох 
примірниках: Електронна форма

Висновок

 
Рис. 4. Види оформлення висновку фітосанітарної експертизи 

Розглянувши рис. 4, можна побачити, що в сучасних умовах лабораторії можуть формувати як паперові, 
так і електронні документи-висновки щодо проведення фітосанітарної експертизи. Кожен висновок відповідає 
одному акту про проведення фітосанітарних процедур або акту відбору. Діє такий висновок протягом 14 днів 
з дати видачі.  

Загалом фітосанітарна експертиза, так само як і інші експертизи, займають вагоме місце у веденні мит-
ного контролю, особливо в умовах сучасних проблем щодо недотримання митного законодавства. Враховуючи 
Міжнародну конвенцію «Про захист рослин» Україною, було створено особливі методи проведення таких екс-
пертиз.

Головна мета таких експертиз – це виявлення шкідливих речовин рослин, тому сучасні методи проведення 
фітосанітарної експертизи дозволяють знаходити найменш видимі шкідливі речовини рослин та попередити 
масштабні сільськогосподарські катастрофи в Україні.   

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. М. 

Література: 1. Брачук А. О. Митні експертизи: поняття, характеристика та види. Митна справа. 2015. № 3 (99). 
С. 62–67. 2. Про карантин рослин : Закон України 30.06.1993 № 3348-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/3348-12#Text. 3. Карпенко Г. Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз. LEX PORTUS. 2017. 
№ 6 (8). С. 105–111. 4. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text. 5. Міжнародна конвенція про захист рослин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_8-05#Text. 6. Деякі питання реалізації Закону України «Про карантин рослин» : Постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 15.11.2019 № 1177. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws-/show/1177-2019-%D0%BF#n17. 
7. Фітосанітарна експертиза. URL: http://www.karantin.te.ua/info/articles/fitosanitarna-ekspertyza/.



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

255

77ФондовиЙ Ринок укРаїни:  
особливостІ ФункцІонування  

в суЧасних умовах 

УДК 336.71.009.12                                                                Топчій А. Р.

   Студент 3 курсу 
фінансового факультету ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. Статтю присвячено висвітленню сучасного стану фондового ринку України, його пробле-
мам і перспективам розвитку. Проаналізовано обсяг цінних паперів на фондовому ринку України, обсяг 
біржових контрактів з цінними паперами з розподілом за видом фінансового інструменту. Запропоновано 
напрями модернізації українського фондового ринку. 
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Annotation. The article is devoted to the current state of the stock market of Ukraine, its problems and prospects 
for development. The volume of securities on the stock market of Ukraine, the volume of exchange contracts with secu-
rities by distribution by type of financial instrument are analyzed. The directions of modernization of the Ukrainian 
stock market are offered.

Кeywords: stock market, securities, stock exchanges, issuer, investor.

Нині фондові ринки займають вагоме місце у сучасній економіці розвинених країн світу. Фондовий ринок 
характеризується як складноструктурована система, яка є важливим важелем забезпечення ефективного функ-
ціонування та розвитку економіки країни загалом. 

Особливу увагу науковці приділяють діяльності фондових ринків. Враховуючи те, що більшість україн-
ських підприємств мають обмежені можливості самофінансування та недостатні зовнішні джерела інвестицій-
них ресурсів розвиток фінансування економіки за рахунок широкого використання інструментів ринку цінних 
паперів набуває першочергового значення. Саме цим обумовлюється актуальність цього дослідження.

Дослідженню проблем і перспектив розвитку вітчизняного фондового ринку присвячено багато наукових 
праць вчених-економістів, зокрема: Г. Азаренкової [1], Т. Гужва [1], C. Безвух [2], О. Васильєва [3], Л. Добриніної 
[4], І. Краснової [5], М. Кутузової [6] та ін. Проте є досі невирішені питання щодо формування ефективно ді-
ючого фондового ринку України.

Метою статті є визначення сучасного стану фондового ринку, окреслення основних проблем, що галь-
мують формування ефективно функціонуючого фондового ринку та визначення перспектив подальшого його 
розвитку.

Сьогодні Україні для відновлення економіки потрібно розвинений фінансовий ринок, у тому числі фондо-
вий ринок як один з його найважливіших сегментів. Функціональна роль такого ринку, поряд з перерозподілом 
прав власності, трансформацією заощаджень в інвестиції, забезпеченням альтернатив у використанні коштів, 
зводиться до формування прогресивної структури виробництва, що і відповідає завданню масштабної модер-
нізації української економіки. Цілком очевидно, що виконання зазначених функцій фондовим ринком багато 
в чому визначається такими його характеристиками, як свобода й відкритість, інформаційна прозорість, ліквід-
ність, оптимальне співвідношення ризику і винагороди. Тільки під час реалізації цих характеристик фондовий 
ринок може сприяти позитивним структурним зрушенням в економіці. Водночас сьогоднішній стан фондового 
ринку явно не відповідає цьому призначенню.

Фондовий ринок України на нинішньому етапі його еволюції є низько ефективним через наявність ряду 
невирішених питань, без розв'язання яких формування дієздатного та ефективного фондового ринку неможли-
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ве. Перспективи подальшого розвитку українського ринку цінних паперів багато в чому залежать від правиль-
ного визначення його ролі в інвестиційному процесі, процесі фінансового розвитку країни. Попри позитивні 
тенденції, слід зауважити, що вибір ліквідних фінансових інструментів на фондовому ринку України досить 
обмежений для внутрішнього інвестора. Нестійкість вітчизняного фондового ринку стримує його розвиток, не 
дозволяє розвинутись у повноцінний механізм мобілізації фінансових ресурсів.

Серед проблем функціонування фондового ринку України можна виділити такі: на фондовому ринку, як 
і в межах усієї національної економіки, існує значна потреба в інвестиційних ресурсах. Це комплексна пробле-
ма, пов'язана з: наявністю тіньової економіки; макроекономічною нестабільністю та недиверсифікованістю еко-
номіки, що не дозволяє сформувати клас фундаментальних довгострокових інвесторів; обмеженою кількістю 
ліквідних та інвестиційно привабливих фінансових інструментів; низька ліквідність і капіталізація фондового 
ринку; недосконала українська судова система, яка не захищає права власності дрібних інвесторів (акціонерів); 
недостатній рівень фінансової грамотності населення та інші проблеми [2, с. 72].

Фондовий ринок будь-якої країни є вагомим і необхідним елементом фінансового ринку, який безпосе-
редньо впливає на розвиток усіх суб`єктів національної економіки. Попри те, що фондовий ринок і реальний 
сектор економіки є відносно автономними системами, між ними існують певні взаємозв'язки. Особливо силь-
ний вплив фондового ринку на реальний сектор спостерігається у кризових ситуаціях. Аналіз стану фондового 
ринку є необхідним для підвищення ефективності функціонування фінансової системи України та визначення 
стратегії його розвитку на перспективу.

У 2019 р. порівняно з 2018 р. темп приросту обсягів торгів на ринку цінних паперів становив 26  −
% при зростанні валового внутрішнього продукту (ВВП) на 3,2 %. Співвідношення обсягів торгів 
на ринку цінних паперів до ВВП – 19,8 %. За підсумками 2019 р., спостерігалося зростання обсягу 
торгів на ринку цінних паперів порівняно з 2018 р., на 26 % – до 590,59 млрд грн. Порівняно з по-
казником 2018 р. обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі у 2019 р. 
зріс на 26,8 % – до 260,87 млрд грн, що становить 7,33  % до ВВП України у 2019 р. Наприкінці 2019 
р. найбільшу кількість випусків цінних паперів, які перебувають в  обігу на фондових біржах, було 
розміщено на ПФТС (39,9 %), біржі «Перспектива» (32,6 %) та Українській біржі (25,5  %). За підсум-
ками 2019 р., спостерігається перерозподіл обсягів торгів у розрізі організаторів торгівлі цінними 
паперами. Так, питома вага обсягів торгів ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» у 2019 р. скороти-
лася на 28,2 % і становила 48,8 % (табл. 1) [7]. 

Таблиця 1
Обсяг торгів цінними паперами на фондовому ринку за 2015–2019 рр.

Організатори торгівлі
Обсяг, млн грн / Питома вага, %

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р.

ПрАТ «Фондова біржа «Перспектива» 490458,12 / 79,15 220332,17 / 76,98 136057,62 / 57,8 127410,01 / 61,91 127325,00 / 48,81

АТ «Фондова біржа «Перша Фондова 
Торгова Система» (ПФТС) 95881,73 / 15,47 53181,80 / 18, 58 93719,20 / 39,18 64337,74 / 31,26 112518,17 / 43,13

АТ Українська біржа» (УБ) 8565,89 / 1,38 6692,36 / 2,34 3531,20 /
1,5 13412,22 / 6,52 20987,86 / 8,05

ПАТ «Київська міжнародна фондова 
біржа» (КМФБ) 9921,41 / 1,60 3565,31 / 1,25 1743,32 /

0,74
81,75 /

0,04 -

Українська універ-сальна біржа (УУБ) 12739,29 / 2,06 591,29 / 0,21 252,09 /
0,11

399,20 /
0,19 -

ПАТ «Східно-Європейська фондова 
біржа» (СЄФБ) 1265,53 / 0,20 1413,39 / 0,49 59,09 /

0,03 - -

Українська міжбанківська валютна 
біржа (УМВБ) 

260,4 /
0,04

118,67 / 
0,04

21,71 /
0,01 - 34,95 /

0,01

ПрАТ «Українська фондова бір-
жа» (УФБ) 

456,88 / 
0,07

301,98 / 
0,11

18,93 /
0,01

1,16 /
0,001 -

Товарна біржа «ІННЕКС» 27,32 / 0,0044 5,09 / 
0,0018

1,98 /
0,0008

145,43 /
0,07

0,49 /
0,0002

ПрАТ «Українська Міжнародна  
Фондова Біржа» (УМФБ) 

118,66 / 
0,02

5,94 / 
0,0018 - - -

Усього 619695,23 / 100 286208,00 / 100 235405,14 / 100 205787,51 / 100 260866,46 / 100
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Серед фінансових інструментів за обсягами торгів на біржовому ринку у 2019 р. провідну позицію продо-
вжують займати державні облігації України – 245,73 млрд грн (94,2 % від загального обсягу біржових контрактів 
на організаторах торгівлі у 2019 р.) (табл. 2).

Таблиця 2
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами (з розподілом за видом фінансового інструменту)  

за 2019 р., млн грн

Організатори торгівлі ПФТС УМВБ ІННЕКС ПЕРСПЕКТИВА УБ Усього

Акції (без акцій КІФ) 338,79 34,92 0,49 26,97 776,21 1180,4

Акції КІФ 35,13 0 0 0 0,45 35,57

Облігації підприємств 3823,8 0 0 4654 1789,2 10267

Державні облігації
України 107377 0 0 121778 16579 245733

Облігації місцевих
позик 741,4 0 0 0 0 741,4

Інвестиційні сертифікати 202,04 0 0 49,3 4,23 255,57

Опціонні сертифікати 0 0 0 813,44 0 813,44

Деривативи 0 0,03 0 0,13 1839,2 1839,4

Державні деривативи 0 0 0 0,46 0 0,46

Усього 112518 34,95 0,49 127325 20988 260866

Фондовий ринок України у 2019 р. збільшився більш ніж на 80 %. Україна стала займати високі позиції 
у  світовому рейтингу фондових ринків за показником її ключового індексу, який з 1997 р. розраховується одні-
єю з двох найбільших вітчизняних бірж ПФТС. Індекс показує темпи приросту обсягів торгів на ринку і за цим 
показником Україна у 2019 р. обійшла такі країни, як Македонія, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія [7].

На жаль, загалом обсяги українського фондового ринку у світовому масштабі залишаються незначними. 
Сумарно за 2019 рік обсяг торгів цінними паперами склав близько 260 млрд грн ($8,9 млрд). Для порівняння: 
обсяг торгів на Варшавській фондовій біржі щорічно складає більше $340 млрд євро, а на Нью-Йоркській фон-
довій біржі щодня торгується паперів на суму близько $54 млрд [7].

Стрімке зростання індексу ПФТС як ключового показника фондового ринку України, пов'язане, зокрема, 
зі збільшенням об'єму торгів за рахунок додаткового випуску і розміщення цінних паперів, а також зростанням 
їхньої вартості. Це досить позитивний сигнал для інвесторів, у тому числі іноземних. Суттєвий відрив у між-
народному рейтингу є черговим доказом того, що фондовий ринок України досі знаходиться на етапі свого 
становлення, а отже, необхідно продовжувати удосконалювати механізми його функціонування, використо-
вуючи кращі практики світових лідерів. Подальший розвиток фондового ринку залежить від конкретних за-
ходів держави у сфері розбудови фінансової системи. Для стимулювання розвитку фондового ринку України та 
сприятливого інвестиційного клімату необхідно активно впроваджувати низку заходів, а саме:

удосконалення конкурентоспроможності фондового ринку шляхом створення сприятливих умов  −
з  боку державної політики стосовно оподаткування на фондовому ринку;

узгодження суперечностей в законодавстві, налагодження внутрішньої роботи регуляторів і чіткого  −
розділення повноважень між ними, вирішення суперечливих ситуацій між учасниками фондового ринку з 
використанням прямих і непрямих методів впливу;

розширення ринку для залучення більшої кількості інвесторів і забезпечення його ліквідності й обо- −
ротності задля пришвидшення обертання капіталу на ринку;

забезпечення достатнього рівня захисту інвесторів, які могли б вкласти свої кошти у цінні папери,  −
тим самим покращивши ситуацію на фондовому ринку;

розширити спектр інвестиційних інструментів, що обертаються на фондовому ринку для покращен- −
ня диверсифікації інвестиційного портфелю.

Отже, за результатами дослідження можна зробити такі висновки: фондовий ринок України відносно 
молодий, поступово розвивається, але є фактори, які сповільнюють цей процес, серед них: недостатня конку-
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рентоспроможність фондового ринку України; нерозвинене корпоративне управління ринком; мала розбудова 
інфраструктури фондового ринку; недосконалість законодавства України.

Основними напрямами модернізації та розвитку українського фондового ринку є розвиток корпоративної 
реформи, підвищення ефективності регулювання емітентів, розширення інструментарію на фондовому ринку; 
стимулювання притоку інвестицій на фондовий ринок; забезпечення надійного і ефективного функціонування 
ринкової інфраструктури; забезпечення функціонування єдиної державної політики стимулювання покращен-
ня інвестиційного клімату. На нашу думку, перспективним напрямом подальшого дослідження можна виді-
лити аналіз інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Азізова К. М. 
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факультету міжнародних економічних відносин ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Анотація. У статті розглянуто стан ринку інформаційних технологій у світі, динаміку та чинни-
ки, які впливають на його розвиток і конкурентоспроможність у цій сфері конкретної держави на світовій 
арені. Досліджено поділ вказаного ринку на сегменти й окреслено їх співвідношення виходячи зі статистич-
них даних. Визначено основні позиції міжнародного та вітчизняного законодавства, які визначають ключові 
дефініції в інформаційній сфері та є підвалинами для законодавчого врегулювання ринку. Як результат до-
слідження вказано ряд чинників, які стримують прогрес, і надано прогнози подальшого розвитку в інфор-
маційній сфері. 

Ключові слова: інформаційні технології, ринок ІТ, ІТ-галузь, структура ринку ІТ, розвиток ІТ.
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Annotation. In article the current situation of IT market in the world, its development, competitiveness of dif-
ferent countries are shown. We researched the division of this market into segments and showed their ratios based on 
the statistic information. Moreover, we have pointed out the main rules of international and national law, which de-
termine the basic definitions in the information sphere and are the basement of the legislative regulation of this market. 
We pointed out a number of factors, which restrain the progress, defined the dynamics of our country and gave the 
prognosis of further development in the information sphere.

Кeywords: information technologies, information technology market, IT industry, structure of the market ІТ, 
development of ІТ.

У ХХІ ст. ринок інформаційних технологій набув особливих рис, властивих лише йому. Зокрема, зростан-
ня попиту на ІТ-продукцію, призвело до зміни структури світового економічного ринку та набуття домінуючої 
ролі інформаційними технологіями. При цьому стрімкий розвиток інформаційної сфери дозволив певним 
країнам зайняти провідні позиції на світовій арені та диктувати власні «умови гри», збільшуючи розрив в еко-
номічному розвитку між країнами світу. 

Залишається не достатньо вивченим питання щодо майбутніх тенденцій розвитку ринку інформаційних 
технологій, а також, як за умов жорсткої конкуренції Україні поліпшити свої позиції у загальносвітовому рей-
тингу держав. Ці аспекти актуалізують проблематику, пов’язану з використанням ІТ.

Актуальність цієї теми привернула увагу науковців, як за кордоном, так і на вітчизняних теренах. Зокрема, 
значну увагу приділено структурі ринку інформаційних технологій в динаміці: з початку появи до сьогодення. 
Особливий внесок у зазначеній сфері належить В. Агапову, Н. Aшішу, Г. Терлецькій, С. Войтко та ін. Незважа-
ючи на фундаментальні дослідження науковців, розвиток ринку інформаційних технологій розвивається надто 
стрімко, тому потребує все більшої уваги з боку практиків і теоретиків.

Початок третього тисячоліття характеризується якісно структурними змінами в глобальній економіці. 
Відбулось різке «переформування» характерних рис економік різних країн, зокрема, йдеться про набуття не-
матеріальними активами провідного значення. 

Практичний досвід дозволяє усвідомити, що наразі економічний розвиток країни залежить від страте-
гії, яка базується не лише на різноманітті природних ресурсів і промисловому потенціалі, а й на застосуванні 
інформаційних технологій та знань. Наразі інноваційні технології набули особливої важливості при прогно-
зуванні розвитку успішності компаній у глобальній економіці через їх упровадження у всі сфери діяльності 
людини, незалежно від спеціалізації підприємства.

Досліджуючи інформаційний ринок, охоплюються питання щодо специфічності товару, який має свої 
особливості та форми подання. Зазначений інформаційний товар у вигляді інформаційних ресурсів, послуг, 
технологій, програмних продуктів не може вивчатися науковцями ізольовано від інших сфер людської діяль-
ності, через те, що для створення специфічного товару інформаційного ринку необхідне залучення певних за-
собів виробництва, робочої сили, відповідних фінансових ресурсів.

Аналіз ринку інформаційних технологій включає в себе дослідження його структури, закономірностей 
змін попиту та пропозиції, порівняльне дослідження ринків інформаційних технологій на світовому, націо-
нальному та регіональному рівнях, а також визначення місця ринку інформаційних технологій в світовій еко-
номіці.

Структура ринку інформаційних технологій пов’язана, перш за все, з новими інформаційними потре-
бами суспільства в зазначеній сфері, а також з рівнем можливостей, які надаються споживачам у конкретний 
історичний проміжок часу. Проводячи аналіз потреб суспільства за останні півсторіччя, бачимо, що структура 
ринку інформаційних потреб і послуг значно змінилась.

Зазначимо, що в 60-х роках ХХ ст. основними споживачами на ринку інформаційних технологій були дер-
жавні установи та підприємства, які мали потребу в статистичних відомостях, бібліотечних та реферативних 
виданнях тощо. Вже за два десятиріччя завдяки розвитку приватного підприємництва відбулись різкі зміни 
в  структурі інформаційних продуктів: зріс попит в аналітичній інформації з боку представників бізнесу, які 
мали високу купівельну спроможність.

На думку С. Войтко та Т. Сакалош, інформаційний ринок має свої особливості:
нематеріальності кінцевого продукту; −
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відповідна інформація, яка надається, має відповідати таким вимогам: бути якісно новою, достовір- −
ною;

підвищення вимог до інформаційної послуги / товару [1, c. 385]. −
Доцільно зазначити, що наразі поняття «інформаційний ринок» ще не є остаточно сформованим на гло-

бальному рівні, тому як теоретичні підходи до цього питання мають значні відмінності в різних країнах. Своєю 
чергою, це залежить не лише від змістовного наповнення інформаційного ринку, але й від визначення інфор-
маційної сфери економіки в цілому.

На нашу думку, варто вивчити підхід української нормативної бази до зазначеного питання. Відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про науково-технічну інформацію» інформаційний ринок – це система економічних, 
організаційних і правових відносин щодо продажу і купівлі інформаційних ресурсів, технологій, продукції та 
послуг [2].

Окремо варто виділити те, що на законодавчому рівні регламентовані питання, які стосуються відносин 
у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах, – Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» [3].

Формування глобального ринку інформаційних технологій викликало потребу в регламентації певних пи-
тань на міжнародному рівні та уніфікації законодавства до міжнародних стандартів. 

Було прийнято Європейську конвенцію про інформацію щодо іноземного законодавства, метою якої 
є  досягнення більшого єднання між членами Ради Європи, міжнародної взаємної допомоги з метою сприяння 
судовим органам в отриманні інформації щодо іноземного законодавства. Згідно з положеннями Бернської 
конвенції про охорону літературних і художніх творів комп’ютерні програми та банки даних є об’єктами ав-
торського права та підлягають відповідній охороні [4].

Характеризуючи ринок інформаційних технологій, варто надати законодавче визначення інформаційній 
продукції. Так, відповідно до ст. 23 Закон України «Про інформацію» інформаційна продукція є матеріалізова-
ним результатом інформаційної діяльності, що призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних 
відносин. 

Своєю чергою, інформаційною послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з 
метою задоволення їхніх потреб.

Говорячи про структуру інформаційного ринку, варто зазначити, що поділ останнього на сектори та сег-
менти може бути здійснено на підставі різноманітних ознак. Проводячи аналіз різних національних і міжна-
родних джерел, нами було виокремлено декілька основних секторів інформаційного ринку, які присутні неза-
лежно від теоретичних підходів країни в зазначеній сфері:

апаратні засоби оброблення інформації; −
телекомунікаційне обладнання; −
програмні продукти; −
послуги; −
електронна інформація; −
електронні угоди; −
інтегровані інформаційні системи. −

Вивчаючи питання щодо зміни попиту та пропозиції, а також порівняльне дослідження ринків інформа-
ційних технологій на світовому, національному та регіональному рівнях, варто виділити дослідження Гонча-
ренко Н. І. «Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформацій-
них змін глобального економічного середовища». 

У зазначеній роботі було наведено аналіз останніх статистичних відомостей аналітичного агентства Gartner 
щодо сукупного обсягу ринку інформаційних технологій. Так, було висвітлено, що обсяг інформаційного рин-
ку світу сягає понад 2 трлн дол. США, а найбільшу його частку складають ІТ-послуги, на наступному місці за 
обсягом – апаратне та програмне забезпечення (рис. 1) [5].

На нашу думку, економічний розвиток країни в багатьох випадках залежить від рівня розвитку інфор-
маційного сектора економіки держави, що відображається урядами країн при оцінці їх конкурентоспромож-
ності.
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ІТ-послуги
56 %

Програмне 
забезпечення 

17 %

Апаратне 
забезпечення 

27 %

Цілком не задоволені 4%

Рис. 1. Обсяг світового інформаційного ринку 

Здебільшого це відбувається з використання глобального індексу конкурентоспроможності (ГІК) [6].
Наразі орієнтованість розвинених держав на ринок інформаційних технологій дозволяє їм бути серед 

лідерів в економічній сфері в світі. Варто зазначити, що країни, які належать до тих, що розвиваються, наразі 
є основними прихильниками сфери інформаційних технологій. Уряди Японії, Малайзії, Індії створюють всі 
умови для можливості розвитку IT-сфери не лише з боку великого бізнесу, а також з боку представників малого 
та середнього підприємництва шляхом надання пільг і гарантій для останніх.

Виходячи з даних, які наводить Global Services Location Index, який готує консалтингова фірма A. T. Kearney, 
до Топ-10 країн на ринку інформаційних технологій належать Індія, Китай, Малайзія, Індонезія, Бразилія, 
В’єтнам, Філіппіни, Таїланд, Чилі та Колумбія. Зазначений рейтинг складається з таких показників:

фінансова привабливість; −
навички та доступність людських ресурсів; −
бізнес-середовища [7]. −

Відповідні дані наведені на рис. 2 [8].
Розглядаючи ринок інформаційних технологій, варто приділити значну увагу також і тим факторам, які 

обмежують розвиток ІТ-сфери. На нашу думку, до них належать:
недостатня кваліфікованість кадрів, які залучаються для роботи в зазначеній сфері; −
необхідність у індивідуальному підключенні та налаштуванні; −
необхідність жорсткого контролю за витратами та спроби їх мінімізувати; −
нагальна потреба в залученні не лише кваліфікованої робочої сили, а й креативних людських ре- −

сурсів;
потреба в постійному та надійному електропостачанні, при цьому для зниження вартості праці  −

транснаціональні корпорації, як правило, розміщують свої виробництва в країнах з низькою ціною робочої 
сили [9].

Всі ці фактори знаходяться в тісній взаємозалежності між собою та потребують комплексного підходу для 
вирішення визначених питань, а також значних фінансових ресурсів.

На сьогодні основними суб’єктами в сфері ІТ-технологій є транснаціональні корпорації Сполучених Шта-
тів Америки і Західної Європи, які охоплюють майже весь ринок завдяки своїй розвинутій дослідницькій та 
матеріальній базі.

Не варто залишати поза увагою те, що після того, як уряди багатьох країн вживали заходів щодо розвитку 
інформаційних технологій, наразі все одно існує нерівність розвитку держав у цій сфері. При цьому відбуваєть-
ся не лише «ігнорування» сфери ІТ певними країнами, що проявляється в неконкурентоспроможності держави 
надавати відповідні послуги, але й неможливості отримувати зазначені послуги через недостатню розвиненість 
інфраструктури інформаційних технологій. 

Розглядаючи зазначене питання на прикладі нашої держави, можна зробити висновок, що виділення фі-
нансових ресурсів, залучення іноземних партнерів та удосконалення законодавчої бази у відповідній сфері на-
дало можливість Україні посилити свої позиції та зайняти у загальному рейтингу 54 місце [5]. Своєю чергою, 



Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця № 12, 2020

262

стимулювання ІТ-сфери на національному рівні дозволяє розширити перелік послуг, які надаються в електро-
нному вигляді, розвитку сфери виробництва інформаційного обладнання.

Індія

Китай

Малайзія

Індонезія 

Бразилія

 В’єтнам

Філіпіни

 Таїланд 

Чилі

Колумбія 

Шрі-Ланка

Польща

Мексика

Єгипет

Болгарія

 Чехія 

Німеччина

Румунія

Фінансова привабливість Людські ресурси

3,30 2,63 1,14

2,37 2,69 1,26

2,92 1,47 1,72

3,25 1,53 1,20

2,65 2,02 1,27

3,31 1,39 1,22

3,13 1,57 1,17

3,06 1,38 1,43

2,54 1,33 1,88

2,85 1,45 1,43

3,42 1,07 1,22

2,63 1,38 1,68

2,72 1,61 1,35

3,37 1,26 0,99

2,99 0,95 1,61

2,44 1,17 1,84

1,16 2,15 2,14

2,84 1,13 1,49

Бізнес-середовище

Рис. 2. Топ-10 країн на світовому ринку інформаційних технологій

 Таким чином, подальше формування світового та національного ринків інформаційних технологій ґрун-
тується на загальному розвитку економіки всіх країн світу, а також потреб не лише приватного сектора еконо-
міки, але й урядів держав світу.

У найближчі роки очікується повний перехід більшості країн на електронний документообіг, надання 
державою електронних послуг. Стосовно потреб, які очікуються в приватному сегменті, основними з них є 
попит на хмарні сховища, переорієнтація виробництв на комерційні дата центри. При цьому є висока ймо-
вірність набуття великого значення та широкого вжитку криптовалют, які мають перспективи стати одним із 
основних засобів розрахунку між підприємствами.

Науковий керівник – д-р екон. наук, професор Шталь Т. В. 
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Анотація. У статті виокремлено основні принципи управління доходами та витратами банківської 
установи. Обґрунтовано необхідність розробки стратегії управління на основі зазначених принципів, а та-
кож потребу систематичного перегляду рішень керівництва банку з приводу управління доходами та ви-
тратами банку. 

Ключові слова: управління, принципи управління, стратегія, доходи, витрати, банк.

Annotation. The article highlights the basic principles of income and expenditure management of a banking 
institution. The necessity of developing a management strategy based on these principles is substantiated, as well as 
the need to systematically review the decisions of the bank's management on the management of income and expenses 
of the bank.

Кeywords: management, principles of management, strategy, incomes, expenses, bank.

Функціонування банків України на сучасному етапі характеризується мінливістю та складністю умов на 
фінансовому ринку. Розвиток сучасних технологій та інтернет-ресурсів значно змінюють характер конкуренції. 
Високий ризик кредитної діяльності може спричиняти суттєві втрати. Зазначені фактори актуалізують пробле-
му дієвого менеджменту в банку, зокрема, управління доходами та витратами задля формування позитивного 
фінансового результату з метою подальшого розвитку банківської установи. 

© Філіпченко К. О., 2020 
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Питанню управління доходами та витратами підприємства присвячено чимало наукових робіт. Доволі 
велика кількість науковців вивчали це питання для банківських установ, зокрема, С. Є. Борисова [1], О. В. Васю-
ренко [2], О. А Кириченко, В. П. Щербань [3], О. А. Криклій, Н. Г. Маслак, [4], Л. О. Примостка [5], Ю. П. Мака-
ренко [6], О. В. Добровольська [7], В. І. Варцаба [8]. 

Аналіз останніх наукових робіт дозволяє наголосити, що науковці, про яких згадувалося вище, незважаю-
чи на ґрунтовні напрацювання, не розглядають основні принципи управління доходами та витратами. 

Теоретичне обґрунтування принципів управління доходами та витратами банку виступає основною ме-
тою цієї статті. Їх виокремлення дозволить розробляти ефективні стратегії управління банком.

Відомо, що за допомогою заходів з управління доходами та витратами досягається розвиток банку відпо-
відно до його стратегічних програм. Це процес динамічний: на кожному етапі прийняття рішень керівництвом 
банківської установи аналізується поточний фінансовий стан банку та прогноз його розвитку з урахуванням 
майбутніх наслідків прийнятих рішень.

Призначенням управління доходами та витратами банку є формування фінансових результатів. На роз-
мір доходів і витрат банку впливає безліч факторів: структура залучених ресурсів, політика встановлення про-
центних ставок, основні напрями вкладення ресурсів, їх ризикованість, рівень маржі, прийнята в банку стра-
тегія підтримання ліквідності та інші [6, c. 15–19]. Взаємозв’язки та взаємозалежності між цими факторами 
використовуються в банківському менеджменті для отримання бажаного фінансового результату. Проте осно-
вні принципи управління доходами та витратами мають бути визначені у стратегії та використовуватися під 
час стратегічного планування.

Автором на основі аналізу робіт науковців [9; 10] виокремлено та запропоновано перелік принципів 
управління доходами та витратами: 

1. Принцип цілеспрямованості. Орієнтація управління доходами та витратами на досягнення загальних 
довгострокових стратегічних цілей діяльності банку.

2. Орієнтованість на результат. Результати управління доходами та витратами можуть бути не лише фі-
нансовими. Соціальний ефект, підвищення іміджу банку також може являти собою результат управління. 

3. Принцип економічності. Витрати повинні бути оптимізовані за обсягом, а доходи – за обсягом і ризи-
ком. 

4. Принцип законності. Банківська установа під час провадження своєї діяльності та прийняття управлін-
ських рішень повинна дотримуватися законодавчих і нормативно-правових документів. 

5. Принцип цілісності. Зважаючи на те, що доходи та витрати існують у тісному взаємозв’язку, то їх 
управління має бути побудовано на одночасному контролі зв’язаних аспектів доходів і витрат. Проте бажано, 
щоб доходи банку були достатніми не лише для покриття витрат, але і для нарощення капіталу [8, c. 198].

Цей перелік принципів управління доходами та витратами не є вичерпним, але, на погляд автора, вклю-
чає основні постулати банківської установи, дотримання яких має найбільший вплив на подальший результат 
діяльності банку. На основі вищезазначених принципів у банківських установах мають розроблятися не лише 
стратегічні, але й тактичні рішення. Загалом управління доходами та витратами банку є процесом планування, 
мотивації, організації та контролю формування доходів і здійснення витрат. Саме контроль може виявляти 
потребу в перегляді рішень керівництва банку з приводу управління доходами та витратами банку. Систе-
матичний моніторинг доходів і витрат, а також перевірка розроблених рішень на відповідність розглянутим 
принципам дозволить досягати більшої ефективності діяльності банку.

Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати, що банку для успішного функціонування варто до-
тримуватися цілої низки принципів управління доходами та витратами. Спираючись на те, що сучасні умови 
функціонування банківських установ є доволі мінливими, доцільно було б виокремити принципи оперативно-
го управління доходами та витратами банку, що може стати предметом подальших наукових досліджень.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Корват О. В. 
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Анотація. У статті розглянуто основні поняття «розвитку підприємства». Розглянуто методи 
синергетики та модель керованого хаосу в економічній сфері. Розкрито тему сучасної теорії хаосу та до-
сліджено вплив флуктуації на ефективність розвитку підприємства. 

Ключові слова: розвиток підприємства, синергетика, теорія хаосу, теорія флуктуації, методи та 
модель.

Annotation. The article deals with the basic concepts of «enterprise development». The methods of synerget-
ics and models of controlled chaos in the economic sphere are considered. The topic of the modern theory of chaos is 
revealed and the influence of fluctuations on the efficiency of enterprise development is investigated.

Кeywords: enterprise development, synergetics, chaos theory, fluctuation theory, methods and models.

Актуальність цієї теми пояснюється тим, що, синергетичний підхід, теорії хаосу та флуктуації допомо-
жуть підприємству вижити за несприятливих умов зовнішнього середовища та безупинно розвиватися й ефек-
тивно працювати.

Питанням розвитку підприємства на основі синергетичного підходу присвячено роботи  вітчизняних і за-
кордонних авторів: В. Гейзенберг, Н. Кравчук, М. Моркунас, Г. Хакен, Л. Єлісєєва, К. Бойченко та ін.

Метою статті є аналіз поняття «розвиток підприємства» та дослідження впливу на нього теорій хаосу та 
флуктуації.

У сучасних умовах кожне підприємство зацікавлене в ефективному розвитку. Зокрема, необхідно знати, 
що підприємство – це динамічна відкрита соціально-економічна система. Такі системи мають дві рушійні сили: 

© Цегельник К. А., 2020 
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бажання мати певну стабільність і бажання самовдосконалюватися, розвиватися. Зараз все частіше використо-
вується синергетичний підхід до вирішення окремих економічних проблем: наприклад, в управлінні інвести-
ціями, виявленні тих чи інших синергетичних ефектів на підприємствах, в галузях. І такий підхід, як правило, 
виявляється досить плідним.

У табл. 1 наведено основні поняття розвитку підприємства [4].

Таблиця 1
Сутність поняття розвиток підприємства

Автори Визначення поняття «розвиток підприємства»

Т. Надтока, 
Г. Какуніна 

Процес сукупних змін у соціально-економічній системі підприємства, спрямований на його перехід 
у новий якісно-кількісний стан у часі під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, 
причому за напрямом він може бути як позитивним, так і негативним

Ю. Плугіна 
Якісні перетворення в його діяльності за рахунок змін кількісних і структурних характеристик техніко-
технологічних, організаційно-комунікаційних, фінансово-економічних ресурсів на основі ефективного 
використання інтелектуально-кадрових ресурсів та інформаційних технологій

Р. Побережний 
Спрямована зміна якісного стану організації, її структури, складу або властивостей, кількісних чи 
якісних змін елементів організації. При цьому розвитку організації притаманні ті ж властивості, що 
і  «філософському розвитку», тобто циклічність і спіральність

Ю. Погорєлов 

Безупинний процес, що відбувається за штучно встановленою або природною програмою як зміна 
станів підприємства, кожен з яких є якісно іншим за попередній, через що у підприємства як у більш 
складної системи виникають, розкриваються та можуть бути реалізовані нові можливості, нові 
властивості, якості та характерні риси, які сприяють здатності підприємства виконувати нові функції, 
вирішувати принципово інші завдання, що зміцнює його позиціонування в зовнішньому середовищі 
і  підвищує здатність протидіяти його негативним впливам

М. Мескон, 
М. Альберт, 
Ф. Хедоурі 

Довгострокова програма вдосконалення можливостей вирішувати різні проблеми і здібностей до від-
новлення, особливо шляхом підвищення ефективності управління культурою організації

Проаналізувавши наявні трактування категорії «розвиток підприємства», доцільно зазначити, що для під-
приємства розвиток є постійним процесом, що проявляється в реалізації кількісних і якісних змін, внаслідок 
чого збільшується його потенціал, підвищується здатність протидіяти небезпечному впливу зовнішнього ото-
чення та помножується життєздатність. 

Нині провідна наукова думка ґрунтується на методології синергетики, тобто методології пізнання зако-
номірностей і процесів самоутворення (штучного утворення структур), створення умов для самоорганізації та 
наведення на самостабілізацію систем.

Термінологічний апарат синергетики (рис. 1), що описує складний механізм процесів самоорганізації та 
стійкості систем, включає поняття, серед яких [2]:

ентропія – фізична величина, яка використовується для опису термодинамічної системи, є однією  −
з  основних термодинамічних величин;

теорія хаосу – підрозділ математики та фізики, який займається дослідженням систем, динаміка  −
яких за певних умов значною мірою залежить від початкових умов, що робить довгострокове прогнозування 
неможливим;

флуктуація – випадкове відхилення якоїсь величини (фізичної, біологічної, соціально-економічної  −
і  т. ін.) від її середнього значення;

точка біфуркації – критичний стан системи, при якому система стає нестійкою щодо флуктуацій і ви- −
никає невизначеність: чи стане стан системи хаотичним або вона перейде на новий, більш диференційований 
і високий рівень впорядкованості;

фазовий перехід – стрибкоподібна зміна властивостей системи при безперервній зміні факторів зо- −
внішнього середовища;

атрактор – множина точок у фазовому просторі, до якої збігаються фазові траєкторії дисипативної  −
системи.
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Рис. 1. Схема «Методи синергетики»

Теорія хаосу і невизначеності з’явилась і розвивається на основі вищої математики. Хаос – детермінована 
нелінійна динамічна система, що може продукувати результати, які здаються випадковими. Хаотична система 
повинна мати фрактальну розмірність і виявляти чутливу залежність від початкових умов.

Н. Касянова дійшла висновку, що впровадження техніки хаосу дозволить прогнозувати можливі обурення 
і підготувати систему до нового атрактора в оптимальний час з мінімальними втратами. Також модель управ-
ління хаосом дозволить або радикально змінити статус підприємства, його здатність впливати на попит і про-
позицію при збереженні суб'єктивності розвитку або сприяти антихрупкості підприємства [3].

Схематично модель керованого хаосу в економічній сфері може бути подана таким чином (рис. 2).

Базові системні компоненти моделі 
керованого хаосу Економічна безпека держави

Керуючі впливу

Стан економічної безпеки

Інформація про стан 
економічної безпеки Система моніторингу моделі 

Канали зворотного зв’язку  

Виклики, ризики, небезпеки 
і загрози в економічній сфері

Внутрішні Зовнішні

Рис. 2. Модель керованого хаосу у сфері економіки
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Сучасна теорія хаосу дозволяє інноваційно підійти до:
визначення цілей і завдань підприємства; −
конструювання методів і засобів управління підприємством; −
побудови реального процесу формування розвитку економіки. −

Застосування технологій керованого хаосу, ефективність яких фахівцями порівнюється зі зброєю масового 
знищення, в останні десятиріччя поширюються все частіше. Керований хаос за своєю природою – це технології 
інформаційної війни. Технології керованого хаосу – це вид інформаційної зброї для встановлення контролю 
над відповідними об’єктами.

Будь-який процес самоорганізації починається з випадкових впливів на систему, які невпинно коливають-
ся (флуктуірують). В синергетиці флуктуаціями вважаються відхилення макропараметрів від «стандартних» 
значень, що відбуваються всередині системи або, інакше кажучи, флуктуації – непереборні малі випадкові ко-
ливання. Флуктуації – це основний спосіб існування дисипативних систем. Наявність флуктуацій – показник 
хаосу на мікрорівні системи [5].

Бойченко К. С. зазначає, що управління флуктуацією фінансово-економічних показників комплексного 
розвитку підприємств сприятиме підвищенню ефективності їх діяльності та інтеграції процесів розвитку як 
усередині компанії, так і за її межами [1].

Висновки. Таким чином, розвиток підприємства – постійний процес удосконалення, під час якого від-
буваються якісні та кількісні зміни та підвищується здатність протидіяти небезпечному впливу зовнішнього 
оточення, та помножується життєздатність.

У науці і практиці все частіше використовується синергетичний підхід до вирішення окремих економіч-
них проблем: наприклад, в управлінні інвестиціями, виявленні тих чи інших синергетичних ефектів на підпри-
ємствах, в галузях. І такий підхід, як правило, виявляється досить плідним.

Теорія хаосу та флуктуація, на яких було зроблено акцент у цьому дослідженні, як складові синергетики 
відіграють важливу роль у сучасному розвитку підприємств.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Ларіна К. В. 
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Анотація. У статті надано поняття «цінової політики» підприємства. Розглянуто основні етапи 
формування цінової політики. Визначено основні цілі цінової політики на зовнішньому ринку. Запропонова-
но методи внесення змін у ціновій політиці підприємства у процесі виходу на зовнішні ринки. 

Ключові слова: ціноутворення, цінова політика, зовнішній ринок.

Annotation. The article provides the concept of «pricing policy» of the enterprise. The main stages of pricing 
policy formation are considered. The main goals of pricing policy in foreign markets are defined. Methods of making 
changes in the pricing policy of the enterprise in the process of entering foreign markets are proposed.

Кeywords: price, pricing, pricing policy, foreign market.

В умовах ринкової економіки комерційний успіх будь-якого підприємства залежить від правильно обра-
ної стратегії і тактики ціноутворення на товари та послуги. Щоб успішно працювати на споживчому ринку або 
його сегменті, підприємства повинні проводити науково обґрунтовану політику розвитку, однією зі складових 
якої є цінова політика, яка суттєво впливає на обсяги господарської діяльності підприємства, формування його 
іміджу у споживачів, рівень фінансового стану. 

Ефективна розробка та управління ціновою політикою українських підприємств на зовнішньому ринку 
дозволяє встановлювати такі ціни на товари та послуги, і так варіювати ними залежно від позиції на ринку, щоб 
контролювати окрему його частку, забезпечити запланований обсяг прибутку та вирішувати суттєві оператив-
ні та стратегічні завдання як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі [1].

Проблеми формування ефективної цінової політики та ціноутворення вивчали такі відомі науковці, як  
М. Артус, А. Афоніна, І. Благун, О. Варченко, Р. Грачов, В. Герасименко, Д. Дейлі, Л. Данілова, В. Єсіпов,  
М. Кизим, К. Крейга, А. Кузьміна, Н. Лісова, Я. Литвиненко, Т. Неглі, С. Петровська, О. Покатаєва та ін. Проте 
на підприємствах проблемам формування ефективної цінової політики в умовах конкурентного середовища 
приділяють недостатньо уваги, що потребує подальших досліджень. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів та особливостей формування цінової політики підпри-
ємства на зовнішньому ринку.

Вибір адекватної системи ціноутворення підприємства на власний товар є ключовим елементом процесу 
освоєння зовнішнього ринку. Цінова політика для кожного підприємства є засобом завоювання прихильності 
споживачів і досягнення конкурентної переваги на зовнішньому ринку.

Аналіз основних положень теорії вартості та ціни дозволяє стверджувати, що саме ціна надає теоретичне 
обґрунтування сучасної цінової політики, оскільки вона демонструє логіку формування цін, розкриває два під-
ходи до ціноутворення – витратний і ціннісний, дозволяє визначити зовнішню та внутрішню спрямованість 
цінової політики, а також ринкові та внутрішні фактори, що впливають на рівень цін і обумовлюють її вибір 
[2, с. 10].

В економічній літературі існують різні зору на економічну сутність цінової політики підприємства. В якос-
ті цілей цінової політики підприємства розглядаються тільки цілі, пов'язані з ростом її прибутку і досягненням 
сукупності цільових ринкових показників діяльності, в першу чергу маркетингових, що не враховує ролі сучас-

© Целиковська А. С., 2020 
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них виробничих підприємств як соціальних інститутів. Серед представлених підходів до формування цінової 
політики підприємства проте більшість є занадто узагальненими та сконцентрованими на розробці окремих 
етапів цінової політики [3]. У широкому сенсі категорія «цінова політика» позначає образ дій функціонуючого 
в ринкових умовах підприємства, що визначає порядок формування цін, що забезпечують досягнення постав-
лених цілей діяльності [3]. 

Автори [4; 5] виходять з комплексного підходу до трактування сутності цінової політики, визначаючи її 
як розробку та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни з метою забезпечення 
прибутку, а також напрямків зміни ціни залежно від дії різних чинників. Таке визначення характеризує цінову 
політику не тільки як процес ціноутворення та діяльність зі встановлення цін, а і як визначення напрямів ціно-
утворення на основі певних принципів і виходячи з певних цілей. На нашу думку, цей підхід найбільш повно та 
суттєво розкриває зміст цінової політики і відповідає теорії управління [6], згідно з якою політикою є загальне 
керування для дій та прийняття рішень, яке полегшує досягнення цілей.  

Підсумовуючи, можна сказати, що цінова політика передбачає розробку та вибір загального напрямку 
в  ціноутворенні, підходів до визначення ціни з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попи-
ту на товари, його властивостей й життєвого циклу, а також напрямку зміни ціни залежно від дії різних чин-
ників внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Вона є сукупністю певної послідовності робіт, 
пов'язаних з формуванням ціни на кожен вид продукції, і включає такі етапи:

дослідження ринку і продукції підприємства; −
дослідження чинників формування ціни на цю продукцію; −
вибір методу ціноутворення; −
організацію і планування цін з урахуванням принципів ціноутворення; −
формування цінової стратегії;  −
аналіз ефективності сформованих цін і їх вплив на показники роботи підприємства; −
підвищення ефективності ціноутворення [7]. −

Ефективна цінова політика створює умови для отримання високого прибутку в умовах динамічного ринку 
шляхом визначення довгострокових цінових цілей у поєднанні із заходами швидкого реагування на ринкову 
кон'юнктуру. Так, основними цілями цінової політики в процесі виходу на зовнішні ринки є:

1. Подальше існування підприємства, що може розглядатися як короткострокова мета. 
2. Короткострокова максимізація прибутку, для чого необхідно визначити попередні попит і витрати за 

кожною ціновою альтернативою. 
3. Короткострокова максимізація обороту.
4. Максимальне збільшення збуту. 
5. «Зняття вершків» з ринку за допомогою встановлення високих цін. 
6. Лідерство в якості [3]. 
Перераховані цілі цінової політики можуть здійснюватися в різний час, при різній ціні, між ними може 

бути різне співвідношення, однак усі вони в сукупності слугують загальній меті – довгостроковій максимізації 
прибутку.

Важливими складовими цінової політики суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку є цінова стра-
тегія і цінова тактика. Цінова стратегія визначає основні напрямки цінового впливу на зовнішньому ринку для 
досягнення поставленої мети та являє собою одну з функціональних стратегій підприємства, яка формує сис-
тему довгострокових цінових рішень щодо визначення цілей ціноутворення, а також системи заходів і адапта-
ційних механізмів їх досягнення [2]. Цінова тактика являє собою процес вирішення цінових завдань у конкрет-
ному короткостроковому періоді виходячи з конкретної ситуації для цього зовнішнього ринку та можливостей 
суб’єкта господарювання, згідно з обраною стратегією. У процесі тактичних заходів здійснюється коригування 
рівня ціни, що значною мірою визначається поточною ринковою ситуацією [8].

Отже, ефективність діяльності підприємства, перш за все, залежить від правильності обраної стратегії 
щодо змін у ціні на товар. При цьому виділяють три основні правила змін у ціновій політиці: 

1. Ціна повинна покривати усі витрати, тобто бути такою, щоб підприємство неодмінно досягало беззбит-
кового обсягу виробництва продукції. 
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2. Ціна не повинна бути надто низькою, тобто може не покрити усіх витрат, а також зменшити прибуток 
шляхом відмови певного сегмента споживачів, які сумніваються у якості цього товару

3. Ціна не повинна бути надто високою, тобто кожна продукція у своєму сегменті ринку серед конкурентів 
має свої межі ціни, тому керівник підприємства може скористатись ціновою політикою тільки у відповідних 
межах, тобто підвищити ціну до тієї межі, на яку погодиться споживач [9].

Таким чином цінова політика як засіб управлінської діяльності об’єднує дві взаємодіючі частини. Це, 
з  одного боку, самі ціни, їх види, структура, величина, динаміка змінення, а з іншого – ціноутворення як про-
цес формування цін на товари, установлення їх взаємозв’язку за певними правилами, прийомами та методами. 
Процес поетапного формування ціни є першим кроком до ефективності цінової політики підприємства на 
зовнішньому ринку. Важливим етапом ціноутворення є формування завдань і цілей цінової політики, що ста-
вить перед собою підприємство, розробка цінової стратегії і тактики, а також правила внесення змін у ціновій 
політиці підприємства в процесі виходу на зовнішні ринки.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Проскурніна Н. В. 
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Annotation. This article analyzes the international ratings that assess the competitiveness of the state, identi-
fies Ukraine's position in these rankings and suggests ways to improve the position of our country.

Кeywords: competitiveness, global competitiveness index, ease of doing business index, international trade, 
institutions, customs control.

В останні роки поняття «конкурентоспроможність країни» стало часто вживаним. Одним із основних за-
вдань практично кожної країни є саме підвищення своєї конкурентоспроможності (далі – КСП). Для цього 
розвинені країни створюють спеціальні комісії. При цьому концепція КСП нашої країни до сьогодні є досить 
невизначеною, тому ця тема є актуальною.

Теоретичні основи конкурентоспроможності, міжнародне конкурентне середовище та забезпечення ви-
сокої конкурентоспроможності країн досліджували такі іноземні та вітчизняні вчені, як: А. Сміт, М. Потер,  
Р. Кантер, В. Марцинкевич, Дж. Міль, Д. Рікардо, Л. Антонюк, Я. Жаліло, А. Мельник, В. Базилевич та ін. Май-
клом Потером, засновником систематизованого вивчення КСП, у «Стратегії конкуренції» [2] закладено наукове 
підґрунтя для сучасних досліджень конкурентоспроможності країни. 

Метою статті є аналіз міжнародних рейтингів, які оцінюють конкурентоспроможність держави, а також 
визначення позицій України в цих рейтингах.

Конкурентоспроможність держави – це здатність її державних інститутів забезпечити своїм громадянам 
і  підприємствам більші переваги, ніж інші країни [1].

На практиці надається перевага використанню індексного методу, на основі якого складаються відповідні 
рейтинги, оскільки цей спосіб дає змогу комплексно підійти до вирішення питання та охопити всі сфери, які 
впливають на КСП країни [3].

Серед найбільш відомих вимірників конкурентоспроможності країн заслуговують на увагу такі:
Global Competitiveness Index – індекс глобальної конкурентоспроможності [4]; −
Ease of Doing Business Index – індекс легкості ведення бізнесу [3]. −

Індекс глобальної КСП оцінює спроможність економіки досягти стабільного розвитку за 12 контрольними 
показниками та перспективи економічного зростання на 5–8 років.

Розглянемо рейтинг країн за показником глобальної конкурентоспроможності 2018–2019 рр. за даними 
Світового економічного форуму (табл. 1).

Таблиця 1
Рейтинг країн світу за показником глобальної конкурентоспроможності (2019 рік) [5]

Місце Країна Кількість балів (0-100) Місце відносно 2018 р. Кількість балів  
відносно 2018 р.

1 Сінгапур 84,8 +1 +1,3
2 США 83,7 -1 -2

3 Гонконг 83,1 +4 +0,9

4 Нідерланди 82,4 +2 -
5 Швейцарія 82,3 -1 -0,3

85 Україна 57 -2 -

Як бачимо, Україна у 2019 році втратила дві позиції в рейтингу країн за показником глобальної конку-
рентоспроможності, знизившись на 85-те місце з 141 країни. Перші місця в 2019 р. посіли Сінгапур, США  
і  Гонконг.

Таким чином, статус України як вигідного партнера або конкурента є незадовільним. Ще одним доказом 
цього є порівняння зміни позицій України та країн-сусідів (табл. 2).

Отже, позиції України за останні три роки погіршилися, у той час як більшість країн Європи підвищили 
свої позиції у цьому рейтингу.
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Таблиця 2
Динаміка індексу глобальної конкурентоспроможності України та країн-сусідів (2017–2020 рр.) [5]

Країна
2017–2018 рр. 2018–2019 рр. 2019–2020 рр.

місце бал місце бал місце бал

Україна 81 4,1 83 57 85 57

Польща 39 4,6 37 68,2 37 68,9

Румунія 68 4,3 52 63,5 51 64,4

Словаччина 59 4,3 41 66,9 42 66,8

Угорщина 60 4,3 48 64,3 47 65,1

До індикаторів, які оцінюють саме митний контроль можна віднести такі: якість інститутів (тягар держав-
ного регулювання), товарний ринок (відкритість торгівлі, переважання нетарифних бар'єрів) та розмір ринку 
(імпорт товарів і послуг).

У 2019 році за першим індикатором Україна посіла 104 місце, що є майже найгіршим показником серед 
всіх індикаторів. Тому можна стверджувати, що саме якість інституцій є одним із найголовніших чинників 
низької конкурентоспроможності України. 

Другим важливим рейтингом є щорічний рейтинг інвестиційної привабливості, який враховує діяльність 
економік 190 країн. Так, країни, які знаходяться на високих позиціях у цьому рейтингу за 10 показниками, що 
аналізуються, є більш конкурентоспроможними.

У 2020 році Україна посіла 64 місце в рейтингу Світового банку Doing Business (табл. 3). Результат країни – 
плюс 7 позицій і поліпшення по шести ключових показниках рейтингу з десяти.

Таблиця 3
Україна у рейтингу Doing Business (2018–2020) [4]

№ з/п 2018 р. 2019 р. 2020 р.

1 Нова Зеландія Нова Зеландія Нова Зеландія

2 Сінгапур Сінгапур Сінгапур

3 Данія Данія Гонконг

4 Південна Корея Гонконг Данія

5 Гонконг Південна Корея Південна Корея

74. Україна (+6) 71. Україна (+3) 64. Україна (+7)

Отже, найбільшим успіхом України за останні роки є підвищення своїх позицій саме в рейтингу легкості 
ведення бізнесу. Таке підвищення простежується ще з 2014 року.

Слід звернути особливу увагу на індикатор «Міжнародна торгівля», оскільки саме за ним оцінюється мит-
ний контроль у країні.

За 2016–2018 рр. Україна за цим індикатором втратила 10 позицій, що свідчить про неефективність про-
ведення заходів державою щодо стимулювання міжнародної торгівлі. Згідно зі звітом Doing Business-2020 по-
зиція за цим показником поліпшилася, але незначно, і зараз за індикатором «Міжнародна торгівля» Україна 
посідає 74 місце. 

Для розрахунку цього індикатора застосовують такі показники, як час, необхідний для експорту та імпор-
ту, і вартість експорту й імпорту.

Порівнюючи країни Європи та Центральної Азії з Україною (рис. 1), можна стверджувати, що для митної 
політики нашої держави спрощення митних процедур має бути першочерговим завданням.
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Рис. 1. Витрати на проведення митних процедур (оформлення документів) в Україні та Європі, 
Центральній Азії (2019 р.) [4]

Так, в Україні час на оформлення документів при експорті та імпорті становить 66 год та 48 год, що у 2,6 та 
2 рази відповідно перевищує тривалість таких процедур у Європі та Центральній Азії. Що стосується вартості 
оформлення документів при експортно-імпортних операціях, то ситуація залишається такою ж самою.

Таким чином, найбільш позитивна динаміка спостерігається за індексом легкості ведення бізнесу. При 
цьому за показником «Міжнародна торгівля» наша країна посідає значно нижчу позицію, ніж загалом. 
Це говорить про складність митних процедур в Україні, що впливає на ефективність проведення митного  
контролю.

За рейтингом глобальної конкурентоспроможності динаміка негативна. Впродовж останніх років Україна 
займає позиції поряд з африканськими країнами, особливістю яких є ресурсозалежність.

Отже, результати проведеного аналізу свідчать про необхідність реформування саме митної системи, яка 
була б здатна ефективно виконувати свої функції, захищати економічні інтереси країни у сфері зовнішньоеко-
номічної діяльності та підвищувати позиції країни у рейтингах, які оцінюють конкурентоспроможність. Тобто 
потрібно забезпечувати спрощення міжнародної торгівлі та підвищувати ефективність проведення митного 
контролю через оптимізацію часу на проведення митних процедур, а також стимулювати міжнародну співп-
рацю завдяки реформуванню інституційного середовища, оскільки саме воно закладає базу для майбутнього 
розвитку і є об’єктивною вимогою підвищення конкурентоспроможності України.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Москаленко Н. О. 

Література: 1. Кудрявський І. В. Поняття «конкуренція» та «конкурентоздатність»: політологічний аспект. По-
літологічний вісник. 2013. Вип. 70. С. 243–252. 2. Портер М. Є. Стратегія конкуренції. Київ : Основа, 1997. 390 с.  
3. Севрук І. М. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2019.  
№ 5. С. 20–28. 4. Doing Business. URL: https://www.doingbusiness.org/. 5. The Global Competitiveness Report. URL: 
http://reports.weforum.org
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Анотація. Проаналізовано зарубіжний досвід здійснення процедур митного контролю. Визначено прі-
оритетні напрямків вдосконалення процедур митного контролю. Проаналізовано стан митного контролю 
в Україні порівняно з країнами ЄС. 

Ключові слова: митний контроль, автоматизована система, управління ризиками, пост-аудит, 
уповноважений економічний оператор.

Annotation. Foreign experience in customs control procedures is analyzed. Priority areas for improving cus-
toms control procedures have been identified. The state of customs control in Ukraine in comparison with EU coun-
tries is analyzed.

Кeywords: customs control, automated system, risk management, post-audit, authorized economic operator.

У сучасних умовах, коли мають місце постійні зміни методів і швидкості переміщення товарів через кор-
дони та розвиток нових форм взаємодії між державами, надзвичайної актуальності набуває питання приско-
рення впровадження міжнародних стандартів у діяльність митних органів нашої країни.

Спрощення процедур митного контролю має велике значення у стратегічному розвитку державної мит-
ної справи. Митниця повинна відповідати принципам прозорості й об’єктивності, впроваджувати провідний 
досвід країн і сприяти підвищенню держави у рейтингу конкурентоспроможності.

Питання щодо проблематики здійснення митного контролю та шляхів його вдосконалення розглядали 
в своїх працях багато вітчизняних науковців, а саме: М. Білуха, Т. Микитенко, О. Годованець, Н. Ведашенко,  
К. Крисовата О. Десятнюк, І. Базилюк та ін.

Метою статті є аналіз світового досвіду автоматизації процедур митного контролю та розроблення на-
прямів удосконалення митного контролю з метою підвищення конкурентоспроможності держави. 

На сьогодні одним із основних напрямків вдосконалення митного контролю у зарубіжних країнах є спро-
щення митних процедур і скорочення часу митного оформлення з метою формування сприятливих умов для 
учасників зовнішньоекономічної діяльності та, як результат, підвищення конкурентоспроможності.

Зважаючи увагу на те, що Україна обрала європейський шлях розвитку, вважаємо за доцільне розглянути 
досвід саме країн – членів Європейського Союзу щодо спрощення процедур здійснення митного контролю. Од-
ним із пріоритетних напрямів вдосконалення процедур митного контролю є повномасштабне впровадження 
електронного декларування (табл. 1).

Так, згідно з досвідом країн ЄС, у подальшому Україна теж має повністю перейти на електронні декла-
рації. Щодо автоматизованої системи, то в Україні наразі діє автоматизована система митного оформлення 
«Інспектор», яка була розроблена вітчизняними фахівцями та існує тільки в нашій країни. Така ж ситуація 
простежується і у згаданих вище країнах.

Порівнюючи країни Європи та Центральної Азії з Україною (рис. 1) [5], можна стверджувати, що для мит-
ної політики нашої держави спрощення митних процедур має бути першочерговим завданням.

© Черкашина В. Г., 2020 
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика України з країнами ЄС щодо спрощення митного контролю

Країна
Кількість 
митного  

персоналу
Автоматизована система

Кількість електронних  
декларацій, %

експорт імпорт

Україна 9935 АСМО «Інспектор» 99 97

Польща 10863 CELINA (імпорт), ECS (експорт) 100 100

Франція 17231 DELT@-G 100 100

Ірландія 1099 Автоматизована система обробки входів (AEP) 100 100

Бельгія 3838 Безпаперова митниця і акциз (PLDA) 100 100

Італія 9906 AIDA (інтегрована автоматизація акцизних митниць) 100 100

Джерело: складено автором на основі [6]
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Рис. 1. Витрати на проведення митних процедур (оформлення документів) в Україні та Європі, 
Центральній Азії (2019 р.) 

Так, в Україні час на оформлення документів при експорті й імпорті становить 66 год та 48 год, що у 2,6 та 
2 рази відповідно перевищує тривалість таких процедур в Європі та Центральній Азії. Що стосується вартості 
оформлення документів при експортно-імпортних операціях, то ситуація залишається такою ж самою – пере-
вищення приблизно у 2 рази, як при експорті, так і при імпорті.

Слід зазначити, що митні адміністрації світу ґрунтуються на системі аналізу ризиків і методу контролю, 
який базується на аудиті. Управління митними ризиками здійснюється з використанням комп’ютеризованих 
систем обробки зовнішньоекономічних операцій. Такі системи різняться залежно від країни, а саме: ACS –  
у США; ASYCUDA, NCTC – у країнах Європейського Союзу; AIDА – в Італії [4].

В Україні суттєві зрушення у розвитку автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) 
розпочалися із затвердженням Порядку роботи з модулем «Конструктор профілів ризику АСМО «Інспектор» 
лише на початку 2016 року.

Пост-аудит як засіб митного контролю започаткований Кіотською конвенцією та Рамковими стандартами 
і забезпечує баланс між спрощенням торгівлі та регуляторним контролем. Пост-аудит – форма митного кон- 
тролю, яку здійснюють митні органи для перевірки правильності та достовірності даних, зазначених у митних 
деклараціях, через вивчення бухгалтерських документів, рахунків, систем управління бізнесом після завершен-
ня митного оформлення [3]. Особливості здійснення митного пост-аудиту в різних зарубіжних країнах наведе-
но в  табл. 2.
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Таблиця 2
Особливості здійснення митного аудиту в країнах ЄС

Країна Характеристика

Німеччина
Проводиться митний аудит (перевірка коду класифікації товарів, повноти поданої інформації, розрахунку митної 
вартості, наявності документів про пільги тощо), аудит преференцій та зовнішній аудит (перевірка експорту, імпор-
ту, заявлених коштів на банківських рахунках)

Болгарія
У структурі Центрального митного управління створено Дирекцію контролю. Посадові особи митних органів з ме-
тою отримання доказів уповноважені здійснювати обшук і вилучення документів, інших носіїв інформації, товарів, 
опечатувати офіси, каси, склади, торговельні та інші приміщення

Франція Щодо суб’єктів ЗЕД митними органами здійснюється аудит за двома напрямами: формальний (вибіркова перевір-
ка); фундаментальний (суцільна перевірка)

Ірландія
Митний аудит платників податків здійснюється у формі документальних перевірок. Окремим видом аудиту є елек-
тронний  аудит, який полягає у перевірці достовірності даних декларацій за допомогою баз даних інформаційних 
комп’ютерних програм

Джерело: складено автором на основі [2]

Слід зазначити, що при проведенні контрольно-перевірочної роботи в Ірландії, в тому числі при здій-
сненні митного аудиту, роблять акцент не на фіскальній, а саме на контролюючій функції. При цьому в нашій 
країні, на жаль, акцент робиться на фіскальній функції.

Аналіз європейського законодавства з митного аудиту, а також визначення сфер його регулювання, пода-
них у праці Дорофеєвої Л. М. [1], показали, що положення, які закріплені в Митному кодексі України, в основ-
ному відповідають вимогам Кіотської конвенції [3]. Однак постмитний контроль в ЄС може проводитися  
в приміщеннях декларанта, тому митні органи також можуть перевірити і товар. Водночас українське законо-
давство поділяє перевірки на виїзні та невиїзні.

Слід зазначити, що однією з ефективних міжнародних митних моделей державно-приватного партнер-
ства є концепція уповноваженого економічного оператора (УЕО). 

Серед країн ЄС надання статусу УЕО здійснюється пропорційно до економічного розвитку держави. Вод-
ночас в українському законодавстві відповідні положення концепції УЕО теж знайшли своє відображення, але, 
на жаль, на сьогодні в практиці державної митної справи відсутні господарюючі суб’єкти, що отримали такий 
статус. Така ситуація, перш за все, пов’язана з тим, що має місце велика тінізація ведення бізнесу.

Отже, зараз в Україні активно відбуваються процеси адаптації національного законодавства до вимог між-
народних стандартів.

Митні процедури в Україні базуються на міжнародних нормах, але позиції нашої держави в міжнародних 
рейтингах щодо міжнародної торгівлі та конкурентоспроможності залишаються невисокими. Отже, потрібно 
продовжувати впровадження норм законодавства відповідно до найкращих світових практик, зокрема, щодо 
роботи УЕО, проведення митного пост-аудиту, вдосконалення інформаційних технологій, технічного переосна-
щення митниць тощо.

Науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Остапенко В. М. 

Література: 1. Дорофеєва Л. М. Аналіз сучасного стану та перспектив здійснення постмитного аудиту в Україні. 
Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 6. С. 169–173. 2. Кекіш І. П. Зарубіжний досвід використання митного 
контролю у протидії контрабанді товарів. Економіка та митно-правові відносин. Серія : митна політика та зовніш-
ньоекономічна діяльність. 2019. Вип. 11–12. С. 48–57. 3. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію 
митних процедур від 18.05.1973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text. 4. Система управлін-
ня ризиками в державній митній справі України : монографія / за заг. ред. О. А. Фрадинського. Хмельницький :  
Науково-дослідний центр митної справи НДІ ФП УДФСУ. 2019. 228 с. 5. Ease of Doing Business rankings. URL: 
https://www.doingbusiness.org/en/rankings. 6. WCO Annual Report 2019–2020. URL: http://www.wcoomd.org/-/
media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/annual_report_2019_2020_en.pdf.
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Анотація. Розглянуто трансформацію біржових фондових ринків Азії у наслідок протистояння до-
лара США та юаня Китаю. Проаналізовано вплив торговельної війни на коливання курсу валют. Виявлено 
тенденції на майбутні періоди. 

Ключові слова: фондовий ринок, торговельна війна, коливання курсу, цінні папери.

Annotation. The paper considers the transformation of Asian stock markets as a result of the confrontation be-
tween the US dollar and the Chinese yuan. Analyzed the impact of the trade war on fluctuations in the exchange rate. 
A forecast for the following periods has been identified.

Кeywords: stock market, trade war, rate fluctuations, securities.

Роль фондового ринку, одного із провідних складників фінансового ринку, у сучасному глобалізованому 
світі є надзвичайно важливою, адже від ефективного функціонування фондового ринку залежить стабільність 
як окремо взятої держави, так і світової економіки загалом. Загальний обсяг світового фондового ринку стано-
вить майже 70 трлн дол. США. При цьому 42 % припадає на ринок акцій і 58 % – на боргові зобов’язання.

Країни Азії зберігають позиції лідера економічного зростання в другому десятилітті нинішнього століття, 
хоча спостерігається поступове зниження темпів їх економічного розвитку. Поряд зі зменшенням експортної 
складової тут діють і інші фундаментальні фактори, серед яких, перш за все, хотілося б зазначити глибинні 
зрушення у фінансовому розвитку цих країн. Фінансові системи країн Азії характеризуються великою різно-
манітністю, як унаслідок їх численності, так і значної диференціації рівнів економічного, а отже, фінансового 
розвитку. 

На сучасному етапі формування економічного базису відбуваються істотні зміни у фінансових системах 
за основними їх ланками щодо характеру фінансового посередництва, підтримки зростання економіки, залу-
чення довгострокових інвестицій на потреби економічної модернізації, підвищення рівня життя населення та 
соціальної стабільності. 

Змінюється характер залежності від джерел коштів, одержуваних в розпорядження юридичних і фізич-
них осіб, ряд країн відходять від традиційної схеми, яка передбачає переважання частки банківського фінансу-
вання, в інших вона продовжує зберігатися і збільшуватися [1].

Азія є економічним регіоном, який найбільш динамічно розвивається, і найбільшою континентальною 
економікою за ВВП на основі паритету купівельної спроможності (ПКС) у світі. Найбільш великими країнами 
в Азії з точки зору валового внутрішнього продукту за ПКС і номінального валового внутрішнього продукту 
є: Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Індонезія, Тайвань, Таїланд і Малайзія. Незважаючи на істотні від-
мінності економічних показників, для цих країн характерна одна загальна ознака – високі темпи економічно-
го розвитку, що тривають більше 40 років. В Азії відбувалися найбільш довготривалі світові економічні буми: 
японський (1950–1990 рр.), південнокорейський (1961–1996 рр.) та в Китаї (1978–2013 рр.). Капітальні інвестиції 
в господарство протягом тривалого періоду знаходяться на рівні 38–40 %, що багато в чому визначає високу 
динаміку економічного зростання.
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Фондові ринки в країнах Східної Азії поки недостатньо розвинені (за винятком Японії, Сінгапуру і Гон-
конгу). А в деяких державах регіону (Брунеї, Камбоджі, Лаосі та М'янмі) фондові біржі і зовсім відсутні. Однак 
для сталого розвитку і зниження залежності від зовнішніх джерел зазначеним країнам необхідно здійснити 
реформування і поглиблення своїх фінансових ринків з перспективою їх інтеграції. За визнанням експертів, 
одним із найсерйозніших дестабілізуючих чинників залишається рух високомобільного капіталу, який прак-
тично не піддається контролю, незважаючи на наявність низки обмежень за рахунком руху капіталу в країнах 
регіону  [2].

Фондові ринки країн Азії різко розширилися в останні кілька років і усе більшою мірою корелюють з фон-
довими ринками промислово розвинених країн, хоча статистично чітко не визначається, чи стали вони більш 
вагомими щодо традиційних джерел фінансування (кредитних).

Це можна прослідкувати на рис. 1, де відображено динаміку індексу Nikkei 225 Токійської фондової біржі 
за останні 20 років.

 
Рис. 1. Динаміка індексу Nikkei 225 за 2000–2020 рр.

Показники фінансування за рахунок акцій свідчать про те, що ця форма фінансового посередництва має 
досить велике значення в ролі джерела фінансування для більшості фірм, що розвиваються, що випливає з се-
редніх агрегатів для країн Східної Азії – 66,3% і в меншою мірою для країн Південної Азії – 61,29 %. Найбільш 
високі показники у Малайзії – 121,3 %, Таїланді – 105,1 %, Південній Кореї – 88,7 % і Філіппінах – 78,6% [3].

Протистояння долара США та юаня Китаю спостерігається вже протягом декількох років і не може не 
впливати на фондові ринки Азії. 

Формально торговельна війна США та КНР розпочалася у березні 2018 року, коли під час розслідуван-
ня крадіжок інтелектуальної власності американських компаній китайською стороною було виявлено, що Ки-
тай використовує дискримінаційні практики, які завдають шкоди американській торгівлі. У результаті Китай 
і  США прийняли ряд рішень, у рамках яких сторони ввели взаємні підвищені мита. Спочатку Президент США 
запровадив мита на імпорт сталі (25 %) та алюмінію (10 %) загалом на суму 50 млрд дол. 

Проте на саміті лідерів країн G20, що відбувся 30 листопада – 1 грудня 2018 р. в Аргентині, голови держав 
домовилися щодо призупинення торговельної війни. США погодилися відкласти на 90 днів підняття штрафних 
мит на китайські товари, а Китай у відповідь узяв на себе зобов’язання істотно збільшити закупівлю американ-
ської сільськогосподарської продукції. Водночас передбачалося, що протягом цього періоду США та Китай 
укладуть нову торговельну угоду. Згідно з цією угодою торговий дефіцит США в торгівлі з Китаєм повинен був 
значно скоротитися.
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Внаслідок невпевненості та нестабільності у американсько-китайських відносинах протягом 2018 року 
фондові індекси Китаю впали на 25 %. Через це китайські компанії втратили близько 2,4 трлн дол. капіталізації 
[5]. Зазначається, що китайський фондовий ринок показав найгірші у світі фінансові результати: акції компа-
ній, що торгуються на ньому, впали найбільше у світі.

На рис. 2 відображено динаміку індексу Shanghai Composite з початку торговельної війни та до цього 
часу.

 

Рис. 2. Динаміка індексу Shanghai Composite за 2017–2020 рр.

У січні 2020 року президент США ухвалив першу фазу угоди, згідно з якою було вирішено знизити деякі 
тарифи на китайські товари. У результаті Пекіну вдалося уникнути додаткових податків майже на 160 млрд 
дол. Угода також передбачала відкриття китайських ринків для більшої кількості американських компаній, 
збільшення експорту товарів сільськогосподарського значення та кращий захист американських технологій та 
комерційних таємниць. Через це в Азії японський Nikkei на момент закриття торгів збільшився на 2,6 %, а пів-
деннокорейський Kospi – на 0,9 %. Китайський фондовий індекс Shanghai Composite зріс на 0,8 %. Гонконгський 
Hang Seng завершив сесію торгів зростанням на 1 %.

Як наслідок, одна з найбільших технологічних компаній Китаю влітку 2020 року вибрала місцеву біржу 
для свого гучного первинного публічного розміщення акцій, відмовившись від Уолл-Стріт, де китайські компа-
нії стикаються з підвищеною увагою через зростання геополітичної напруженості.

Ця компанія – Ant Group – пов'язана з гігантом електронної комерції Alibaba, що зібрала рекордні 25 млрд 
дол. під час свого дебюту на Уолл-Стріт в 2014. Це розміщення акцій, як і раніше, входить у трійку найприбут-
ковіших розміщень у світі. Ant володіє Alipay, одним із найпопулярніших платіжних додатків в Китаї, а також 
пропонує фінансові послуги, наприклад, кредити й інвестиції. За даними CB Insights, компанія з Гуанчжоу 
коштує близько 150 млрд дол. [4].

Цей крок є підвищенням довіри до Гонконгу. Статус міста як фінансового центру Азії перебуває під сум-
нівом після вступу в силу скандального закону «Про національну безпеку».

Висновки. Отже, очевидним є те, що негативна риторика між США і Китаєм наростає. Загострення по-
літичних відносин між країнами (закриття посольств) і взаємні економічні обмеження (схоже, про фазу нової 
торговельної угоди вже не йдеться) призведуть до подальшого зниження біржових індексів і падіння акцій про-
відних компаній. При цьому такий же процес буде посилюватися і на всьому ринку азійського регіону, негатив-
ні тенденції позначаться і на стані американських і європейських бірж. Зі свого боку Китай планує зосередиться 
на стимулюванні внутрішнього споживання та зміцненні торгівлі зі союзниками у регіоні, насамперед в Азії, 
а також у Європі. Тому китайські біржі мають у майбутньому отримати вигоду від виходу місцевих компаній 
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на фондовий ринок. Китайська офіційна преса погрожує і виходом китайських високотехнологічних компа-
ній із індексу Nasdaq, щоб акціями цих компаній торгували лише китайські біржі. Беручи до уваги той факт, 
що Китай першим зміг оговтатись від пандемії коронавірусу, поки решта світу ще намагається не зануритися 
у  фінансову кризу та зберегти свій малий та середній бізнес, китайські фондові біржі мають ще більший шанс 
на успіх.
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