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СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Погіршення економічної та політичної ситуації в країні, зростання
інфляції та безробіття призводять до погіршення фінансового становища
діяльності підприємств. Ситуація з можливістю існування підприємства на
ринку в несприятливих умовах є критичною без належної системи
антикризового управління. Тому виникає необхідність використовувати
систему спеціальних заходів, які дозволяють утримати ринкові позиції і не
допустити погіршення фінансового стану підприємства.
Завбачливі підприємці повинні враховувати можливість виникнення
кризи в умовах циклічності економічних процесів; ефективно
розпоряджатися резервами зростання і актуалізувати стратегію розвитку
підприємства, щоб вчасно адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Антикризове управління передусім направлене на мінімізацію або усунення
ризиків і загроз за допомогою використання інструментів сучасного
менеджменту, що дозволяє підтримувати діяльність соціально та економічно
перспективних господарюючих суб'єктів [1, c. 81].
Дане дослідження базується на ґрунтовних розробках теорії
антикризового
менеджменту
Е. Альтмана,
Т. Петерса,
Ш. Брауна,
Д. Майєрса, І. Ансоффа, Р. Акоффа та інших.
Метою дослідження є обґрунтування необхідності вибору оптимальної
стратегії антикризового управління для сучасного підприємства, включно з
плануванням використання доцільних ресурсів для максимального
досягнення належної економічної безпеки підприємства.
Функціонування господарюючого суб'єкта в умовах, коли значення
показників виходять за межі прийнятних, буде розглядатися як криза.
Нормалізація фінансового становища та економічної ситуації на підприємстві
буде припускати використання спеціальних відновлюючих інструментів.
Антикризове управління підприємством – це, по-перше, одна зі
специфічних систем управління, пов'язаних з керуванням фінансовогосподарською діяльністю підприємства, його фінансовою стійкістю та
платоспроможністю. По-друге, це безперервний процес виявлення ознак
кризових явищ, запобігання їх поширенню та стагнації розвитку
підприємства, який здійснюється протягом усього періоду його
функціонування. Ефективне використання антикризових заходів управління
дозволяє збільшити обсяги виробництва, стабілізувати фінансові
надходження, поліпшити стан дебіторської заборгованості, забезпечити
життєздатність підприємств у складних економічних ситуаціях.
18

Реалізація політики антикризового управління передбачає наступні
основні напрями:
– моніторинг фінансового стану суб'єкта з метою виявлення ранніх ознак
кризи в його роботі;
– визначення масштабу кризи;
– аналіз основних джерел, які спричинили економічну кризу;
– формування та посилене впровадження антикризових заходів на
проблемні сфери функціонування [2, с. 1683-1696].
Факторний аналіз є основною операцією антикризового управління, що
забезпечує основу для оцінки кризової ситуації і формування стратегічної
поведінки. Аналіз зовнішніх факторів спрямований на з'ясування того, що
може очікувати господарюючий суб'єкт при використанні раціональних
методів управління і які ускладнення можуть виникнути в його діяльності,
якщо він не орієнтується в ринковій ситуації і не реагує адекватно на її
раптові зміни. Аналіз внутрішніх факторів визначає можливості і відмінні
переваги, якими володіє господарюючий суб'єкт в конкурентній боротьбі на
ринку, а також його слабкі сторони, що викликають нестабільну і кризову
ситуацію.
Аналіз перерахованих вище факторів дає зрозуміти, що управлінські
рішення, прийняті з урахуванням оцінки впливу тільки зовнішніх або тільки
внутрішніх факторів, не будуть достатніми і системними. SWOT-аналіз
дозволяє якісно проаналізувати, структурувати і оцінити сильні та слабкі
сторони господарюючого суб'єкта, а також потенційні зовнішні загрози і
сприятливі ринкові можливості. SWOT-аналіз може бути виконаний в
наступних областях: предмет в цілому; індивідуальні напрямки бізнесу;
ринки, на яких підприємство здійснює свою діяльність; конкретні комбінації
продуктів і ринків; перспектива аналізу (поточна, короткострокова,
довгострокова).
Можна виділити основні цілі антикризових стратегій:
– підтримка рівня загальної рентабельності;
– збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції;
– зниження загального рівня витрат;
– оптимізація структури та підвищення ступеня рентабельності активів
[3].
Для вибору відповідної стратегії необхідно правильно визначити
масштаби і причини кризи, час і інтенсивність його тривалості, методи
адаптації організації до навколишнього середовища або залученості
співробітників, а також їх прихильність подоланню кризи. В ході підготовки
до криз підприємства можуть розробляти антикризові стратегії:
– стратегія ліквідації – це стратегія, яка допускає банкрутство
підприємства шляхом його продажу або реалізації стратегії за допомогою
підтримки платоспроможності;
– стратегія реструктуризації спрямована на стабілізацію кризи з метою
отримання конкурентної переваги, використовується для боротьби з кризами;
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– стратегія зростання полягає в прийнятті агресивних заходів щодо
поліпшення або зміцнення конкурентних позицій підприємства, що
виражається в збільшенні ринкової вартості організації;
– інвестиційна стратегія передбачає розвиток організації і пошук
можливостей в її середовищі;
– стратегія запобігання криз, де акцент робиться на виявленні сигналів
кризи, підготовці відповідних антикризових заходів і запобіганні будь-яких
негативних наслідків кризи [4, c. 6].
Досягнення позитивних результатів при використанні стратегій
антикризового управління може бути інтегровано з їх застосуванням і
цілеспрямованою координацією дій між працівниками і керівниками, чіткою
послідовністю завдань, терміновістю прийнятих рішень тощо. Ефективне
використання антикризових заходів управління дозволяє збільшити обсяги
виробництва, стабілізувати фінансові надходження, поліпшити стан
дебіторської заборгованості, забезпечити життєздатність підприємств у
складних економічних ситуаціях.
Дуже велику роль у створенні і реалізації конкретної антикризової
стратегії відіграють менеджери (їх навички, установки, поведінка), які
служать орієнтиром як для членів організації, так і для її акціонерів і для
громадської думки. Відповідальність за подолання кризи лежить саме на них
[5, c. 111].
Отже, зростаюча потреба у функціонуванні в умовах кризи змушує
підприємства вживати заходів, пов'язаних з попередженням і прогнозуванням
криз, а при їх виникненні швидко реагувати. Ефективне подолання кризи
вимагає антикризового управління. Однак не завжди вдається запобігти
кризам, більше того, підприємства змушені вживати низку антикризових
заходів. Тому для поліпшення фінансового становища необхідно
використовувати антикризові заходи, які запобігають настанню кризи і
виникнення фінансових проблем, знижуючи рівень ризику. Реалізація
антикризових заходів повинна здійснюватися комплексно і з використанням
постійних досліджень.
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Питання про ефективність діяльності підприємства в сучасних
економічних умовах є актуальним і важливим. Існує безліч пропозицій і
концепцій оцінки роботи компаній як від вітчизняних, так і зарубіжних
фахівців, проте до цих пір немає єдиної думки з цього питання. Для того, щоб
зрозуміти, якими характеристиками має володіти «ідеальне підприємство»,
як досягти максимальної результативності його функціонування, необхідно
розібратися, що, по суті, являє собою поняття «ефективність діяльності
підприємства».
Метою дослідження є аналіз існуючих методик оцінки ефективності
діяльності торгового і промислового підприємств, а також виявлення їх
істотних переваг і недоліків. «Ефективність» - складна економічна категорія.
Організації різної спрямованості вимагають різних підходів до оцінки їх
діяльності, тому для подальшого використання розмежуємо поняття
торгового і промислового підприємств.
Розглянемо деякі з поняття «ефективність», пов'язані з функціонуванням
промислової організації. Наприклад, В.П. Волков пише, що ефективність - це
відношення досягнутих підприємством результатів до витрат праці . У
своєму навчальному посібнику Ю.Н.Лапигіна і Д.Ю. Лапигіна, а також Т.А.
Лачініна виділяють наступні трактування поняття «ефективність»: результат;
відповідність отриманих і планових результатів; різноманітність систем по
функціоналу; показник задовільності роботою; ймовірність досягнення
цільових показників; співвідношення реального і нормативного ефектів. Крім
того, таку категорію як економічна ефективність необхідно розглядати з
кількох позицій: планування об'єктом виробництва, формування прибутку,
ціни та асортименту, оцінювання конкурентоспроможності продукції та
інвестиційної привабливості організації.
Для досягнення максимальної результативності функціонування
підприємства, необхідно розглянути можливість більш ефективного
використання його основних засобів, зростання коефіцієнта оборотних
коштів і виробництва праці [2]. Від ефективності використання основних
фондів залежать важливі показники діяльності фірми, такі як: фінансове
становище, конкурентоспроможність на ринку [5, с. 175].Знаючи роль
основних засобів у виробничому процесі та чинники, які впливають на їх
ефективність, можна виділити наступні напрями, за допомогою яких
підвищується продуктивність використання основних засобів і виробничих
потужностей підприємства, що, в свою чергу, забезпечує зниження витрат
виробництва і зростання продуктивності праці. С.Н. Яшин і Е.Н. Пузов в
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своїй праці виділяють наступні показники [1, с. 134]: ефективність у вигляді
відносної величини (цільова або ресурсна), яка включає в себе всі види
рентабельності; ефективність, яка обчислюється за абсолютними
показниками (прибутковий метод), де використовуються розрахункова точка
беззбитковості проєкту, методи дисконтування грошових потоків,
капіталізації доходів, терміну окупності; ефективність, яка визначається
прибутковими методами, проте розраховується як відносний показник метод індексу прибутковості (прибутковості) і рентабельності проекту, метод
внутрішньої норми прибутковості (внутрішня норма прибутковості,
рентабельності, окупності інвестицій); ефективність в якості індивідуального
набору фінансових і нефінансових характеристик компанії.
За результатами вивчення пропонованих концепцій оцінки сформовано
перелік підходів, найбільш повно охоплює ключові критерії економічної
ефективності діяльності підприємств [3, 4]. Кожен з цих методів унікальний
тим, що виділяє свої (на погляд засновників) більш важливі, ключові
моменти в аналізі динаміки роботи компанії.
1. Структурний підхід базується на структурі підприємства, який
складається з трьох компонентів: оцінки показників економічної діяльності
підприємств, якісної оцінки і оцінки економічних показників галузі.
2. Група показників для оцінки результатів діяльності підприємства
допомагає проаналізувати його роботу як цілісної динамічної системи,
характеризує підприємство як з точки зору поточних результатів, так і його
майбутніх досягнень і проводить комплексний аналіз з різних позицій
(споживача, інвестора, працівника).
3. Спосіб експрес-оцінки ефективності. Експрес-аналіз дає огляд
діяльності підприємства і дозволяє досить швидко оцінити його економічне
становище.Даний вид аналізу включає в себе показники, що характеризують
стан основних засобів, і показники оцінювання ступеня свободи
використання основних засобів.
4. Бенчмаркінг. Це процес порівняння діяльності підприємства (в тому
числі характеристик асортименту, послуг, методів роботи тощо) З кращими
суб’єктами господарювання на ринку і в галузі, з подальшим здійсненням
змін для досягнення і підтримання певного рівня конкурентоспроможності.
Бенчмаркінг є ефективною системою завчасного попередження про
наступаючі проблеми сучасного підприємства.
На думку А.М. Фрідмана [5], ефективність функціонування
підприємства визначається через сукупність відносних показників, де
головним є рентабельність.Існують різні точки зору з проблеми оцінювання
роботи компаній, але найбільш поширеною і зручною на сьогоднішній день є
система показників, запропонована Г.В. Савицької [3, с. 29]:
1. Показники, що характеризують темпи розвитку підприємства, такі як:
темпи приросту сукупних активів, обсягу продажів, прибутку, власного
капіталу.
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2. Показники, що характеризують рівень прибутковості бізнесу:
рентабельність власного капіталу; рентабельність продажів; коефіцієнт
окупності витрат.
Таким чином, поняття ефективності діяльності підприємства має на
увазі під собою набагато більше, ніж просто фінансові показники. В процесі
функціонування будь-якого підприємства аналіз роботи його підрозділів є
невід'ємною частиною підвищення якості роботи організації. Проблема
підвищення економічної ефективності займає центральне місце в
господарській діяльності всіх компаній. Від якості прийнятих управлінських
рішень залежить фінансова стабільність кожного підприємства, його
конкурентоспроможність і здатність стабільно функціонувати в будь-яких
ринкових умовах.Керівництву підприємств необхідно шукати шляхи більш
ефективного використання основних засобів, збільшення показників
фондовіддачі, зниження собівартості, підвищення рентабельності послуг, що
надаються і інші методи підвищення ефективності функціонування
підприємств, загалом.
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Важко не погодитись із тим, що соціальне підприємство робить вагомі
внески у розвиток суспільства. Це звичайний бізнес, який керується певними
правилами і законами. Задля його успішності необхідно також володіти
конкретними знаннями та навичками.
Ще у 90-х роках ХХ століття проблематика соціальних підприємств
стала предметом наукових досліджень, проте ще й досі в науковому
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середовищі виникають розбіжності у його визначені. Соціально
підприємницькою теоретичною платформою наукових досліджень є
концепція «змішаної» або «комбінованої цінності» за якою організація є
елементом соціально-економічної реальності в діяльності якої поєднуються
економічні та соціальні складові. Причому складові розглядаються як
взаємодоповнюючі. На думку Емерсона результати соціальної та економічної
діяльності організації не можна протиставляти. Але нажаль концепція
Дж. Емерсона не дозволяє пояснити особливості соціальних підприємств
[1, c.12-13].
Соціальне підприємство часто називають еволюцією бізнесу або навіть
революцією для неприбуткової діяльності. Виникає питання: «Чому саме
революцією?». Тому, що вона надає можливість неприбутковим організаціям
самим забезпечувати собі ресурси для їхнього функціонування. Також,
соціальне підприємництво не виключає прибутковість, але пріоритети
ставить зовсім інші. Їх перше місце займає вирішення соціальних проблем
або створення соціальної цінності для допомоги суспільству. Для цього
використовують самі ефективні бізнес-моделі, які зможуть забезпечити
сталий розвиток підприємству.
На території України соціальне підприємництво не має широкого
розповсюдження. Варто зауважити, що у світі досі не має єдиного
визначення даної категорії але більшість джерел говорять нам, що це
бізнесові
механізми
вирішення
соціальних
проблем.
Соціальне
підприємництво є мультидисциплінарною темою для досліджень, адже в її
концепцію входять не тільки економічні елементи, але і проблеми моралі та
етики, соціальної справедливості та психології.
Кожна країна спираючись на критерії відношення підприємств до
соціальних розділяє їх по різному. В США, наприклад, достатньо, щоб
послуги або товари вирішували певну соціальну проблему, і лише тоді
підприємство, яке надає ці послуги або виробляє цей товар можна назвати
соціальним. Трохи інший підхід використовують в Європі: соціальні
підприємства мають віддавати частину свого прибутку на соціальні проекти
або надавати роботу людям з особливими проблемами. Все ж таки існує один
критерій, з яким погоджуються взагалі усі – це соціальний ефект, який має
бути вимірюванням.
Проте якими б не були різні тлумачення соціального підприємництва
їхньою метою є допомога суспільству. Це абсолютно реальний механізм
використання соціальних можливостей та вирішення соціальних проблем. Це
питання актуально для України в нинішніх умовах. Такі підприємства могли
б допомогти забезпечити медичні установи під час пандемії необхідною
продукцією. Також військові дії є причиною для активізації соціальних
ініціатив. Люди часто потребують допомоги держави. Саме соціальні
підприємства можуть стати ефективною формою допомоги. Важливо те, що
наша держава розвивається і уже зараз існують умови для здійснення
соціального підприємництва [1].
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Так, у Львові працює соціальна пекарня «Горіховий Дім», що підтримує
жінок які опинилися у складних життєвих ситуаціях, не мають житла. Жінки
за рахунок прибутку отримують соціальне житло, а також роботу у пекарні.
У Києві також є таке підприємство піцерія Pizza Veterano, де готують
ветерани АТО. За останні три роки в Україні запрацювало досить багато
соціальних підприємств. Їх виникнення обумовлене економічною та
соціальною ситуацією в країні. Для нас це щось новеньке, яке потрохи
набирає популярності, адже має досить великий корисний ефект [2].
Крім того, в Українi соціальне пiдприємництво набуває все бiльшої
популярностi серед громадських органiзацiй, як ефективний механiзм
вирішення локальних соцiальних та економiчних проблем територіальних
громад. Однак, для створення сприятливих умов розвитку соцiального
пiдприємництва в Українi необхідно юридичне визнання рiзних
органiзацiйно-правових форм соціальних пiдприємств.
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ФРАНЧАЙЗИНГОВІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Франчайзинг – важлива бізнес-модель, яку використовують деякі
компанії, здійснюючи діяльність у визначених галузях. Франчайзинг стає все
популярнішим, темпи розвитку міжнародного франчайзингу є дуже
переконливими. Світова статистика свідчить про те, що франчайзингові
підприємства працюють в півтора–два рази ефективніше від звичайних, а їх
життєздатність набагато вища. Зарубіжний досвід стимулює розвиток
франчайзингових сіток в Україні. Важливим етапом у встановленні та
розвитку системи франчайзингу є її планування, тобто розроблення
франчайзингової програми.
Проблемі формування франчайзингових відносин присвячено багато
праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-дослідників, зокрема І.
Рикова, Н. Месяшна, C. Сосна, О. Васильєва, Д. Прат, Д. Стенворт, Б. Сміт,
Я. Мюррей, Ж. Адамс, Ж. Дельта, Д. Хайфілд, М. Мендельсон, Д. Балде, Р.
Гамельтон, Л. Мейтланд, Ф. Бессіб, Д. Н. Земляк, О.Є. Кузьмін.
Метою даного дослідження є обгрунтування особливостей бізнеспланування в франчайзинговій діяльності.
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Франчайзинг - це метод здійснення підприємницької діяльності, за яким
потужна, відома фірма надає іншому підприємству або окремому
підприємцю право використовувати своє ім'я та товарний знак, виготовляти
або продавати її продукцію (надавати послуги) в обмін на зобов'язання
виплачувати частку доходу та за умови дотримання технологій виробничих
та обслуговуючих операцій [2, с. 87].
Важливим етапом у встановленні та розвитку системи франчайзингу є її
стратегічне планування. Для побудови системи франчайзингу потрібна
відповідна бізнес-ідея, а для того, щоб франчайзинг став успішним, потрібно
вибрати правильну стратегію для франчайзингової системи. Формування та
розробка бізнес-ідеї та стратегії є основою стратегічного планування
діяльності систем франчайзингу. Результатом проведених за проблемою
досліджень та узагальненням усього опрацьованого за темою матеріалу є:
1.Визначення факторів ефективності обраної бізнес-ідеї для
франчайзингу, а саме: наявність цінної бізнес-системи, яка передбачає
використання своєрідної системи обслуговування кінцевих споживачів,
володіння фірмовим товаром чи фірмовою технологією його виготовлення,
наявність зареєстрованого ім`я бренду; можливість зведення бізнес-ідеї до
сукупності операційних правил, які можна задокументувати; достатня
кількість потенційних покупців.
2. Формування основних вимог до бізнес-ідеї, таких, як здатність
обраної бізнес-ідеї продаватися, придатність для відтворення, простота та
можливість реалізації бізнес-ідеї на практиці без особливих зусиль;
3. Формування пакета стратегій для франчайзингової системи, який
передбачає: адміністративну стратегію, територіальну, цінову, рекламну та
стратегію розширення.
Складання добротного бізнес-плану збільшує шанси франчайзі бути
прийнятим до мережі, а також отримати можливий кредит у банку. Перш за
все однак варто усвідомити той обсяг роботи, що на тебе чекає, а також
супровідні перешкоди планованої бізнесової діяльності. Підготовка,
презентація та уміння захистити свій бізнес-план вказує в цілому на
перспективність тебе як потенційного франчайзі [1, с. 58].
Франчайзинговий бізнес-план подібний до традиційного, що
розробляються перед початком будь-якої підприємницької діяльності.
Відрізняється він вказанням інвестиційних дій як франчайзера, так і
франчайзі.
Бізнес-план в франчайзинговій діяльності повинен містити наступні
елементи.
1. Вступ, у якому стисло описується концепція планованого діяльності.
Тут можна також коротко обґрунтувати, чому франчайзі обрав саме цей вид
діяльності та саме цю торговельну марку, а не іншу. Франчайзі повинен
представити наявні можливості щодо масштабів продажів, визначити
інвестиційний графік і описати очікувані ефекти. Франчайзер зазвичай хоче
побачити, яким чином інвестування у франчайзинг відобразиться на
майбутній фінансовій ситуації франчайзі, а також характеристику його
коротко- і довгострокових цілей.
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2. Інформація для франчайзера цікавить все. У цьому розділі потрібно
подати: повне П.І.Б., адресу місцеперебування або місця проживання,
контактні дані (номер телефону, факс, електронну скриньку тощо), правову
форму та реєстраційний номер. Варто також представити коротку історію
ведення бізнесової діяльності раніше або перебіг професійної кар'єри.
3. Опис ринку є найважливішою частиною бізнес-плану. Франчайзі
повинен описати умови, які ринок, в якому він збирається працювати, може
поставити його фірмі.
4. Франчайзі повинен описати приміщення, в якому вестиме діяльність,
вказавши його розміри, розташування, обладнання, технічний стан. Якщо
нерухомість є його власністю, франчайзі повинен вказати юридичну назву
приміщення, оцінити його вартість, вказати чи перебуває на іпотечному
кредиті, призначення цього приміщення. Якщо франчайзі в даний момент
сплачує кредит за приміщення, то повинен вказати термін, коли ця сума буде
виплачена, а також вказати особу, яка офіційно за нього платить. В разі
оренди необхідно подати її суму і термін, на який укладений договір, з
урахуванням можливостей і умов його продовження [3].
5. Як в кожному іншому бізнесі, за франчайзингової діяльності одним з
найважливіших чинників є люди. У бізнес-плані потрібно представити осіб,
що будуть працювати на керівних посадах, а також інших працівників і їх
кваліфікації (якщо вони вже прийняті на роботу). У короткій характеристиці
кожного менеджера повинна міститися інформація про його освіту,
професійний досвід і колишні посади. Бажано вказати власну думку про
сильні та слабкі сторони його особистості. Важливо також представити
плановану систему працевлаштування в новій фірмі.
6. Маркетинговий план включає найважливіші маркетингові цілі,
запропонувати рекламні дії, що підвищують продажі, це також стосується
зовнішнього вигляду майбутньої франчайзингової точки. Однак тут
можливість власної ініціативи обмежена. Облаштування приміщення, спосіб
розташування і позначення товарів, вбрання працівників, також листівки,
брошури й інші рекламні матеріали – все це повинно відповідати стандартам
та принципам, визначеним в операційному підручнику і франчайзинговому
договорі [3].
7. Джерела забезпечення потрібно визначити наявні джерела доставок
товарів або сировини. Зазвичай за франчайзингової співпраці франчайзер сам
вказує систему доставок, але франчайзі повинен до неї пристосуватись.
8. Фінансова інформація включає фінансові збереження, якими
розпоряджається, виділяючи власні, а також ресурси з кредитів або позик.
Необхідно визначити квоти, призначені на поточну діяльність і вказати
джерела фінансових резервів - на випадок непередбачених обставин. У цій
частині повинен бути аналіз фінансових течій, що ґрунтується на очікуваний
величині продажів, що зменшує суму основних коштів. Не треба забувати
про перерахунок видатків – як виплат франчайзеру, так і вартість квартплати,
доставок, заробітні плати працівників чи оплату за енергію, газ і тощо [3].
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9. Додаткові документи, можуть бути, наприклад, копії кредитних угод
чи резюме працівників. Ті документи деталізують інформацію в бізнес-плані.
10. Кожен потенційний франчайзі повинен розуміти, що створення
добротного бізнес-плану є підставою початку і ефективного розвитку його
бізнесової діяльності. Франчайзер часто допомагає в розробці бізнес-плану,
щоб з самого початку врахувати в цьому документі специфіку мережі, а
також уникнути можливих пізніших обвинувачень про введення франчайзі в
оману. Якщо інвестор творить бізнес-план самостійно, то він має подивитися
на свій проект очима франчайзера.
Таким чином, важливим етапом у встановленні та розвитку системи
франчайзингу є її планування. Для побудови системи франчайзингу потрібна
відповідна бізнес-ідея, а для того, щоб франчайзинг став успішним потрібно
вибрати правильну стратегію для франчайзингової системи. Формування та
розроблення бізнес-ідеї та стратегії є основою стратегічного планування
діяльності систем франчайзингу.
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СТАНОВИЩЕ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО БІРЖОВОГО
РИНКІВ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19
Світова криза спричинена поширенням вірусної інфекції COVID-19, яка
швидко набирає обертів, завдала шкоди світовій економіці і є серйозною
загрозою, навіть у порівнянні з Великою фінансовою кризою у 2007-2008
роках. Поширення коронавірусу світом неабияк налякало інвесторів.
Зафіксовані рекордні падіння акцій технологічних компаній, що призвело до
обвалу на фондових ринках.
Влив загострення пандемії COVID-19 на функціонування світових
компаній та фондових бірж аналізували вітчизняні та іноземні науковці та
практики, а саме: О. Павлюк, Т. Панасюк, Я. Вінокуров, Г. Яковенко,
М. Фунакоші, Т. Хартман, Нуху А. Санса та інші.
Паніка на світових ринках почалася ще у лютому 2020 року. Фондові
ринки падали на всіх континентах, а в цілому у лютому інвестори втратили
близько 5 трлн. дол., що дорівнює обсягу ВВП Японії. Результати
дослідження Нуху А. Санса показали, що існує прямий зв’язок між
підтвердженими випадками зараження COVID-19 та фінансовими ринками
[4].
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Спостерігалося: при збільшенні кількості зафіксованих випадків
зараження коронавірусом відбувається зменшення вартості акцій компаній на
світових фондових біржах. Так, 12 березня,після оголошення ВООЗпандемії
коронавірусу тазапровадження Д. Трампом 30-денної заборони на поїздки з
Європи до США, європейські акції, та відповідно і біржові індекси, впали до
найнижчого майже за чотири роки рівня. Зокрема, британський індекс
FTSE 100 впав на 9%, німецький DAX - на 9%, французький CAC 40 - на
10%, італійський FTSE MIB - на 12%, нідерландський AEX - на 9%,
швейцарський SMI - на 8% [2].
Акції Adidas знизилися на 1,9%. Компанія повідомила, що закриває всі
свої магазини в Європі, США та Канаді до 29 березня, щоб обмежити
розповсюдження коронавірусу. Ціна акцій BMW впала на 7,4%. Акції інших
компаній сектору люкс, такі як Burberry Group Plc., Moncler SpA.,
швейцарські годинникові виробники Swatch та Richemont знизилися на 2,7%
- 4,6% [4].
Не менше постраждали й Сполучені Штати Америки. 28 лютого
американські фондові біржі закрилися падінням індексів на 3-4%.
12 березняключові фондові індекси впали на більш ніж 7% за перші
хвилини після відкриття торгів. На Нью-Йоркській фондовій біржі
призупинили торги на 15 хвилин. Такий механізм застосовують у випадках,
коли ціни на акції безконтрольно падають. Це сталося вдруге за останній
тиждень (напередодні, 9 березня, теж зупиняли торги).
Станом на кінець торгів 12 березня індекс Dow Jones впав на на 7,5%
нижчим від значення попереднього закриття торгів 4,4% В його історії це
найбільше падіння за один день. Індекс S&P 500 втратив понад 6%. Індекс
Nasdaq знизився на 6%. Це найнижчий показник майже за три місяці і
найсильніше падіння за більш ніж вісім років [2].
Біржові індекси провідних азійських країн знизилися на тлі провалу
переговорів Саудівської Аравії (де факто лідер ОПЕК) і Росії про додаткове
скорочення видобутку нафти у зв’язку зі зменшенням попиту під впливом
пандемії COVID-19. Так індекс Nikkei 225 Токійської біржі знизився на
5,77% до позначки 19 553 пунктів. Це було найбільше одноденне падіння із
грудня 2018 року. Індекс Гонконгської фондової біржі Hang Seng впав на
4,07% до значення 25 071. На Шанхайській фондовій біржі індекс SSEC
знизився на 2,11% до 2970,75 пунктів. Падіння індексів фіксували також на
біржах Сінгапуру, Гонконгу, Філіппін [3].
Попри виділення Європейським центральним банком фінансової
допомоги на суму 750 млрд. євро для протидії наслідкам коронавірусу,
інвестори все ще розглядають можливість спаду економічної активності
впродовж кількох наступних місяців
Проте на тлі світової рецесії, інвестори вкладаються в акції організацій
здоров’я, а також компаній, які випускають всю необхідну медичну
комплектацію. Акції Campbell Soup, американської компанії з переробки
продуктів харчування та закусок, подорожали на 10%, і це їх найсильніший
ріст за останні двадцять десятиліть. Акції Кімберлі-Кларк, що випускає одяг
для медперсоналу в березні збільшились до максимуму.
29

Фондовий ринок України теж відчув на собі вплив пандемії Covid-19.
Індекс ПФТС, однієї з найбільших українських фондових бірж 10 березня
2020 року знизився на 0,05% до значення 502,63 та продовжує падати, без
ніякого росту. Індекс UX впав до позначки 1431,26, тобто знизився на
0,052%. Основними паперами, які впливають на індекс Української біржі,
були акції Райффайзен Банк Аваль, що знизились на 0,3% до 0,354 гривень за
акцію. Також падіння зумовлене угодою з 1000 акцій «Донбасенерго». Ціна
цих паперів станом на 9 квітня знизилась на біржі ПФТС на 9,0% до 20,9
гривень за акцію. Національний індекс цін WIG-Україна на Варшавській
фондовій біржі знизився на 11,1%. Найбільше падіння (станом на 12 березня
2020 р.) показали акції компанії «Астарта» (-27,08%), «Coal Energy» (16,66%), «Агротон» (-17,83%), «KSG Agro» (-16,66%) [5].
Українська економіка залежить від стану ринків сталі, руди та зерна, які
складають більшу частину експорту. Ціна на залізну руду за останні кілька
місяців впала зі 120 дол/т до 80 дол/т, що було спричинено зменшенням
попиту, особливо з Китаю, а також проблемами морських
вантажоперевезень, які відіграють важливу роль у залізорудній
промисловості.
Через поширення коронавірусу падають попит та ціна на сталь. А все
тому, що 20% європейських споживачів української сталі - виробники
автомобілів, які нині припиняють роботу своїх підприємств. Так, через
перебої з поставками комплектуючих, а також введення режимів
надзвичайної ситуації в деяких регіонах, призупинили роботу французька
корпорація PSA Group, італо-американська компанія Fiat Chrysler, німецький
Volkswagen закрив свої італійські заводи, на яких виробляються Lamborghini
та Bugatti, та іспанські, що випускають SEAT.
Лідером українського експорту є зернові культури. Ціни на
сільськогосподарську продукцію у світі знижуються не так сильно, як на
метали: на пшеницю за форвардними контрактами - зі 191 дол/т (на квітень)
до серпневих 170 дол/т; на кукурудзу - з 166 дол/т до 150 дол/т . Хоча й
Міністерством економіки, торгівлі та сільського господарства припускається
зниження урожаю зернових у 2020 році, та все ж, можливо, відсутність
карантину у продовольчому експорті та світовий попит на продукцію
вітчизняного сільського господарства відновить зростання української
економіки.
У зв’язку з карантином 65% українських компаній не зможуть виконати
річний план. За перші два місяці 2020 року дохідна частина бюджету
недовиконана на 17 млрд грн (0,6 млрд. дол.), при цьому виплати України за
зовнішнім боргом в 2020-му складуть близько 16 млрд.дол [5].
В Україні також падає попит на цінні папери - облігації внутрішньої
державної позики. Це може призвести до стрімкого падіння курсу гривніпо
відношенню до долара та євро.Національний банк України у 2019 році встиг
рекордно наростити золотовалютні резерви: станом на 29 лютого вони
складали 27 млрд дол. Однак вже за місяць скоротилися на 7,83% до
24,9 млрд. дол.[4].
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Отже, світова економіка опинилася на порозі масштабної кризи через
всесвітню пандемію інфекції Covid-19. Фондові біржі світу фіксують різкі
падіння індексів, припиняється потік світових інвестицій та масово
закриваються підприємства. Падіння акцій гігантів, що є лідерами світового
ринку може спричинити їх банкрутство та закриття. Зробити прогнози для
подальшого розвитку фондових ринків важко, адже ситуація пропорційна
загостренню поширення коронавірусної інфекції. Українська економіка є
надзвичайно чутливою до погіршення настроїв на світових ринках та вже
відчуває негативні наслідки пандемії.
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В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ
Остання глобальна економічна криза дуже чітко підкреслила
недостатню ефективність механізмів захисту майнових та немайнових прав
інвестора навіть у тих країнах, де модель організаційного управління
розвивалася протягом століть. Відповідно, в Україні, де акціонерні
товариства працюють лише трохи більше 20 років, багато прогалин у
корпоративному праві на практиці часто призводять до повністю
опортуністична поведінка конкретних акціонерів та менеджерів.
Протягом більш ніж двох десятиліть свого існування модель
корпоративного управління в Україні не лише сприяла економічному
розвитку, а й перешкоджала йому, оскільки його основні механізми були
розроблені для задоволення інтересів вузького кола людей. Відповідно в той
час, глибокі трансформації корпоративного управління базуються на
глибокому науковому аналізі існуючих проблем.
З точки зору непропорційного розподілу активів у результаті
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приватизації, більшість населення України скептично оцінили його
результати, а також продовжуючи функціонувати корпоративний сектор
вітчизняної економіки. У свою чергу така ситуація протягом багатьох років
формувала негативну оцінку акцій як потенційного об’єкта інвестицій.
Зрозуміло, що виправлення цієї ситуації потребує значних кроків з боку
держави, в тому числі в частині посилення захисту прав інвесторів [1].
Загалом, основні порушення прав суб'єктів корпоративного управління
на сучасному етапі в Україні можна звести до наступного:
1. Нерівність різних груп акціонерів з точки зору поваги до їх майнових
та немайнових прав. В Україні тривалий час часто ігнорували права
міноритарних акціонерів, оскільки сформована модель корпоративного
управління не дозволяє цій групі власників реалізувати свої управлінські
повноваження.
2. Низький рівень прозорості діяльності вітчизняних акціонерних
товариств. У зв'язку з цим зазначимо, що значна частина вітчизняних
корпорацій обмежується лише публікацією інформації, передбаченої чинним
законодавством, ігноруючи роль фінансової комунікації в управлінні
корпорацією. Такі тенденції особливо руйнівно впливають на публічні
акціонерні товариства.
3. Отримання певними групами мажоритарних акціонерів "доходу від
контролю", а не дивідендів та курсових різниць. При цьому в Україні досі не
створено ефективного модельного контролю для керівників, який би
враховував ризики репутації, управлінський досвід тощо.
4. Недостатня ефективність держави як власника корпоративних прав,
ігнорування її інтересів з точки зору відповідності майнових та немайнових
прав [4].
Створена в Україні модель корпоративного управління не тільки
запобігає порушенню прав акціонерів, але й безпосередньо підтримує їх, що
підсилює негативний вплив інших факторів. Так, дослідники корпоративних
фінансів визнають, що в реальній економіці дуже поширені випадки, коли
інформація розподіляється між економічними агентами не однаково, а
конкретні сторони навіть зацікавлені в інформаційній асиметрії і
намагаються отримати від цього певні переваги. Інституційні механізми, які
можуть запобігти розповсюдженню неефективної практики корпоративного
управління, заснованої на неповній інформації, в Україні ще надто слабкі [3].
Низький рівень побудованої системи корпоративного управління в
Україні є безумовним фактом, оскільки він руйнує вплив на корпоративні
фінанси. За таких умов подальший розвиток корпоративного сектору
можливий лише у випадку виконання державою та іншими суб'єктами
корпоративного управління, що включає такі заходи:
1. Забезпечення максимально можливого рівня захисту прав
міноритарних акціонерів як на рівні законодавства, так і за допомогою інших
інституційних факторів. Інвестор, незалежно від концентрованого обсягу
пакетів акцій, повинен стати ключовою особою на ринку акцій.
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2. Зважаючи на підвищення рівня захисту прав міноритарних акціонерів,
на мій погляд, можна не тільки подолати тенденції концентрації власності
акціонерів, але й певною мірою полегшити його "розкручування", оскільки
міноритарні акціонери можуть повністю реалізувати свої права.
3. Зменшення руйнівного впливу сектора "тіньової" економіки на
корпоративні фінанси в Україні, відновлення ролі дивідендів та курсових
різниць як визначення видів доходів від інвестицій в цінні папери.
4. Посилення контролю за діяльністю керівників як з боку держави, так і
з боку інших зацікавлених сторін. Створення умов для ефективного
функціонування «ринку статусу» для керівників, що забезпечить зв’язок між
результатами їх діяльності та отриманими перевагами [4].
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Зважаючи на процеси глобалізації та об’єктивну необхідність
прискорити темпи трансформацій у нашій країні, інституціональні механізми
залучення зовнішніх фінансів набувають все більшого значення. Зручне
інституційне середовище може суттєво підвищити ефективність
господарських операцій не тільки в межах окремих підприємств, але і в
межах галузі та економіки України. Оптимізація цих механізмів є
надзвичайно складною через постійні зміни кон’юнктури ринку, циклічний
характер розвитку та необхідність враховувати вплив великої кількості
змінних. Однак доступ до нового рівня інституціональних механізмів буде
неможливим у нашій країні, якщо це питання не буде вирішено з
поглибленим аналізом трансформаційних особливостей вітчизняного
суспільства.
Останнім часом велика кількість вітчизняних та зарубіжних вчених
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досліджували різні аспекти, які прямо чи опосередковано пов’язані з
інституційними механізмами зовнішнього залучення коштів. Механізми
фінансових інвестицій досліджуються у статтях Ібрагімова Е.Є., Шелудько
В.М., Шеремет А.Д. Збір коштів для місцевих бюджетів розглядається у
роботах Діби О.М., Крука В.В., Майорова Т.В. зробив вагомий внесок у
дослідження зовнішнього фінансування нових промислових країн. Але все ж
є багато інших аспектів, які потребують теоретичного аналізу з подальшою
реалізацією.
Мета тезполягає у пошуку принципів підвищення ефективності
зовнішнього фінансування, особливо під час трансформаційних змін.
Приплив капіталу між компаніями, галузями та країнами стає набагато
важливішим завдяки прискоренню глобалізаційних процесів. Економічні
ресурси (які завжди обмежені) використовуються найбільш ефективно через
перерозподіл коштів на райони з максимальною прибутковістю.
Інституціональне середовище відіграє вирішальну роль, оскільки воно дає
змогу цим перерозподільним процесам і визначає їх швидкість. Швидкість
зміни споживчих переваг, доступних технологій та загальних ринкових умов
у світовому суспільстві дуже висока. Таким чином, ефективні інституційні
механізми є не лише бажаними, але й життєво важливим зараз (на сучасному
етапі).
Кредитори та позичальники також можуть безпосередньо взаємодіяти.
Вони можуть знайти один одного та домовитись про необхідні умови: умови,
мету, процентну ставку (якщо це комерційний проект) тощо. Цей варіант має
деякі недоліки. Трансакційні витрати, як правило, високі, а також слід
враховувати альтернативні витрати втрачених можливостей. Тому в
передових та багатьох країнах, що розвиваються, головна увага приділяється
непрямому зовнішньому фінансуванню. У цьому випадку фінансові активи
передаються від кредитора до позичальника через фінансового посередника.
Тим часом прямі та непрямі зобов'язання передаються у зворотному
напрямку [1]. Подальші економічні відносини між сторонами залежатимуть
від характеру та умов угоди.
Інституційні механізми можуть мати як формальний, так і неофіційний
статус. Неформальні механізми (наприклад, ділова етика чи мораль) і завжди
були важливими, оскільки не завжди актуально, щоб деякі правила та норми
були задокументовані та надавали їм обов'язковий характер. Офіційні
установи були розвинені та широко використовуються в останні роки. Тож
Карташова К. погоджується з класифікацією формальних інститутів на
політичну, економічну та договірну системи. Вона зазначає, що «нові
інституційні форми були створені і вже існуючі зазнають змін у рамках
реформи економіки України»[2]. І це твердження вірно, оскільки жодна
реформа не може досягти своїх цілей, якщо вона не підтримується
відповідною інституційною базою.
Крім того, може бути поставлено під сумнів питання про оптимальне
інституційне середовище для економіки. По-перше, тому, що економіка будь34

якої країни зазнає постійних змін (прогресивних чи регресивних). Крім того,
постійно змінюється і структура виробництва та споживання. Це може бути
дещо прихованим, якщо проаналізувати лише макроекономічні показники.
Все вищезазначене повинно бути відображено в установах, які забезпечують
та підтримують ці процеси. По-друге, економіка майже будь-якої держави не
є однорідною. Таким чином для різних галузей та бізнесу існує можливість
нових установ виникнення на різних стадіях розвитку та їх модифікація чи
зникнення через деякий час. Іншими словами, ринок - це насамперед процес,
який забезпечує узгодження інтересів різних зацікавлених сторін з різними
потребами, які постійно змінюються. Таким чином, спроба оптимізувати
динамічні ринкові процеси за допомогою статичних установ не може мати
довгострокового ефекту.
З огляду на викладене, доцільно визначити террмін «інституційне
середовище», Коваленко М. пропонує таке визначення щодо фінансового
сектору: «Інституційне середовище фінансового сектора - це комплекс
політичних (правових) та економічних норм, неформальних (традиційних)
норм, які формують умови фінансової активності, структурують її і
представляють фундаментальні передумова реформ у фінансовому секторі»
[3]. Перепелиця Г. виходячи з інституцій навколишнього середовища як
«формуляризація, яка підтримує поєднання формальної та неформальної
організації поведінки економічних процесів і можливостей консолідації, що
здійснюють дані та вимагають їх реалізацію» [4, с. 7]. Він підкреслив, що
інституції навколишнього середовища роблять рамки поведінки та люди (або
залишаються) намагаються їх виявити. Однак ефект, який існує, не є
однозначним: як було сказано більше, інституційне середовище також
виявляється, що є актуальними та очевидними під час існування кризису та
після кризового періоду.
Таким чином, ми можемо сформулювати таке визначення поняття:
інституційне середовище - це сукупність економічних та правових відносин,
які забезпечують та обслуговують процеси ринкових змін за допомогою
формальних та неофіційних норм та правил, і самі зазнають постійних змін
через ефективність, яку вони забезпечують в економічній системі. Роль та
значення інституціонального середовища у процесі розвитку цивілізації, як
правило, збільшуватимуться, оскільки кількість та обсяг операцій в економіці
зростають, а продуктивність послуг забезпечуватиметься через ринкову
інфраструктуру та відповідний набір економічних та правовідносини. У той
же час інституційне середовище також є основою для економічного
зростання, оскільки за відсутності умов та інститутів, які забезпечують
належний захист прав приватної власності, процеси накопичення капіталу та
інвестицій не забезпечені належним чином.
Інституційне середовище та принципи його формування є актуальними у
країнах з транснаціональною економікою, оскільки вони визначають:
напрямок змін (наприклад, орієнтований на ринок, інтенсивний,
інноваційний розвиток); швидкість змін (ефективні установи можуть значно
прискорити процес трансформації задля збереження змін якості).
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Отже, ми можемо сформулювати наступні висновки: розвинене
інституційне середовище дозволяє та підвищує ефективність міжнародних
фінансових потоків, особливо в частині необхідних трансформацій.
Визначення інституціонального середовища як сукупності економічних та
правових відносин, які уможливлюють та обслуговують процеси зміни ринку
за допомогою формальних та неофіційних правил та правил, які зазнають
постійних змін самі по собі через ефективність, яку вони забезпечують в
економічній системі. Якщо права інвесторів та приватна власність не
забезпечені належним чином в умовах трансформаційної економіки, це
призводить до збільшення невизначеності та ризиків інвестування в цю
країну при відповідному зменшенні інвестиційних активів та тенденцій в
економіці. Важливим елементом зовнішнього фінансування в економіці є
стабільний обмінний курс. За останній рік відбулася невелика девальвація
гривні, але це не критично. Національна валюта визначається впливом
попиту та пропозиції, а не валютними інтервенціями НБУ. Відповідною є
інституційна інтеграція України в європейську та світову систему. Вам
просто потрібно врахувати потенційну небезпеку істотного збільшення
державного боргу.
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АНАЛІЗ СТАНУ РИНКА ПРАЦІ В УКРАЇНІ
Ринок праці є найскладнішим та найдинамічнішим складовим
елементом ринкової економічної системи. Його стан безпосередньо залежить
від загальної економічної ситуації, розвитку підприємництва, а також від
традицій участі населення в економічній діяльності, можливостей вибору її
видів та системи цінностей, які превалюють у суспільстві.
Дослідження проблеми безробіття в Україні є досить актуальним на
сьогоднішній день, оскільки воно створює низку проблем як в економічному,
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так і в соціальному плані, а саме: скорочення купівельної спроможності
населення, утрата платників податків для бюджету і персоналу для
підприємств та призводить до виникнення додаткових витрат на підтримку
безробітних [1].
Саме тому вивчення ринку праці, його структури, відстеження основних
його тенденцій завжди залишатиметься актуальним та постійно
потребуватиме аналізу і моніторингу.
В останні роки зміни, які відбуваються в економіці України, вимагають
вирішення проблеми розвитку конкуренції на ринку праці. Саморозвиток і
соціальна адаптація поточної економічної ситуації в Україні створює
суперечливий клубок соціально-трудових відносин. Він поєднує в собі
неформальну зайнятість, низьку мотивацію до праці, низьку зарплату,
зниження зайнятості і якість роботи, плинність кадрів, приховане безробіття.
Ринок праці в Україні – це складна система, яка постійно змінюється і
вдосконалюється. В останні роки ситуація на ринку праці була сформована, в
зв'язку з позитивною динамікою макроекономічних показників, вона є
результатом послідовного здійснення заходів регулювання в країні
зайнятості і підвищення рівня зайнятості та зменшення безробіття. Україна
знаходиться в перехідному до ринку стані. В перехідний період, в країні
відбуваються радикальні зміни економічної бази, в трудових відносинах, у
врегулюванні власності, здійснюється перебудова суспільства до нової бази,
здійснюється впровадження і розвиток ділової конкуренції між виробниками
та відносна стабілізація економічних і соціальних процесів. Ринок праці
включає в себе працездатне населення, яке може приймати участь у
трудовому процесі як наймані або як самостійно зайняті, підприємництва.
Ринок є частиною відносин, які складаються у суспільстві, з питань купівліпродажу предметів. Суб'єктами ринкової економіки є, роботодавці,
працівники, безробітні, різні посередники [2].
Аналіз ринку праці, виявлення основних його тенденцій та проблем
здійснювали у свої працях багато науковців: С. Бандур, С. Кожем’якіна, Е.
Лібанова, Л. Лісогор, Ю. Маршавін, С. Мочерний, О. Чернявська, Г.
Завіновська, В. Василь ченко, П. Буряк, Б. Карпінський, М. Григор’єва та ін.
Проте сьогодні особливо актуальні та потребують вивчення вказані питання
під впливом умов анексії частини території країни та ведення військових дій
в Донецькій та Луганській областях та їх впливу на ситуацію на ринку праці
України.
Аналіз говорить про те, що соціально-економічна криза продовжує
поглиблюватися, а ринок України ще не здійснив реформи, це доказує
наступне:
 різке зниження ВВП, промислового та сільськогосподарського
виробництва;
 посилення руйнівної інфляції загрожує зруйнувати систему грошей і
фінансів, економічну і валютно-фінансову стабільності в країні;
 бюджетні дисбаланси доходів і витрат;
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 темпи зростання індексу споживчих цін;
 шкідливі демографічні тенденції процесу, що призводить до
скорочення чисельності населення України [3, с.9-13].
В даний час ситуація на ринку праці характеризується рядом проблем,
які заважають нормальному соціально-економічному розвитку країни в
цілому і в окремих регіонах. Основні теми включають в себе проблеми
економіки, якісного і кількісного балансу між попитом і пропозицією робочої
сили, низьку кваліфікацію безробітних і працездатного населення, проблему
зайнятості молоді і людей з обмеженими можливостями, тіньовий ринок
праці, нелегальну імміграції іноземних робочих. Характерною особливістю
ринку праці в Україні є безробіття. Безробіття, зростання чисельність
безробітних, зміна форми структури соціальних класів за
рахунок
формування мафіозно-номенклатурної еліти суспільства на фоні зубожіння
переважної частини населення. За даними Служби державної статистики
кількість зареєстрованих безробітних (дані наведені без урахування
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) на
кінець лютого 2015 року склало 490,8 тис. осіб, або майже третину всіх
безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП, тоді як
кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2016 року становила
508,2 тис. осіб, що на 17,4 тис. осіб більше в порівняні з попереднім роком. В
березні 2016 року рівень безробіття склав 1,7%, що на 0,2% менше, ніж у
лютому 2016 року. Середній розмір допомоги по безробіттю в лютому 2016
року становив 1509 грн, це на 9,5% вище встановленого законом України
"Про Державний бюджет України на 2016 рік" (до 30 квітня розмір
мінімальної заробітної плати становить 1378 грн, а з 1 травня - 1450 грн), а в
2017-му – додало на 1,2%, коли на обліку перебували майже 1,6 млн
українців. Ситуація почала змінюватися в 2018 році, коли, за офіційними
даними, безробітних стало на 7,1% менше. У процентному відношенні рівень
зайнятості зріс із 56,3% до 57,2%, а рівень безробіття скоротився з 9,4% до
8,6. Взагалі за 2018 рік до Центрів зайнятості по всій Україні звернулося
близько 2 мільйонів громадян, із яких 826 тисяч були працевлаштовані.
Рівень безробіття в Україні за січень-березень 2019 року збільшився до 9,2%
з 8,8%, зареєстрованих за підсумками 2018 року, що в абсолютних цифрах
становить 1,6 млн осіб [4].
В Україна надзвичайно висока зовнішня трудова міграція. Цьому сприяє
ряд причин, які включають: проблеми знаходження роботи після закінчення
навчання, виплати гідної компенсації за працю, зменшення попиту на робочу
силу через надлишковий імпорт продуктів, низька заробітна плата в
середньому по країні, недостатні соціальні гарантії і захист. Ці причини
штовхають громадян шукати кращої долі за межами України. Раціонально
створити систему заходів, для того щоб: узаконити ринок праці, подолати
регіональні невідповідності, підвищити рівень зайнятості та зменшити рівень
безробіття. Для цього доцільно:
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 створити приємну атмосферу та зручні умови для роботодавців;
 створити гідні умови для працевлаштування;
 влаштувати гідне соціальне забезпечення;
 створити низку робочих місць за рахунок джерел фінансування;
 з метою запобігання нелегальної зайнятості іноземців в Україні,
поліпшити систему застосування праці;
 підвищити національне виробництво [5, с.31-35].
Отже, сучасний ринок праці характеризується наступними негативними
тенденціями: зниженням рівня зайнятості, зростанням кількості безробітних,
професійно-кваліфікаційним дисбалансом та неоднорідністю кон’юнктури на
ринку праці, постійно зростаючою кількістю переселенців та складнощами у
їх працевлаштуванні відповідно до досвіду роботи чи освіти, що потребує
подальшого дослідження
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ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ
Особливо актуальною проблемою на сьогодні є люди з інвалідністю.
Громадяни з інвалідністю є серед усіх верств населення будь-якого
суспільства. Це люди з такими вадами здоров’я, як ураження опорнорухового апарату та центральної і периферичної нервової системи;
психічними захворюваннями та розумовою відсталістю; ураженнями органів
слуху та зору; ураженнями внутрішніх органів; онкологічними
захворюваннями [1].
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Мета роботи – проаналізувати актуальні проблеми соціального захисту
інвалідів в Україні, виявити їх причини та запропонувати шляхи їх
подолання. Дослідження багатогранної проблематики соціального захисту
інвалідів знаходять своє відображення в працях багатьох вітчизняних вчених,
зокрема серед них можна виділити: М. Авраменка, С. Богданова,
Н. Борецьку, Е. Лібанову, О. Макарову, К. Міщенко, В. Скуратівського,
В. Сушкевича та ін. Однак досі ця проблема залишається актуальною тому
що рівень соціального захисту вразливих верств населення, їх становище на
ринку праці потреба активних форм соціального захисту цієї категорії
громадян.
Соціальний захист інвалідів є складовою діяльності держави щодо
забезпечення прав і можливостей інвалідів нарівні з іншими громадянами та
полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших
виплат, пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів,
встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього догляду [2].
В Україні проблема соціального захисту інвалідів є досить актуальною,
адже Україні кожен 18-й громадянин – інвалід, тобто людина, яка потребує
допомоги та підтримки від держави не лише в грошовому еквіваленті, а й
особливого планування житла, облаштування під’їздів, громадського
транспорту, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації,
виробами медичного призначення, сприяння у здобутті освіти, професійних
знань,працевлаштування, медичних і культурних послуг[3, c. 116-121]. На
початок 2018 року – кількість людей з обмеженими можливостями сягнула
6,1%, а це 2,8 млн. осіб. Серед них – майже 400 тис. інвалідів з дитинства та
дітей-інвалідів. Невтішним фактом також є те, що нині кількість інвалідів
значно збільшується у зв’язку з наслідками бойових дій на Сході України, а
забезпечення мінімальних соціальних стандартів цієї категорії громадян
перебуває на неналежному рівні. Широкий спектр проблем людей з
інвалідністю в Україні свідчить про необхідність посиленої і комплексної
уваги з боку держави й суспільства. Сучасне життя формує відповідні вимоги
до соціального захисту цієї категорії населення. Практика показує, що значна
частина положень соціально-економічної політики щодо інвалідів застаріла і
не відповідає потребам сьогодення, а також не узгоджується із
загальновизнаними високогуманними міжнародними нормами і стандартами
. Правове поле хоча й містить багато позитивних кроків на шляху вирішення
численних проблем інвалідів, але є переважно декларативним, не
забезпеченим матеріальними ресурсами та механізмами управлінського
впровадження. Отже, існуюча система соціального захисту інвалідів
потребує суттєвих змін і доповнень, модернізації[4, c. 246–253].
Шляхи подолання проблем інвалідів безсумнівним позитивом могли б
стати зміни у новому податковому кодексі, що передбачають в собі ряд
наступних позицій:
1. Введення диференційованої норми працевлаштування інвалідів по
підприємствам і організаціям у відповідності зі сферами їхньої діяльності.
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Адже очевидно, що існують підприємства, де вимоги до співробітників
несумісні з патологіями, наявними у більшості людей з інвалідністю. Для
таких підприємств 4% норма працевлаштування інвалідів, є абсурдною і
тільки стимулює ці підприємства до всіляких корупційних махінацій. Разом з
тим, є підприємства та організації (наприклад, в рекламно-інформаційної та
соціально-побутовій сфері національного господарства), де специфіка та
умови праці ідеально підходять для інвалідів, які можуть працювати не
тільки в офісах цих підприємств, але і вдома. Природно, що норма
працевлаштування інвалідів на цих підприємствах повинна бути набагато
більшою 4% і становити від 15-20%.
2. Впровадження системи гарантованого замовлення для підприємств і
організацій, де більше 20% штату становлять інваліди. Сенс впровадження
даної системи полягає в тому, щоб зобов’язати підприємства, які не мають
норми щодо працевлаштування інвалідів, або не виконують цю норму (далі
покупці), закуповувати продукцію та послуги у тих підприємств, де інваліди
становлять більше 20% штату співробітників (далі продавці). У тому
випадку, якщо обсяг закупівель у продавців для покупців становить не менше
4% від річного фонду їх заробітної плати, то закон повинен передбачати
звільнення цих покупців від штрафних санкцій з боку Фонду соціального
захисту інвалідів.
3. Впровадження технології поручительства громадських організацій
інвалідів перед роботодавцями та Фондом соціального захисту інвалідів за
працевлаштованих інвалідів. Дана технологія повинна передбачати в собі
систему наступних взаємодоповнюючих кроків: підбір громадськими
організаціями необхідних кандидатур людей з інвалідністю для їх
подальшого працевлаштування відповідно до опублікованих державними
органами загальнодоступних списків вакансій для інвалідів від різних
підприємств. При цьому роботи, що проводяться громадськими
організаціями з підбору, а потім і по подальшому супроводженню інвалідів
на робочому місці, можуть фінансуватися Фондом соціального захисту
інвалідів на конкурсній основі. Укладення договорів між громадськими
організаціями інвалідів (ГОІ), що перемогли у відповідних конкурсах,
Фондом соціального захисту інвалідів та роботодавцями, для яких ці
громадські організації будуть підбирати людей з інвалідністю на вакантні
місця. Основною метою укладення таких договорів буде надання гарантій
роботодавцям щодо новоприйнятих людей з інвалідністю з боку ГОІ.
Зокрема у цих договорах може бути визначений термін, протягом якого ГОІ
повинні курирувати (навчати і «підстраховувати») новоприйнятих інвалідів
на робочому місці. Крім того, за обопільним бажанням працедавця та
новоприйнятого на роботу інваліда, ГОІ повинні будуть організовувати
роботу даного інваліда на дому. Курирувати всі ці відносини між ГОІ,
роботодавцями та інвалідами міг би все той же Фонд соціального захисту
інвалідів. Але все ж для адекватного вирішення проблем інвалідів
вищеназваних змін до законодавства України далеко не достатньо. Нам,
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насамперед, потрібно усвідомити, що корінь всіх проблем людей з
інвалідністю полягає у відсутності механізму масового та економічно
доцільного їх включення в активну громадсько-корисне життя. Поки в
суспільстві не сформується стійке переконання в тому, що інваліди це не
тільки об’єкт проявів співчуття і гуманності, але й потужний потенціал для
економічного, інтелектуального і творчого розвитку суспільства, проблеми
цих людей у нас в країні кардинально не будуть вирішені.
Отже, важливим кроком у поліпшенні умов соціального захисту
інвалідів повинен бути розвиток та удосконалення законодавства у даній
сфері. Також нагального вирішення вимагають проблеми щодо
працевлаштування інвалідів та забезпечення їм безпечних умов праці,
доступність транспорту, можливість отримання якісної освіти. Соціальний
захист інвалідів повинен бути спрямований на соціальну підтримку даної
категорії громадян, адже ступінь державної соціальної захищеності інвалідів
є яскравим показником розвитку та цивілізованості певного суспільства,
рівня його відповідальності. Сучасна політика України повинна бути
зорієнтована на зміцнення соціального та правового статусу інвалідів,
поліпшення умов їхньої життєдіяльності, самореалізації, самодостатності,
досягнення матеріальної незалежності, всебічної інтеграції.
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Одним із головних питань на сучасному етапі розвитку України є
забезпечення гідного рівня життя населення. Прагнення нашої країни
наблизитись у своєму розвитку до європейських стандартів неможливе без
формування ефективної та дієвої системи соціального захисту, як основи
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збереження соціальної стабільності та злагоди у суспільстві. З огляду на це,
питання удосконалення системи соціального захисту населення є досить
актуальним, особливо у зв’язку з невідповідністю темпів здійснення
економічних реформ та реформування даної сфери, що призводить до
зниження рівня життя населення та значної соціальної диференціації.
Дослідження багатогранної проблематики соціального захисту
населення знаходять своє відображення в працях Н. П. Борецької [2],
В. Г. Єременко, Е. М. Лібанової, О. Ф. Новікової, М. М. Руженського [3],
Никифоренко В. Г.[5]. та інших, проте окремі аспекти бюджетного
фінансування соціального захисту потребують подальшого дослідження.
Діяльність держави в соціальній сфері відіграє дуже важливе значення.
Безпосередньо побудова ефективної системи соціального захисту, як одного з
важливих елементів соціально-економічного розвитку країни, сприяє
підвищенню рівня життя населення. Нині можна зустріти різні підходи до
визначення поняття «соціальний захист», що пов’язано з тим, що різні
науковці розглядають його з різних сутнісних сторін. Зараз ми маємо
можливість проаналізувати ці визначення:
1. Борецька Н. П. зазначає що соціальний захист населення – це
система соціальних та економічних прав і гарантій, що закріплюються
законодавчо державою і реалізуються її соціальною політикою; він включає
заходи від забезпечення виживання окремих верств населення до
розширеного відтворення особистості[2, c. 8].
2. Никифоренко В. Г. трактує соціальний захист як функціональноінституціональну систему гарантування всьому населенню країни гідного
життя, розвитку особистості й соціальної стабільності суспільства за рахунок
створення відповідними його суб’єктами (державним, приватним і
некомерційним секторами економіки) форм та видів захисту від настання,
негативної дії і наслідків соціально-економічних ризиків[5, c. 48-49].
3. Руженський М. М.
визначаєсоціальний захист як суспільний
інститут, функціонування якого передбачає різноманітні форми суб’єктів
соціально-економічних відносин з приводу убезпечення населення від
різноманітних ризиків та забезпечення добробуту членів суспільства;
суспільна діяльність, яка прямо або опосередковано та за допомогою
різноманітних форм, засобів, методів, дій сприяє продуктивній зайнятості,
забезпеченню суспільством і державою умов для відтворення людських
ресурсів, людського капіталу[3, c. 23].
Фінансування соціального захисту населення може здійснюватися
шляхом використання коштів державного та місцевих бюджетів, державних
соціальних фондів, благодійних фондів, коштів суб’єктів підприємництва.
Одним з найвагоміших джерел фінансування соціального захисту населення
є кошти Державного бюджету.
Обсяги видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне
забезпечення в аналізованому періоді мають тенденцію до збільшення.
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Прогноз по доходам бюджету консервативний. Доходи зведеного бюджету
зростатимуть на 6,2%, повільніше ніж номінальний ВВП. Вони на 87%
формуватимуться за рахунок податків. Зокрема, темпи зростання надходжень
від ПДФО та податку на прибуток будуть вищими, ніж приріст номінального
ВВП. Такі очікування в уряді пояснюють покращенням споживчих настроїв
та зростанням доходів громадян. Натомість, доходи від акцизів скоротяться, а
також впадуть неподаткові надходження. Зростання обсягу видатків за
рахунок зростання частки соціально вразливих категорій громадян.
Відповідно до залежності обсягу видатків на соціальний захист та
соціальне забезпечення від часу, видатки у 2016 році становитимуть
106,3 млрд. грн., у 2017 р. – 114,02 млрд. грн., у 2018 р. – 121,74 млрд. грн., у
2019 р. - 1 112,120 млрд. грн., тобто, що з кожним наступним роком обсяг
видатків на соціальний захист збільшується [1]. Проте, варто виділити ряд
факторів, які негативно впливають на бюджетне фінансування соціального
захисту, зокрема, це iнфляцiйнi процеси, корупція, скорочення частки
економічно активного населення, зростання чисельності найбільш соціально
– незахищених верств суспільства, значне зростання цін на товари та
послуги.
Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні не позбавлене
істотних недоліків, тому для його вдосконалення необхідно здійснити ряд
заходів, бюджетне фінансування соціального захисту повинно здійснюватися
не хаотично, а відповідно до рівня соціально-економічного розвитку країни; з
метою якісного надання державою соціальних послуг населенню потрібно
переглянути розрахунки видатків на соціальний захист на підставі
нормативів бюджетного забезпечення, які не мають належного наукового
обґрунтування; впровадити схеми фінансування соціального захисту, які
передбачають зв’язок між обсягами видатків та результатами надання
суспільних послуг; скоротити перелік видів соціальних пільг в поєднанні з
введенням обов’язкової перевірки доходів заявника при їхньому призначенні;
замінити пільги соціального призначення на систему адресних грошових
допомог, що матиме позитивні економічні наслідки.
Отже, соціальний захист населення являє собою основу соціальноекономічної політики держави і безпосередньо його удосконалення повинно
стати одним із пріоритетних напрямів державної політики з огляду на
нинішній стан даної сфери та постійне збільшення частки соціально
вразливих громадян. Основною метою реформування системи соціального
захисту повинні стати: підвищення рівня соціальних стандартів та гарантій,
підвищення рівня надання соціально-побутових, соціально-медичних,
психолого-педагогічних послуг і матеріальної допомоги та підтримка
непрацездатних громадян, як на державному та і на регіональному рівнях.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Європейська інтеграція є ключовим пріоритетом розвитку економіки
України, який передбачає проведення системних реформ в усіх сферах життя
відповідно до норм і стандартів ЄС. Кінцевою метою європейської інтеграції
є набуття Україною членства в Європейському союзі, тому виникає
необхідність глибокого всебічного вивчення наслідків вступу в європейське
співтовариство.
Перспективи інтеграції та співпраці України з ЄС висвітлюють в
публікаціях такі вчені як: Панкова А. Ю. [1], Гнатюк М. М. [2],
Кулаковський К. О. [3], Михайлов А. М. [4] та багато інших.
Європейська інтеграція є важливою складовою процесу глобалізації
сучасного світу та продовженням магістрального шляху модернізації західної
цивілізації. Розвиток процесів консолідації Європи вимагає від європейців
визначення своїх геоекономічних інтересів на глобальному рівні й
практичного формування орієнтованого на Європу геоекономічного простору
з відповідним включенням суміжних країн у сферу європейських інтересів.
Євроінтеграція як складова глобалізації включає в себе поглиблення
інтеграційних процесів у різних сферах суспільно-економічного життя країн,
що організаційно утворюють повноцінну спільноту, та процес географічного
розширення європейської спільноти за рахунок вступу нових країн-членів.
Євроінтеграція має як позитивні, так і негативні наслідки (табл. 1)
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Таблиця 1 – Наслідки вступу України до ЄС
Позитивні наслідки
Поліпшення умов експорту в ЄС української
продукції, насамперед, за рахунок скасування
ввізного мита, а також зменшення нетарифних
обмежень у торгівлі сільськогосподарською
продукцією.
Забезпечення розвитку середнього та малого
бізнесу, додаткові інвестиції в економіку,
впровадження стандартів ЄС у виробництві,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств, отримання позитивного сальдо
торгівельного балансу.
Впровадження у виробництво стандартів ЄС.
Об’єднання енергетичних
Євразійського континенту.

потенціалів

Негативні наслідки
Скорочення обсягів традиційного
Українського експорту до ЄС
внаслідок часткової переорієнтації
товаропотоків між нинішніми та
новими членами ЄС.
Втрата
конкурентоспроможності
певних галузей, складність переходу
на
європейський
рівень
цін,
квотування певних видів товарів.

Можливе переміщення шкідливих
виробництв в Україну.
країн Складність
переходу
на
європейський рівень цін, який може
призвести до різкого подорожчання
товарів першої необхідності.

Євроінтеграція сприятиме зростанню продуктивності економіки та
темпів технологічної модернізації під впливом конкуренції на єдиному
європейському ринку та забезпеченню вільного доступу до новітніх
технологій, капіталу, інформації; підвищенню кваліфікації робочої сили;
створенню більш сприятливого інвестиційного середовища; істотному
зростанню обсягів торгівлі на ринку ЄС; підвищенню якості регулятивних
інститутів у бюджетній, банківській, фінансовій сферах та корпоративному
управлінні.
Економічна
інтеграція
також
надасть
можливість
використовувати фонди регіонального розвитку ЄС для прискорення виходу
на вищий рівень економічного розвитку, властивий більш розвиненим
країнам Євросоюзу [1, с. 35]. Економічний ефект входження до спільного
ринку, як свідчить досвід країн ЦСЄ, що приєднались до ЄС, загалом є
позитивним (табл. 2).
Таблиця 2 – Оцінка переваг участі в єдиному ринку ЄС
Дослідження
Baldwin R.,
Francois J.F.,
Portes R.
Lejour A.

Maliszewska M.

Елементи єдиного ринку

Перевага від участі в єдиному ринку
(% ВВП)

Усі

ЦСЄ -7 : 1,5-1,8%
ЄС-15: 0,2 %

Усі

Угорщина: 9%;
Польща: 5,8%
ЦСЄ-7: 5,3%;
ЄС-15: 0-0,1%

–спільні зовнішні тарифи;
–усунення митного контролю; Угорщина: 7%
–зменшення
видатків
на Польща: 3,4%
відповідність
національним ЄС-15: 0-0,17%
стандартам
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Аналіз досліджень показав, що оцінка можливостей, які відкриваються в
окремих секторах економіки, є досить комплексною. Крім того, відмінність
структури, рівня розвитку і особливостей національних економік не дозволяє
використовувати досвід інших країн для передбачення можливих наслідків
входження України до ЄС. Загальна тенденція свідчить, що практично не
матимуть труднощів сектори, орієнтовані на експорт. А от сектори, які
користуються протекцією уряду, перед вступом до Євросоюзу повинні
вчасно і поступово пристосуватись до ринкових умов та стати більш
ефективними і конкурентними. Загалом для суб’єктів ринкових відносин
відкриваються нові можливості: вихід їхньої продукції на ринки ЄС без
митних та інших обмежень; спрощення системи сертифікації; доступ до
європейського ринку державних замовлень, іноземних інвестицій, ресурсів
фінансового ринку; перспективи використання європейських структурних
фондів для фінансування проектів (особливо для малих і середніх
підприємств); доступ до програм ЄС [2, с. 2].
Для збільшення присутності України на ринках ЄС перш за все
необхідно розвивати і модернізувати ті галузі, які користуються найбільшим
попитом, а саме: машини та обладнання та промислову продукцію, оскільки
ЄС віддає перевагу в імпорті саме цим товарним групам. Розширення
експорту послуг також має гарні перспективи у майбутньому. Продукція
аграрного сектору та харчової і переробної промисловості поступово
завойовують європейський ринок, але ці види продукції не належать до
категорії продуктів з високою доданою вартістю, тому орієнтація лише на
них не допоможе нашій країні подолати бідність і суттєво підвищити
економічне зростання. Лише масштабна модернізація виробничого сектору,
яка неможлива без значних інвестицій, зможе підвищити вагомість України
як ефективного торгівельного партнера [3, с. 29].
Серед основних факторів, що сприятимуть євроінтеграції, можна
виділити: ефективність проведення економічних реформ, наявність помітних
результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій, низький
рівень корупції та економічної злочинності, а також впровадження у
виробництво стандартів ЄС, в результаті - підвищення якості продукції та її
експорту.
Щоб інтегруватись у ЄС, Україні необхідно суттєво змінити процес
реалізації економічної та фінансової політики. Потрібно фактично
відмовитися від протекціоністських заходів у сфері експортно-імпортних
операцій, легалізувати тіньову економіку. Чи не найбільші зміни мають
відбутися на фінансовому ринку. Потрібно змінити інструментарій
регулювання валютного ринку та створити умови для злиття нашого
фінансового ринку з глобалізованим світовим [4, с. 5]
Отже, інтеграція України в ЄС – це дуже важливий і складний процес,
який призведе до розширення торговельних відносин, соціальної та
економічної бази, поліпшення умов торгівлі, надання певних преференцій у
різних сферах. В процесі інтеграції до ЄС Україна отримає значно більше
економічних переваг, ніж негативних наслідків.
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ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ, ЇЇ СУТНІСТЬ
І ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ
Основною метою функціонування будь-якого підприємства в умовах
жорсткої конкуренції є забезпечення міцних позицій на ринку. Дефіцит
якісно нових виробничих потужностей є однією із суттєвих проблем багатьох
підприємств.
Нині Україна стикнулася з проблемою структурних перетворень
національної економіки, які пов’язані не тільки з необхідністю становлення
ринкових відносин, але й об’єктивною потребою відповідати розвинутим світовим господарським системам [1, с. 243].
Виробнича потужність підприємства - це максимально можливий випуск
продукції в номенклатурі й асортименті планового року за повного використання виробничого обладнання з урахуванням заходів щодо впровадження
передової технології виробництва і наукової організації праці.
Розрізняють такі види виробничої потужності:
- перспективна виробнича потужність: відображає очікувані зміни
технології й організації виробництва, номенклатури основної продукції,
закладені в перспективних планах підприємства;
- проектна виробнича потужність: під час зазначення проектних норм
продуктивності окремих видів обладнання вказується сумарна загальна
потужність споруджуваного підприємства або під час реконструкції
виробничого об’єкта;
- діюча (поточна) виробнича потужність підприємства (цеху, лінії,
агрегату, машини): відображає потенційну можливість виробити протягом
календарного періоду часу максимальну кількість продукції згідно з
номенклатурним планом, визначається за потужністю провідних виробничих
цехів, дільниць, лінії, агрегатів, груп обладнання, машини;
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- вхідна виробнича потужність: потужність на початок планового
періоду (квартал, рік);
- виробнича потужність на виході: вказується потужність на кінець
планового періоду;
- вибуваюча
виробнича
потужність:
вибуваюча
з
процесувиробництвапотужністьуплановомуперіоді;
- середньорічна виробнича потужність: базис для розрахунку виробничої
програми.
Для розрахунку виробничої потужності необхідно мати такі дані:
плановий фонд робочого часу одиниці обладнання, кількість одиниць
обладнання, продуктивність обладнання, трудомісткість виробничої
програми, досягнутий коефіцієнт виконання норм виробітку.
А. Маршалл був одним із перших учених, який обґрунтував необхідність
оптимізації величини виробничих потужностей підприємств. Він звернув
увагу на зміни ціни в періодах, протягом яких пропозиція може
збільшуватися до точки максимальної виробничої потужності, і
довготривалому періоді, коли змінюється технологія. Поточний розмір основного капіталу А. Маршалл визначав як максимальну потужність. Питання
формування виробничих потужностей як фактора виробництва розглядали Р.
Харрод та О.Д. Домар, які прийшли до висновку, що ефективність
функціонування виробничої системи визначається не тільки величиною
обсягу виробництва продукції, а і прибутку від реалізації як фінансового
показника ефективності [3, с. 74].
Ефективне використання виробничої потужності надає підприємству
можливість виробляти більше продукції за менших затрат ресурсів.
Підвищення інтенсивності використання й екстенсивності навантаження
виробничих потужностей належить до напрямів підвищення ефективності
використання виробничих потужностей підприємства.
Екстенсивне завантаження машин, обладнання й устаткування можна
підвищувати до обмеженого календарним фондом часу певного рівня. Як
правило, заходи екстенсивного напряму не потребують капітальних витрат.
Резерви підвищення інтенсивного навантаження устаткування
практично не є такими вичерпними, зростаючий рівень інтенсивного
використання виробничого апарату потребує значних інвестицій. Але треба
зазначити, що вкладення капіталу порівняно швидко відшкодовуються за
рахунок одержуваного додаткового економічного ефекту.
Отже, дослідження ролі та місця виробничої потужності в суспільному
виробництві показує, що від рівня використання виробничих потужностей
підприємств та їх темпів приросту залежать темпи економічного розвитку.
Вирішення цієї проблеми дає можливість підприємствам удосконалити
процес оцінювання вільних потужностей, резервів та вузьких місць для
мобілізації прихованих резервів та ліквідації невідповідності потужності
окремих цехів, дільниць, груп обладнання мінімальної потужності
відповідного підрозділу, підвищити ефективність управління собівартістю
продукції та її ціноутворенням тощо. Розроблення нових механізмів
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функціонування виробництва та вдосконалення його моделі роблять питання
ефективного управління та оптимізації виробничої програми підприємства
одним із найважливіших для сучасної української економіки.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В наш час питання стимулювання праці на підприємстві відіграє одну з
найважливіших ролей, якщо підприємство має за мету ефективно
функціонувати та утримувати відповідний рівень конкурентоспроможності. І
навпаки, неврахування мотиваційних факторів у сфері праці, призводить до
погіршення ряду показників продуктивності праці, якості продукції та
надання послуг, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві
і до кризи в країні у цілому.
Теоретичні та практичні аспекти стимулювання праці було висвітлено у
наукових працях таких авторів: Т. А. Костишеної, А. О. Азарова, І. В.
Запотоцької, М. К. Кожем’яко, Л. М. Закревської та ін.
Мотивація - це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які
спонукають працівника до активних дій та призводять до досягнення власних
цілей та цілей організації [1].
Під мотивацією розуміють чинники, які є у середині чи зовні людини,
що спонукають у ній ентузіазм і завзятість у виконанні певних дій.
Мотивація трудових ресурсів впливає на їхню продуктивність, і саме робота
управлінця є у тому, щоб спрямовувати мотивацію на досягнення цілей.
Дослідження мотивації пояснює, що змушує людей працювати.
В бізнесі людському чиннику протягом багатьох років виділялася
другорядна роль, підпорядкована фінансовим та виробничим завданням
підприємств, але останнім часом таке ставлення почало змінюватись на
краще.
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Проблемою сучасного менеджменту є спонукання людських ресурсів на
активну працю для досягнення успіху на підприємстві. У розвинутих країнах
в зв’язку з змінами в технології та зниженням продуктивності тощо
виникають деякі проблеми. З цього важливою та практичною проблемою є
орієнтація персоналу на досягнення стратегічних завдань підприємства.
Деякі компанії почали успішно поєднювативати своє управління трудовим
колективом з системою стратегічного менеджменту. Те, що трудовий
колектив й стратегічне планування можуть ефективно поєднюватись, то це
доведено сучасними європейськими підриємствами.
Концепція управління персоналом – це система теоретико –
методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності, цілей, змісту,
критеріїв, завдань, методів і принципів управління персоналом, а також
конкретних умов функціонування організацій. Ця концепція включає
розробку методології, формування системи та розробку технології
управління персоналом.
Раніше поняття “ управління персоналом “в нашій управлінській
практиці було відсутнє, але в системі управління кожної організації існувала
підсистема управління кадрами й соціальним розвитком колективу, хоча
основну частину роботи з управління кадрами виконували лінійні керівники
підрозділів.
Менеджмент персоналу в такій ситуації набуває особливого значення,
тому
дає можливість реалізувати великий спектр питань адаптації
працівника до зовнішніх умов, урахування фактора особистості в побудові
системи управління персоналом організації. Можна виділити три фактори,
які впливають на працівників в організації:
 культура, тобто вироблені суспільством, групою людей загальні
цінності, установки поведінки, які регламентують дії особистості,
спонукають людину поводитись так, а не інакше без видомого примусу;
 ієрархічна структура організації, де основний засіб впливу- це
відносини органів влади та підлеглих, тиск на робітників зверхи за
допомогою примусу;
 ринок - мережа рівноправних відносин, заснованих на купівліпродажу продукції та послуг, відносинах власності, рівновазі інтересів та
прав продавця й покупця [2].
В середині організації головним компонентом є працівники та їх
трудовий потенціал, а за її межами – це безумовно споживачі продукції.
Необхідно спонукати звернути увагу працюючого до споживача, а не до
керівника фірм або підприємств; до прибутку, а не до марнотратства; до
ініціативи, а не до простого виконання. І тоді пряма залежність від
керівництва відійде на другий план, поступаючись культурі та ринку.
Основною метою управління персоналом є поєднання ефективного
навчання персоналу, трудової мотивації для розвитку здібностей робітників і
стимулювання їх до виконання робіт вищого рівня.
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Головним завданням створення ринкової економіки є формування
притаманної ринковим відносинам системі мотивації праці, яка дозволить
налагодити зв’язки між різними рівнями управління на підприємстві.
Наразі є різні підходи до мотивації працівників. В минулому столітті,
були актуальні такі підходи, як змушення і стимулювання мінімальними
зарплатами та методом «батога і пряника», який і переважав в Україні на
початку економічних зрушень. Але такі методи мають недоліки: практично
не сприяють розвитку інтелектуального потенціалу працівників і розвитку
працівників; не забезпечують передумови для існуючої мотивації
управлінської праці. Окрім того, спрямовані, головним чином, на
задоволення первинних органічних потреб, що для сучасної людини
недостатньо.Окрім позитивної мотивації існує ще і методи негативної
мотивації.
Негативна мотивація більш за все необхідна там, де встановлені чіткі
процедури і правила, де потрібен контроль за дотриманням цих правил, там,
де прибутковість підприємств напряму залежить від дотримання дисципліни.
Існують такі демотиватори, як: дисциплінарні стягнення, догана, штрафи,
зауваження та сувора догана. Такі елементи також можна використовувати
для мотивації персоналу.
Структура мотиву праці для працівників наступна:
 потреби, які хоче задовольнити працівник;
 цінності, що здатні задовольнити цю потребу;
 трудові дії, які необхідні для одержання благ;
 ціна - витрати матеріального і морального характеру, що пов'язані з
трудовою діяльністю [3].
Мотиви до праці створюються, якщо у власності управлінця є певний
інструментарій цінностей, що відповідає соціальними потребам людини; для
отримання цих потреб потрібні трудові дії працівника; трудова діяльність
дозволяє особі отримати ці цінності з мінімальними матеріальними та
моральними затратами.
Особливе значення для формування механізму мотивації праці є оцінка
імовірності досягнення цілей. Якщо для досягнення цілей не потрібно багато
зусиль, або навпаки, потрібно застосувати надто великі зусилля, то мотив
праці практично не формується. І в обох випадках мотив до трудової
діяльності формується тоді, коли праця є основною умовою задоволення
певної потреби [4].
Таким чином, система стимулювання з її проблемами і суперечками на
сьогоднішній день необхідна для ефектного виконання рішень та досягнень
максимальної продуктивності праці в процесі виконання запланованих
завдань. Стимулювання праці - визначальний чинник ефективності
діяльності підприємств, яке може бути забезпечене тільки поєднанням цілого
комплексу інструментів впливу на ефективність праці.
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УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В сучасних ринкових відносинах вітчизняні підприємці змушені
працювати в умовах невизначеності та обмеженості: труднощів з
опрацюванням інформації, нестабільності зовнішнього середовища тощо. В
таких умовах для підприємств постає проблема із визначенням подальшого
майбутнього, вони вимушені постійно пристосовуватися до мінливого та
нестабільного зовнішнього середовища. Рівень невизначеності прямо впливає
на роль стратегічного управління в діяльності вітчизняних підприємств.
Великий внесок до вивчення проблеми використання стратегічного
управління на вітчизняних підприємствах зробили наступні економісти: А.
М. Богатирьов, А. А. Томпсон, О. М. Ганнеча, Д. Аакер, І. Ансофф, Д.
Кліланд, М. Е. Портер, А. Дж. Стрікленд, Л. Є. Довгань, Л. П. Артеменко, А.
П. Наливайко, Ю. В. Каракай та ін.
Метою тез є висвітлення процесів управління стратегічним потенціалом
підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища.
В сучасному світі під стратегічним управлінням підприємства розуміють
процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове
керівництво підприємством, визначають головні напрямки діяльності та цілі,
розробляють та впроваджують стратегії для вирішення проблемних питань в
діяльності підприємств, враховуючи найсуттєвіші зовнішні та внутрішні
ризики, також менеджери контролюють виконання розроблених стратегічних
планів, які постійно доповнюються та змінюються. Процес прийняття
стратегічних рішень завжди викликає багато ризиків з якими стикається
підприємство в процесі діяльності. Та щоб цих ризиків було менше значну
увагу приділяють стратегічному плануванню, що є основною функцією
управління.
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Стратегічне планування - це одна з функцій управління, яка є процесом
вибору цілей організації і шляхів їх досягнення. Стратегічне планування
забезпечує основу для всіх управлінських рішень, функції організації,
мотивації і контролю. Слово “стратегія” походить від грецького strategos,
“мистецтво генерала” [1].
Головною метою стратегічного планування виступає довгострокове
забезпечення результативності підприємства і освоєння потенціальних
можливостей та забезпечення конкурентоспроможності.
Для того щоб стратегічне управління функціонувало необхідно
враховувати зміни в навколишньому середовищі, що можуть стати
потенційними загрозами або майбутніми можливостями для підприємства.
Для того, щоб обмежити негативний вплив на підприємство потрібно
постійно слідкувати за критичними тенденціями з боку оточення. Серед
ознак стратегічного управління можна виділити наступні:
1) визначення місії;
2) формування стратегічних цілей і задач;
3) порівняльний аналіз сильних та слабких сторін організації;
4) визначення конкурентоспроможності на заданому етапі.
В сучасних умовах для забезпечення конкурентоспроможності та
ефективної діяльності підприємства потрібно завжди мати план дій на
майбутнє, добре розроблений з прорахованими ризиками та мати певні часові
рамки для його виконання, в такому плані повинні бути певні блоки по яких
підприємство буде орієнтуватися, наприклад маркетинговий, фінансовий
тощо. Процес формування потенціалу підприємства дуже залежить від
обраної стратегії якою керується підприємство в процесі свого розвитку [2].
Основна проблема для виявлення системи стратегічного потенціалу
підприємства на самому початку її створення полягає у тому, що здатності,
якими володіє організація і якими вона керується в процесі діяльності, не
відображають загальні класичні моделі стратегічного аналізу і планування.
Загальна прогалина стратегічного планування, як системи управління
орієнтованої на майбутній розвиток організації полягає в тому, що в
майбутнє переносяться структурні параметри організації, що вже були
задіяні у минулому.
Управління стратегічним потенціалом підприємства характеризується не
тільки наявними ресурсами, але здебільшого можливостями підприємства
для кращого та якомога ефективнішого їх використання, саме тому
підприємству необхідно використовувати власні трудові, фінансові,
матеріальні ресурси на максимум, в чому і допомагає правильно визначений
стратегічний потенціал. В умовах нестабільності зовнішнього середовища та
загальної невизначеності, управління стратегічним потенціалом постає в
новому світі, бо такі умови дозволяють вирішити, які саме потенційні
можливості та загрози існують у підприємства та на які сильні чи слабкі
сторони слід більш детально звернути увагу [3].
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Визначення цілей підприємства повинно враховувати взаємовплив
зовнішнього та внутрішнього середовища, що повинно бути відображено у
концепції стратегічного управління, при цьому формування стратегії є тільки
інструментом досягнення цілей, а для забезпечення ефективної реалізації
запропонованих стратегій необхідно, щоб на підприємстві були можливості
для впровадження з урахуванням стратегічного потенціалу.
Великий вплив на діяльність підприємства та його стратегічний
потенціал мають параметри, що знаходяться всередині фірми та мають
безпосереднє відношення на успіх чи невдачу в обиранні стратегії
подальшого розвитку чи структури ринку на який орієнтується підприємство,
саме тому в сучасних умовах господарювання потрібно пильно стежити та
реально оцінювати власні ресурси та можливості підприємства.
Впровадження системи, яка дозволяє керувати стратегічним потенціалом
підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища повинна в
першу чергу розвивати вже існуючі ресурси компанії, які в подальшому
дозволять підприємству досягти переваг перед конкурентами. Довгострокова
конкурентоздатність підприємства залежить від його вміння своєчасно
розпізнавати реальні зміни в конкурентному середовищі і розвивати свої
ресурси щоб бути спроможними відповідати на ці зміни.
Необхідність впровадження системи стратегічного управління
потенціалом підприємства може підтвердити також відомий метод аналізу
сильних та слабких сторін підприємства у співставленні із шансами і
ризиками у зовнішньому середовищі (SWOT-аналіз).
Розробивши матрицю SWOT-аналізу підприємство побачить можливості
власного потенціалу та зможе використати свої сильні сторони у повній
відповідності з тими шансами, які надаються оточенням.
Нестабільність зовнішнього середовища вимагає від національних
підприємств впроваджувати збалансоване розподілення завдань в межах
управління формуванням стратегічного потенціалу підприємства. Головними
системами, які допомагають вирішувати різні види завдань - планування,
створення і контроль.
Отже, стратегічне управління в умовах нестабільності зовнішнього
середовища, являє собою сукупність узгоджених і цілеспрямованих дій з
розробки та реалізації стратегічного потенціалу підприємства з
максимальною ефективністю, і є результатом впливу цілого комплексу
сукупності факторів, що створюють умови його розвитку. Сучасний етап
розвитку ринкової економіки в Україні потребує впровадження системи
управління стратегічним потенціалом підприємства задля подальшого
зростання обсягів виробництва та підвищення конкурентоспроможності, саме
тому, стратегічний потенціал підприємства має бути орієнтованим на
довгостроковий розвиток, що, в свою чергу, сприяє досягненню поставлених
цілей та підвищує вмотивованість персоналу що в кінцевому рахунку
покращує стійкість компанії.
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ОРГАНІЗОВАНІ МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ РИНКИ
В сучасний період посилення євроінтеграційних процесів в Україні
створені широкі можливості для ведення зовнішньоекономічної діяльності,
найпоширенішою формою якої є організація міжнародних товарних ринків.
Це зумовлює визначення чіткого алгоритму розрахунку фінансовоекономічної ефективності експортно-імпортних операцій, що предметно
здійснюються в системі міжнародної торгівлі, і в свою чергу, відіграє
важливу роль у прийнятті управлінських рішень в діяльності підприємств.
Організація зовнішньоекономічної діяльності в країні і регулювання
зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають
актуального значення та визначають необхідність зростання економічної
взаємозалежності країни на зовнішньому ринку.
Організаційно-ринковий аспект визначає специфіку здійснення
міжнародної торгівлі, як сукупність світового попиту та світової пропозиції,
які матеріалізуються у двох зустрічних потоках товарів і (або) послуг світовому експорті (вивезенні) і світовому імпорті (ввезенні). Власне за
рахунок відповідних досліджень світовий сукупний попит розуміється як
обсяг виробництва товарів, та послуг, які споживачі готові колективно
придбати при існуючому рівні ринкових цін всередині і поза країною, а
сукупна пропозиція - як обсяг виробництва товарів, які виробники готові
запропонувати на ринку при існуючому рівні цін, як в межах внутрішнього
ринку, та і на міжнародному рівні.
Особливості світового ринку, міжнародний поділ праці, світове
господарство з їх основними компонентами і специфікою перетворилися в
найважливіші чинники розвитку сучасного індустріального суспільства. У
цих умовах особливого значення набуває механізм здійснення міжнародної
торгівлі.
Важливе місце в організації діяльності міжнародних товарних ринків
посідають біржі, аукціони, торги, ярмарки і виставки, що досить актуально в
системі здійснення торгівельних операцій.
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Соціально-економічний аспект розглядає особливості міжнародної
торгівлі, як особливого типу суспільно-економічні відносини, що виникають
між державами в процесі та з приводу обміну товарами та послугами. Ці
відносини мають ряд ознак, які повідомляють їм особливу важливість у
світовій економіці.
Перш за все слід зазначити, що вони носять всесвітній характер,
оскільки в них залучені всі держави і всі їхні економічні угруповання; вони є
інтегратором, об'єднуючи національні господарства в єдину світову
економіку і інтернаціоналізує її, базуючись на міжнародному поділі праці.
Сучасна міжнародна торгівля визначає, що вигідніше виробляти державі і на
яких умовах обмінюватися виробленим продуктом, як на внутрішньому так і
на зовнішньому ринках.
Через них сьогодні реалізується до однієї третини всього обсягу
експортних поставок товарів і послуг. Особливо помітний ріст числа
ярмарків і виставок, розширення площ, які вони займають, збільшення
номенклатури товарів, які на них виставляються [1].
Світовому ринку притаманні тенденції, пов'язані з подальшою
інтернаціоналізацією світового господарства та його глобалізацією. Вони
проявляються у зростанні ролі міжнародної торгівлі у розвитку світової
економіки, а зовнішньої торгівлі - у розвитку національних економік.
Зовнішньоекономічну
діяльність
підприємства
найчастіше
розпочинають із налагодження експорту своєї продукції, формуючи
особливості міжнародної торгівлі. Навіть підприємства, які мають значні
контракти в інших країнах, здійснили в іноземні підприємства великі
інвестиції, як правило, продовжують експортувати свою продукцію заради
досягнення визначених цілей. Основною причиною участю підприємств в
експортній діяльності, створюючи системо міжнародної торгівлі, є прагнення
до збільшення прибутків від продажу.
Експорт може бути також засобом вирішення проблеми надлишкових
потужностей на внутрішньому і на зовнішньому ринках, що успішно
забезпечується діяльністю товарної біржі, яка існує як постійно діючий ринок
масових, якісно рівноцінних товарів, купівля продаж яких здійснюється
крупними партіями без їх пред'явлення.
Організаційний бік товарної біржі полягає в тому, що це торгове місце з
особливим типом функціонування, що дозволяє зводити покупця і продавця
або безпосередньо один з одним (публічна біржа), або через посередників
(закрита біржа, з допомогою брокерів, дилерів, маклерів).
Основними учасниками біржових операцій є члени біржі, тобто
юридичні чи фізичні особи, що мають свої частки в статутному капіталі
біржі, і посередники, брокери, що допомагають укладати угоди в біржовому
кільці. Брокер не має права представляти інтереси покупця чи продавця.
Особливої уваги на сьогодні займає процес дослідження міжнародних
товарних аукціонів, що визначаються як спеціально організовані, що
періодично діють у певних місцях ринки. На них шляхом публічних торгів по
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черзі відбувається продаж попередньо оглянутих покупцями аукціонних
товарів, що переходять у власність того покупця, що запропонував за них
найвищу ціну, не перекриту іншими власниками торгів.
Фінансові
результати
діяльності
підприємства-суб’єкта
ЗЕД
кардинально не відрізняються від результатів підприємства, що діє тільки на
внутрішньому ринку. Однією особливістю є лише здійснення експортноімпортних операцій та їх вплив на кінцевий результат діяльності
підприємства - учасника експортно-імпортних операцій.
Фактори впливу на фінансові результати підприємства - суб’єкта ЗЕД
розглянемо на рисунку 1 [4].
Отже, проаналізувавши рисунок можна зробити висновок, що на
результати здійснення міжнародної торгівлі впливають не лише фактори,
пов’язані з станом зовнішнього ринку, іноземними конкурентами та іншими
межах держави.умовами на зовнішньому ринку, а й внутрішня ситуація на
підприємствах в межах держави.

Фактори впливу на фінансові результати здійснення експортноімпортних операційпідприємством
обсяги реалізації продукції на зовнішніх ринках
структура реалізації продукції
витрати на виробництво і реалізацію продукції на зовнішніх ринках
рівень середніх цін реалізації експортної або імпортноїпродукції
Рисунок 1 – Фактори впливу на фінансові результати та особливості
здійснення міжнародної торгівлі
У практиці сучасної міжнародної торгівлі, також існують торги, які
займають особливе місце. Це змагальний спосіб купівлі і продажу товарів чи
здавання підрядів на здійснення окремих робіт на певних умовах.
На сьогодні ні одна міжнародна торгівельна діяльність не обходиться
без міжнародної виставкової діяльності. Значні ярмарки були в минулому
центрами міжнародного товарообігу і відігравали важливу роль у торгівлі.
Вони сприяли виникненню бірж і аукціонів.
Сучасні ринкові умови відносно функціонування міжнародної торгівлі
відзначаються високим динамізмом та складністю проведення господарської
діяльності, що обумовлюється фінансовими ризиками, конкуренцією, зміною
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вподобань споживачів на зовнішньому рівні, тощо. Підприємство, яке веде
зовнішньоекономічну діяльність, підпадає під вплив даних факторів більш у
повній мірі, адже мікро- та макросередовище у такого підприємства значно
більші, ніж у підприємства, яке працює лише на внутрішньому ринку. Саме
тому, щоб зменшити фінансові ризики, підприємства на рівні держави,
насамперед, мають бути фінансово стійкими та економічно незалежними.
Таким чином, застосування різноманітних видів міжнародної торгівлі, як
методу розміщення замовлень на імпорт товарів і послуг дозволяє покупцю
здійснити закупівлі більш ефективним у порівняно з традиційним способом,
одержавши економію коштів, часу при дотриманні гарантії якості, вигідних
умов постачання й інших умов угоди. Це досягається завдяки тому, що
система управління міжнародною торгівлею використовує конкуренцію між
підприємствами, які беруть участь у міжнародній діяльності, які є
незалежними у господарських відносинах, та об'єднуються для участі в
конкурсі. Сучасна формація здійснення міжнародної торгівлі, що є кращою в
системі здійснення міжнародних відносин, позитивна ще й тому, що дозволяє
залучити найбільші і солідні у фінансовому відношенні підприємства на
зовнішній ринок.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В Україні підприємництво є однією з найважливіших ознак ринкової
економіки і основною передумовою розвитку народного господарства.
Проте, на сьогоднішній день військові дії, що ведуться на території нашої
держави, стрімке падіння курсу національної валюти – ставлять під загрозу
перспективи розвитку підприємництва в Україні.
Підприємництво - це основний вид самостійної господарської
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діяльності, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, яких
називають підприємцями, від свого імені і на свій ризик на постійній основі з
метою одержання прибутку.
Сьогодні вихід з економічної кризи та позитивні зміни в економіці
держава пов’язує з малим підприємництвом, яке має низку переваг,
порівняно з великим [1].
По-перше, малий бізнес забезпечує стабільний розвиток регіональної
економіки. В порівнянні з великим - мале підприємництво завдяки більш
високій конкуренції краще забезпечує місцеві ринки товарами і послугами, в
той же час при банкрутстві окремих з них значно менше дестабілізують
ситуацію на ринку робочої сили.
По-друге, при роботі малих підприємств створюються нові робочі місця
та поглинається надлишкова робоча сила. Малі фірми в той час, коли йде
процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, не тільки
зберігають, але й створюють нові робочі місця. Це свідчить про те, що мале
підприємництво є більш стабілізуючим фактором, ніж велика індустрія.
По-третє, малі підприємства допомагають наповнити ринок товарами й
послугами, забезпечують конкуренцію на ринку, малий бізнес дає
можливість подолати галузевий монополізм. Кожен підприємець,
намагаючись привернути до себе споживача, старається зайняти своє місце
на ринку товарів чи послуг, прагне випускати потрібну і якісну продукцію.
Все це спонукає ринкову економіку до зростання та перетворює мале
підприємництво на соціальний двигун економічного розвитку.
Для підтримки малих підприємств в Україні існують фінансова
допомога та міжнародна донорська допомога [2].
Державна фінансова допомога реалізується через Український фонд
підтримки підприємництва, Український державний фонд підтримки
фермерських господарств та державний інноваційний фонд. На жаль, ці
фонди не стали дієвим інструментом реалізації державної програми
підтримки бізнесу, адже вони формуються з обмежених інвестиційних
ресурсів, які в державі є в недостатній кількості. Підприємці, намагаючись
вирішити проблему відсутності інвестиційних ресурсів, утворюють
громадські організації, кредитні спілки та позичкові кола взаємного
кредитування. Але великого поширення ці форми не набули, через мізерні
доходи, які отримують підприємці.
Міжнародна донорська допомога здійснюється завдяки міжнародним
фінансовим організаціям, таким як Європейський банк, Німецький фонд
сприяння підприємництву, фонд Євразія тощо. Проте, для масового розвитку
підприємництва, кошти надто малі [4].
Проблеми підприємництва в Україні розглядаються на макро- і на
мікрорівні.
До проблем на макрорівні можна віднести:
- нетривалість життєвого циклу підприємств малого та середнього
бізнесу, також їх незначну чисельність, що зумовлено відсутністю їх
державної підтримки (в Україні менше 60% від загальної чисельності
підприємств складають малі та середні підприємства і забезпечують до 11%
наповнення ВВП);
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- для започаткування офіційних процедур підприємства витрачаються
високі витрати часу, наприклад, отримання дозволів, ліцензій, перевірки ( у
Македонії цей процес займає 3 дні, Угорщині – 4, Словенії – 6, а в Україні на
це витрачається 27 днів);
- на реєстрацію власності для підприємців витрачаються високі витрати
часу ( у 2009 р. на реєстрацію власності витрачалося 93 дні, а у 2010 р. цей
показник зріс до 117 днів);
- торгівельна, а не виробнича орієнтація діяльності підприємницького
сектора ( сировинна економіка у структурі експорту займає 57%);
- непривабливий інвестиційний клімат (Україна займає 137 місце з 144);
- відсутність внутрішнього попиту на інновації у підприємницькій
діяльності.
До проблем на мікрорівні можна віднести:
- продуктивність праці та мотивованість працівників є досить низькою
( у середньому в рік у Києві працюють на 292 години більше ніж у Парижі)
- на підготовку податкових документів, проведення тіньових операцій та
виведення капіталу за межі країни йдуть високі витрати часу (на підготовку
податкових документів в Україні витрачається близько 657 годин);
- недостаньо коштів для розвитку власної справи;
- за користування банківськими кредитами нараховуються високі ставки
[3].
Виходячи з вище наведеного в Україні, на сьогоднішній день, є ряд
проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва. Найважливішу роль
у їх вирішенні має відігравати держава. Розвиток підприємництва в Україні в
умовах ринкової трансформації економіки – це основа економічного та
соціального розвитку, подолання бідності та вирішення соціальних проблем,
а також забезпечення високого рівня життя громадян. Підприємництво в
Україні має великі перспективи, так як немає іншого способу становлення та
зміцнення держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка ґрунтується
насамперед на приватному бізнесі та особистій ініціативі, що дає змогу
кожному на самореалізацію.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
В умовах глобалізації світової економіки міжнародна торгівля виступає
одним з найважливіших чинників економічного розвитку країн, що
спрямований не лише на зростання макроекономічних показників держави, а
й на послідовну її інтеграцію у світове господарство. Участь України в
інтеграційних процесах об’єктивно зумовлена перевагами міжнародного
поділу праці, а також потребою подолати штучну відокремленість нашої
держави від світового господарства.
Проблеми та особливості розвитку зовнішньої торгівлі в сучасних
умовах вивчаються багатьма українськими та зарубіжними вченими.
Комплексні дослідження проводяться на основі теорій міжнародної торгівлі
таких видатних економістів, як: А. Сміт, Е. Хекшер, Б. Олін, В. Леонтьєв,
П.Самуельсон та інших.
Для України зовнішня торгівля виступає не лише джерелом валютних
надходжень до бюджету, вона дає можливість зарекомендувати себе на
зовнішній арені. Беручи участь у міжнародній торгівлі, країна отримує:
можливість експортувати ті товари, у виробництві яких ширше
споживаються ресурси, котрі є в них у порівняно великій кількості;
можливість імпортувати такі товари, для виробництва яких потрібно було б
витратити багато порівняно обмежених у неї ресурсів; ефект економії на
більших масштабах виробництва, спеціалізуючись при цьому на більш
вузькому наборі товарів [1, с. 245].
Експортно-імпортні операції, відкривають країнам та споживачам, які в
них живуть, доступ до товарів, виробництво яких є для них нетиповим, а з
іншого – дає можливість підвищити ефективність господарювання завдяки
спеціалізації. Кожна із сторін в обмін на частину своєї продукції може
отримувати продукції більше, ніж вона могла б зробити сама, відмовившись
від спеціалізованого виробництва. У матеріально-речовому аспекті
предметами експортно-імпортних операцій є кінцева продукція та інші
матеріальні цінності – напівфабрикати, сировина, енергоносії, знаряддя праці
(табл. 1).
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Таблиця 1 – Експорт та імпорт товарів і послуг до ЄС за 2015-2019
роки у млн. дол. США
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Аналіз показав, що експорт товарів та послуг до країн ЄС протягом
досліджуваного періоду постійно зростав. Така динаміка обумовлена
інтенсифікацією інтеграційних процесів, що відбулися і участю в них
Україні. В період з 2018-2019 роки експорт послуг до країн ЄС збільшився на
136 млн. дол.. США, експорт товарів зріс з 2015-2019 роки з 13015.2 до
20752,2 млн. дол. США. У 2019 році Україна експортувала найбільше до ЄС
таку продукцію, як: зернові культури (21,7%), чорні метали(15,2), електричні
машини(11,1), руди, шлак і золо(8,5%), насіння і плоди олійних рослин
(7,4%), жири та олії тваринного або рослинного походження (7,4%),
деревинам і вироби з дерева(4,8%) та інші. Найбільший ринок збуту
українських товарів серед країн ЄС – Польща на її частку припадає 6,87%
усього експорту з України. Далі в умовному «рейтингу» Італія - 5,17% і
Німеччина - 4,37% [2].
Провідними видами українського товарного імпорту традиційно є
паливно-енергетичні ресурси, продукти нафтопереробки, сировина та
продукція хімічної та нафтохімічної промисловості, вироби чорної та
кольорової металургії, товари легкої і місцевої промисловості,
машинобудування, електроніка, товари харчової промисловості. Можна дійти
висновку про те, що український ринок і надалі залишатиметься
привабливим для закордонного імпортера.
Зовнішньоторговельна діяльність є важливим каналом зв’язків України
зі світовим господарством, спрямована на збереження й оптимальне
використання традиційних експортних та імпортних ринків, скорочення
обсягів імпорту і раціоналізацію платіжного балансу, включення країни у
світові господарські відносини [3, с. 247].
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Для того, щоб українські товаровиробники мали успіх на зовнішньому
ринку, необхідно нарощувати конкурентоспроможність українських
підприємств у пріоритетних сферах, а для цього уряду необхідно
сконцентрувати свою увагу на вирішенні таких завдань, як:
- прийняття державних програм розвитку експортного потенціалу й
структурної перебудови економіки з орієнтацією на високотехнологічний
розвиток і створення міжнародних конкурентних переваг;
- забезпечення присутності українських експортерів на пріоритетних
для нашої країни ринках і створення умов для успішного просування на нові
зарубіжні ринки, особливо ринки наукомістких товарів та послуг.
Пріоритетним завданням держави для розвитку її економіки є захист
національних економічних інтересів, у тому числі торговельних. У цих
умовах важливим завданням для української торговельної політики є
забезпечення фінансових та організаційних умов для швидкого просування
вітчизняної продукції на зовнішні ринки, конкуренція на яких посилюється з
кожним роком [4, с. 11].
Отже, нині вітчизняна економіка характеризується відсутністю вагомих
здобутків у сфері зовнішньої торгівлі. Тому важливо переглянути та
доповнити іншими перспективними напрямами зовнішньоторговельної
політики обраний вектор аграрно-сировинного розвитку, як такий, що є
кроком назад і зменшує потенційні можливості нашої країни на світових
ринках в умовах глобалізації.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Питання екології та охорони навколишнього середовища займає
провідну роль в регулюванні економіки України. Наслідками економічної
діяльності є забруднення навколишнього середовища та деградація ресурсів.
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Обов’язковою умовою сталого економічного і соціального розвитку є:
охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності
людини [1].
Міністерство енергетики та захисту довкілля України є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізацію державної політики у сфері охорони
навколишнього середовища, екологічної та, в межах повноважень,
передбачених Законом, біологічної та генетичної безпеки [2].
Законом «Про охорону навколишнього середовища», який визначає
правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього
природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, а
також земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про
надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону й використання
рослинного і тваринного світу та іншим спеціальним законодавством
регулюються відносини в галузі охорони навколишнього середовища.
Державне регулювання природоохоронної діяльності та раціонального
природокористування ґрунтується на: застосуванні екологічних обмежень та
лімітів природокористування; застосуванні санкцій за нераціональне
природокористування; створенні екологічного ринку; запровадженні
економічних важелів платності за природокористування; розвитку системи
економічного
стимулювання
раціонального
природокористування;
формуванні екологічних фондів; розробленні та реалізації екологічних,
природоохоронних програм [3].
Екологічна політика на національному рівні формується Міністерством
енергетики та захисту довкілля України. Інструментами реалізації
екологічної політики є:
- інтегрований дозвіл (комплексне запобігання та контроль за
забрудненнями);
- правове регулювання (актуальне, адаптоване до Європейського,
законодавство, що створює належні умови для функціонування сфери);
- державне регулювання використання природних ресурсів (забезпечення
збалансованості та сталості розвитку, встановлення обґрунтованості та
допустимих меж);
- екологічні комунікації (освіта, підвищення рівня екологічної свідомості);
- оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка (запобігання
негативного впливу на навколишнє середовище);
- екологічні сертифікація та маркування, екологічне управління,
екологічний аудит (екологізація споживання та виробництва);
- екологічний облік та електронне екологічне урядування (збір, аналіз,
використання та поширення даних про стан довкілля);
- фінансові та економічні інструменти (розвиток «зеленої» економіки,
модернізація виробництва);
- моніторинг та природоохоронний контроль (попередження, припинення
правопорушень і моніторинг стану навколишнього середовища) [2].
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Щодо природоохоронної діяльності підприємств, то існує декілька видів
впливу підприємства на природне середовище: викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин; вплив на водні ресурси (наземні і підземні);вплив на
ґрунти; утворення відходів; акустичне, електромагнітне та іонізуюче
забруднення; вплив біологічно активних речовин та продуктів біотехнології;
експлуатація транспортних та інших пересувних засобів.
З метою попередження та недопущення погіршення стану довкілля
проводиться оцінка господарської діяльності на предмет впливу на
навколишнє природне середовище та здоров’я людей. В залежності від виду
підприємницької діяльності, враховуються такі фактори, як поточний стан
навколишнього природного середовища місцевості, де проводиться або
планується діяльність, екологічна місткість території, екологічний прогноз та
перспективи соціального і економічного розвитку регіону, сукупний вплив,
потужність та вид шкідливих чинників.
В Україні «сміттєва» проблема надзвичайно актуальна, особливо
проблема утилізації відходів промисловості. Підприємства не зацікавлені за
свої кошти створювати заводи з переробки й утилізації відходів, які
утворюються внаслідок ведення ними господарської діяльності. В Україні
немає жодного сучасного сміттєпереробного заводу. Не збудовано жодного
спеціалізованого заводу з переробки токсичних промислових відходів, бракує
належним чином організованої системи збирання, зберігання й видалення
токсичних відходів, відсутня техніка та обладнання для переробки відходів
будівництва
і
комунального
господарства.
Неефективні
норми
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правил
збирання, зберігання, транспортування й використання промислових та
інших відходів.
Із чотирьох сміттєспалювальних заводів в Україні (м.Київ, м.Дніпро,
м.Харків, окуповане м.Севастополь) працює лише київський «Енергія», який
спалює до 28% сміття м. Києва, а 50% сміття м. Києва вивозиться на полігон
№ 5 під Обуховом (с. Підгірці). Крім того, у Харківській області
експлуатується три сміттєспалювальні установки [4].
В Україні, проблема зі сміттям існує через недосконалість
законодавства, адже закони просто не зобов’язують його переробляти.
Передбачений лише один спосіб утилізації – захоронення. Тож, на нашу
думку, Верховна Рада якнайшвидше має внести певні зміни до українського
законодавства.
Отже, підсумовуючи усе вище сказане, можна стверджувати, що в
Україні достатньо належне регулювання природоохоронної діяльності.
Проте, все ж таки, відсутність підприємств для утилізації та недосконалість
відповідної нормативно-правової бази відходів дає нам право зробити
висновок про те, що внаслідок господарювання підприємства, зокрема
промислові, наносять непоправну шкоду навколишньому середовищу. Саме
тому вважаємо, що основними напрямками державного регулювання
природоохоронної діяльності в Україні мають бути: удосконалення
законодавства в цій сфері та вирішення питань щодо розумної утилізації
відходів, що буде запорокою поліпшення стану навколишнього середовища.
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Процес глобалізації світової економіки має безпосередній вплив на
передумови та створює потребу євроінтеграційного розвитку України, в
результаті чого відбувається підвищення рівня цінностей та значення
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Поглинуті
процесом євроінтеграції українські підприємства постають перед
необхідністю адаптувати власний стратегічний потенціал до умов співпраці
та партнерства з європейськими сусідами.
Проблеми участі України в інтеграційних процесах висвітлюють в
публікаціях вітчизняні та зарубіжні вчені й фахівці: О. Білорус, І.
Бураківський, А. Гаврилюк, А. Гальчинський, В. Геєць, Л. Губерский,
Г.Клімк, А. Кредісов, Д. Лукьяненко, О. Лисунець, Л. Шевченко та інші.
Постійні зміни та виявлення нових аспектів на шляху сучасного
євроінтеграційного процесу потребує постійного аналізу та висвітлення.
Нині
гострою необхідністю постає проблема
адаптації української
промисловості до подальшого розвитку з огляду на глобалізацію та
входження України у світовий економічний простір. В сучасних умовах
українські підприємства змушені функціонувати під «тиском» низки
факторів, вплив яких є неоднозначним: з одного боку вони є джерелом
чималих перспектив та можливостей, а з іншого – провокують виникнення
нових загроз та ризиків. Природою та джерелом таких змін є курс України
до євроінтеграції.
Підвищується роль факторів, які впливають на зовнішнє середовище, а
отже виникають реальні можливості в напрямках розширення сфер
діяльності, диверсифікації продукції та забезпечення функціонування й
розробки стратегії розвитку їх потенціалу. Але це, в свою чергу, вимагає
адаптувати вітчизняні підприємства до новітніх інструментів стратегічного
управління, які виникають в результаті постійних змін макросередовища.
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З огляду на проблеми українських підприємств, до передумов
євроінтеграції можна віднести:
- моральний та фізичний знос технічного обладнання та устаткування;
- неефективні методи управління підприємствами;
- невідповідність міжнародним та європейським стандартам;
- відсутність чіткої позиції підприємців щодо модернізації підприємств;
- відсутність стимулів та дієвих інструментів підвищення якості
продукції [1, c. 95].
Серед переваг входження у зону вільної торгівлі та євроінтегріції
України можна виділити наступні:
- вихід на спільний зовнішній ринок ЄС;
- постійне зростання експорту товарів і послуг, набуття статусу
основного торговельного партнера для багатьох галузей ЄС, одного з лідерів
постачання продовольства до ЄС;
- тенденція до збільшення європейського експорту, що свідчить про
залежність експорту від процесів глобальної інтеграції;
- додаткові торговельні преференції від ЄС для України (квоти на
експорт без сплати мита);
- стійкість політичної
системи,
гармонізація
національного
законодавства із законодавством ЄС, реорганізація неефективного
судового законодавства;
- розвиток середнього та малого бізнесу;
- підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,
впровадження стандартів ЄС на вітчизняних підприємствах;
- отримання підприємствами, під час участі на світовому ринку, знань та
досвіду, які сприяють підвищенню ефективності їх діяльності,
що
приводить до зменшення залежності від умов на внутрішньому ринку.
Ще одним позитивним зрушенням і наслідком інтеграції є розвиток
зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє розширенню об’ємів експорту
та імпорту, що, в свою чергу, впливає на зростання ВВП та благоустрій
країни.
В сучасних умовах Україна зосереджена на
одержанні
короткострокових результатів за рахунок реалізації операцій експорту та
імпорту, та, на жаль, ігнорує установи світового ринку про підвищення
інноваційного
рівня промислового виробництва. Але низький рівень
конкурентоспроможності, імідж компаній в ролі міжнародних партнерів на
світовому ринку, застаріле обладнання та технології, хаотичний процес
виробництва є основними причинами недовгострокових планів країни. В
результаті український товар не відповідає вимогам європейського ринку.
Тому, основне завдання вітчизняних підприємств - зробити так, щоб
зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) була ефективною [2].
Можна стверджувати, що приєднання до міжнародного економічного
простору залежить від зовнішньоекономічної стратегії, що створюється в
комплексі зі стратегічним планом функціонування компаній. Тому, основною
порадою українським підприємствам є формування чіткого плану дій, що
забезпечить вихід на міжнародний ринок та надасть можливість покращити
конкурентну позицію на ринку.
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Євроінтеграція України відкриває нові переваги та
можливості
співпраці з розвинутими країнами Європи, створює передумови для
соціально-економічного зростання та укріплює позиції на міжнародній арені.
Подолання бар’єрів та вихід на міжнародний ринок є величезним поштовхом
для інноваційного розвитку підприємств, адаптації українського
законодавства до європейських норм, а також підвищення якості до
рівня європейських стандартів. Однак, світова пандемія, що спричинена
поширенням хвороби COVID – 19 та запровадження обмежувальних заходів,
спрямованих на її подолання, зумовили виникнення нових ризиків діяльності
підприємств не лише за межами країни, а й в її межах.
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ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
У сучасній економіці гроші відіграють важливу роль і відносяться до
найдавніших явищ, створених людьми. До їх винаходу люди обмінювалися
товарами і платили за працю також товаром, це не завжди було зручно.
Пізніше виникла необхідність у єдиному еквіваленті для обміну між
роботодавцями, працівниками та робітниками. Поступово почали
використовувати срібло та золото. Перші згадки про гроші науці відомі ще за
3000 років до нашої ери клинописним текстом на глиняних табличках в
древній Месопотамії. Перші монети у Київській Русі з`явилися в кінці Х
століття, їх називали – золотники та срібляники. Їх відкарбував князь
Володимир Великий. На цих монетах був зображений сам князь з регаліями і
герб – тризуб. Перші паперові гроші з`явилися у Китаї, а в Європі – 1661
році. Гроші на даний момент невід`ємна частина фінансової системи кожної
країни, використовуються для вимірювання і порівняння вартостей благ.
Кожна держава встановлює свою міру вартості, тобто грошову одиницю.
Наприклад, країни ЄС – євро, Росія – рубль, США – долар, Україна – гривня.
Гроші служать двигуном для розвитку людського суспільства і для всіх
галузей економіки країн.
За всю еволюцію грошей вчені виділяють сім теорій:
1. Номіналістична теорія грошей.
2. Металістична теорія грошей.
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3. Теорія грошей класичної школи політичної економії.
4. Кількісна теорія грошей.
5. Теорія К. Маркса про походження і суть грошей.
6. Сучасні монетаристські теорії грошей.
7. Сучасний синтез теорії грошей.
1.
Номіналістична теорія грошей.
Номіналістична теорія грошей виникла при рабовласницькому ладі і
сформувалася XVII-XVIII столітті. Основоположниками вважають
англійських філософівДж.Берклі і Дж. Стюарта. Вони вважали „гроші це не
товар,
а
умовна
одиниця
рахунку”.Філософи
стверджували,що
грошістворюються державою і їх вартість визначається номіналомта сутність
грошей зводиться до ідеального масштабу цін. Номіналісти не признавали
вартісну природу грошей, а розглядали їх як технічну зброю обміну.
2.
Металістична теорія грошей.
Металістична теорія грошей з'являється ще уXVI – XVII столітті.
Змістцієї теорії полягає в тому що,гроші – це благородні метали (золото та
срібло). Теорія – це складова частина меркантилізму, зміст якої зводився до
збагачення нації золотом та сріблом, а саме розвивати зовнішню торгівлю –
більше експортувати, ніж імпортувати, тобто збільшити в країну потік
благородних металів.
3.
Теорія грошей класичної школи політичної економії.
Класична політична економія з'явиласяв другій половині XVII - першій
половині XIX століття. Основоположниками в Англії булиУ. Петті, А. Сміт і
Д. Рікардо, а у Франції – П. Буагільбер та Ф. Кене. Вони вважали:
а)дійсним джерелом багатства суспільства є праця людей, зайнятих у
сфері матеріального виробництва;
б) намагалися знайти сутність економічних процесів,знайти їх певні
закономірності;
в) в результаті їхніх досліджень була створена окрема наука – політична
економія.
4.
Кількісна теорія грошей.
Кількісна теорія грошей була заснована XVI – XVII столітті. Вона
встановлює функціональну залежність і взаємозв’язок між двома
економічними величинами – рівнем товарних цін і кількістю грошей в обігу.
Відповідно цій теорії,величина вартості грошей знаходиться в оберненій
залежності від їх кількості - чим більше грошей в обігу, тим меншою є їх
вартість.
5.
Теорія К. Маркса про походження і суть грошей.
К. Маркс з середини XIXстоліття продовжив вчення основоположників
політичної економії.Він об’єднав в цілісну структуру теорію трудової
вартості та теорію грошових відносин, показав, що розвиток грошових
відносин пов’язаний з вирішенням суперечностей між особливою
властивістю товару – споживчою вартістю і його загальною властивістю –
вартістю.
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К. Маркс визначив три особливості загального еквіваленту:
 його споживча вартість стає формою виявлення протилежності –
вартості;
 конкретна праця, затрачена на його виробництво, стає вираженням
абстрактної людської праці;
 своєю протилежністю стає приватна праця, що реалізується як праця в
її безпосередній суспільній формі[2].
Вагомий внесок в теорії грошей К. Маркса займає аналіз кількісного
фактора. Він вперше сформулював закони грошового обігу для дійсних
паперових і кредитних грошей.
6.
Сучасні монетаристські теорії грошей.
Сучасний монетаризм визначає зміст економічної політики провідних
країн світу – США, Англії, Японії, країн ЄС та ін. Монетаризм – це теорія
згідно з якою регулювання грошової маси є визначальним чинником впливу
на динаміку грошових доходів. Монетаристи – прихильники теорії,
відповідно до якої кількість грошей в обігу визначає рівень цін і економічну
активність у короткостроковому проміжку економічного розвитку країни.
Яскравим прикладом сучасного монетаризму можна назвати політику
президента США Р. Рейгана у 80-ті роки. Він зменшив податки на корпорації
та скоротив державний апарат, що дало суттєвий прибуток країні.
7.
Сучасний синтез теорії грошей.
Більшість економістів визнають, що визначення стратегічних цілей та
розвитку буде заспокійливо діяти на економічних суб'єктів,зменшувати їхні
негативні очікування щодо поведінки цін, курсу та процента і цим сприяти
досягненню рівноваги на грошовому ринку. Сучасна монетарна практика
базується на рекомендаціях як кейнсіанців, так і монетаристів. Так,операції
на відкритому ринку, що впливають на пропозицію грошей, ґрунтуються на
монетаристських рецептах проведення грошово-кредитної політики, а
процентна політика, яка більш тісно пов'язана з інвестиційними процесами, на кейнсіанських рецептах [3]. Необхідно зазначити дві течії наукової теорії
нового консерватизму – це "сеплай-сайд економікс" - економіка пропозиції і
нова класична школа раціональних сподівань.
За всю історію еволюції грошей ми спостерігаємо, як гроші в умовах
купівлі – продажу роблять процес обміну більш швидким та ефективним.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ
Діджиталізація – процес переведення інформації у цифрову форму для
введення нових цифрових технологій, полегшення та покращення умов
користування інформацією. У наш час цей процес є достатньо поширеним та
використовується майже в усіх сферах: освіта, економіка, медицина, спорт,
наука, дозвілля та ін.. Щодо економіки, діджиталізація є відносно новим
поняттям, проте вона набуває широкого розповсюдження не лише в Україні,
але й у всьому світі.
Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою
економікою, або веб-економікою. Все частіше «цифрова економіка»
переплітається з традиційною економікою, роблячи чітке розмежування
складнішим. Під цифровою економікою розуміють виробництво, продажі і
постачання продуктів через комп'ютерні мережі.
Діджиталізація формує плато конкурентних переваг підприємства:
– високий рівень конкурентоздатності;
– спрощення роботи з масивом інформації;
– економію коштів;
– лояльність клієнтів;
– позитивне ставлення до іміджу підприємства [1, с. 35].
К. Шваб переваги діджиталізації визначає наступним чином:
1. Безпрецедентне зростання інновацій – що стосується їх швидкості,
об’єму та впливу. Це дасть значне покращення в ефективності,
продуктивності та скороченні витрат.
2. Безпрецедентне зростання даних та можливостей їх використання для
нових технологій вже дає краще залучення різних верств розробників –
користувачів – клієнтів й сприятиме розвиткові в багатьох відношеннях.
3. Штучний інтелект стає реальністю – конкретні приклади ми вже
бачимо від масової роботизації й до біотехнологій [1, с. 35].
Діджиталізація є необхідним процесом розвитку сучасних підприємств в
умовах неоекономіки. Вона покликана спростити та прискорити роботу з
великими базами даних, забезпечити автоматизацію усіх видів діяльності
(основної та допоміжної операційної, інвестиційної, фінансових),
покращення комунікації з клієнтами, постачальниками та партнерами та
усіма інститутами зовнішнього середовища [2].
Щодо того, як діятимуть підприємства за умов діджиталізації існує
кілька шляхів розв’язання проблемних питань про створення спеціального
оподаткування прибутків, які виникають в результаті цифровізації.
Підхід «внесок користувачів» – ґрунтується на твердженні, що постійна
та активна участь користувачів, а також залучення даних та інформаційних
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ресурсів від них, є найважливішим компонентом створення вартості для
певних високоцифрових компаній. Підхід «маркетингових нематеріальних
активів» – застосовується у випадках, коли ТНК може здійснювати свою
діяльність у юрисдикції через віддалений доступ. Підхід «істотної
економічної присутності» – полягає в тому, що компанія має бути
оподаткована в юрисдикції, де не має фізичної присутності, але має значну
економічну присутність, на основі факторів, які свідчать про цілеспрямовану
та стійку взаємодію з юрисдикцією через цифрові та інші автоматизовані
технології [3].
Основною платформою змін та трансформацій у цифровій економіці є
саме використання, розповсюдження, покриття конкретної території, країни,
громадян і навіть речей. Особливо коли ті чи інші технології вже створені та
доступні, доведена їхня ефективність та економічний сенс.
Цифрова економіка – це доволі нова для України парадигма розвитку. І
її основу становлять не тільки ІТ-компанії, а й усі інші компанії та
організації, які є користувачами продуктів і послуг ІТ-компаній.
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про концепцію розвитку
цифрової економіки та суспільства України на 2018 – 2020 роки» від
17.01.2018 р. № 67-Р – перший комплексний крок у напрямі розбудови
цифрової економіки в Україні [4].
Щодо процесу діджиталізації в Україні, Міністерство цифрової
трансформації презентувало додаток «Дія», застосунок для смартфонів
«Держава і я». Його основною метою є оцифрувати більшість державних
послуг та зокрема документи для українців. І перші послуги, які будуть у
цьому додатку, – це можливість використовувати електронні водійські
посвідчення та електронний технічний паспорт – вже реально, офф-лайн, у
житті за допомогою додатку. Також буде можливість через месенджери
спілкуватися з державними органами.
Отже, діджиталізація економіки – це дійсно крок вперед, який дозволить
кожному ефективно та плідно працювати, відстежувати, керувати даними, які
знаходяться в зручному електронному доступі, а також користуватися
перевагами сучасних інноваційних технологій.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Європейський Союз – політичний та економічний союз країн, що
знаходиться в Європі. Наразі ЄС налічує 27 країн-учасниць. Завдяки своєму
постійному розвитку та ефективному функціонуванню, а також глобальному
економічному та політичному впливу, його розглядають в ролі потенційної
наддержави. Щодо потужного інтелектуального і технологічного потенціалу
в промисловості, яким володіє Європейський Союз, він має всі перспективи
перетворення на один з високотехнологічних промислових центрів
глобальної економіки. І дійсно, на частку Європи припадає близько третини
промислової продукції світу; серед галузей її міжнародної спеціалізації –
атомна енергетика, нафтогазовий комплекс, автомобільна, авіакосмічна,
електротехнічна,
хімічна,
легка
та
харчова
промисловість,
високотехнологічні
галузі
машинобудування
(верстатобудування,
виробництво комп’ютерів і електроніки), виробництво нових конструкційних
матеріалів,
біотехнології.
Роль
промисловості
у
забезпеченні
конкурентоспроможності країн ЄС, незважаючи на тенденцію до
перерозподілу трудових ресурсів та доданої вартості до сфери послуг,
залишається центральною, що й зумовлює необхідність удосконалення
промислової політики ЄС [2, с. 35].
Варто відзначити, що питанням економічного потенціалу та стратегії
розвитку Європейського Союзу сприяли праці таких відомих вчених як:
Вітер І., Матюшенко І., Михайлової Д., Нартюк О., Софій О. та інших.
Метою тез є дослідження сучасних процесів економічного потенціалу та
стратегії розвитку Європейського Союзу.
Промисловий потенціал у Європейського Союзу просто величезний.
Адже, у 2019 році показник ВВП Європейського Союзу зріс на 1,2% в
порівнянні з 2018 роком, та становить 19100 млрд. дол. Отже, ЄС також є
безсумнівним регіоном-лідером серед багатьох розвинутих країн, а його
економічний потенціал та внутрішній ринок постійно зростають.
Важливим чинником розвитку ЄС було прийняття Європейською Радою
у 2010 році соціально-економічної стратегії «Європа 2020».
У стратегії «Європа-2020» закладено всього 5 показників, досягнути
яких планується шляхом реалізації даної стратегії:
- рівень зайнятості населення у віці 20-64 років повинен становити 75 %;
- інвестиції у наукові дослідження та розробки повинні складати 3 % від
ВВП Євросоюзу;
- скорочення викидів вуглекислого газу до 30 %;
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- частка осіб, які передчасно залишили школу не повинна перевищувати
10%, не менше 40 % молоді повинні мати вищу освіту;
- скорочення на 20 млн. кількості осіб, яким загрожує небезпека
опинитись за межею бідності [1].
У стратегії «Європа-2020», яка охоплює 28 (на даний момент 27) держав,
всього три лаконічних пріоритети:
- розумний розвиток (заснований на знаннях та інноваціях);
- сталий розвиток (більш ефективне використання ресурсів, захист
довкілля);
- розвиток, що сприяє соціальній та територіальній згуртованості [1].
Результатом таких дій у рамках стратегії «Європа 2020» має стати
значне прискорення розвитку інноваційного потенціалу ЄС у найважливіших
галузях сучасного світу, таких як освіта, а також використання цифрових
технологій в економіці та промисловості. Ця політика має відбуватися у
межах різних рівнів: на національному, регіональному та європейському
рівнях.
Одним із основних напрямів реалізації цієї стратегії є всеохоплюючий
або інклюзивний розвиток (inclusiv growth). Кінцевою метою реалізації
вказаного напряму є підвищення рівня зайнятості у всіх сферах економіки,
забезпеченні економічної, соціальної та територіальної згуртованості, і, як
наслідок, розширення прав і можливостей людей на основі високого рівня
зайнятості, інвестицій у професійні навики, боротьба з бідністю і
модернізація ринку праці, професійної підготовки та соціального захисту з
тим, щоб допомогти людям передбачати і керувати змінами у сфері
зайнятості, а також побудувати згуртоване суспільство. Однією з умов
досягнення вказаної мети є всеохоплююче залучення усіх працездатних
вікових контингентів економічно активного населення у сферу зайнятості [3,
с. 203].
На рівні ЄС Єврокомісія працює над:
- завершенням формування Європейського наукового простору,
розробкою програми стратегічних досліджень, яка б фокусувалася на таких
проблемах, як енергетична безпека, транспорт, кліматичні зміни та ефективне
використання ресурсів, охорона здоров'я та старіння населення;
- впровадженням «Європейських партнерств в інноваційній сфері» між
ЄС та національними рівнями з метою прискорення розвитку та розміщення
технологій, які необхідні для вирішення виявлених проблем;
- зміцненням і подальшою розробкою ролі інструментів ЄС для
сприяння інноваціям;
- розвитком партнерських відносин щодо обміну знань і зміцненням
зв’язків між освітою, господарською діяльністю, дослідженнями та
інноваціями [4, с. 104-105].
Отже можна зробити висновок, що завдяки впровадженню дієвої
політики та виконанню більшості пунктів стратегії «Європа 2020»
Європейський Союз може значно покращити своє стійке становище у
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світовій економіці. Економічний потенціал ЄС можна характеризувати
високим рівнем динамічності, пропорційного росту економіки, а також
доволі високим рівнем розвитку продуктивних сил, ростом кваліфікації
робочої сили та інноваційністю та ефективністю виробництва.
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СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ КОМПАНІЙ НА НОВІ ЗОВНІШНІ РИНКИ
Починаючи з другої половини попереднього століття активно
розвивається процес глобалізації, інтегруючи економіку всього світу в єдине
ціле. Компанії, бажаючи досягти міжнародного масштабу, все більше і
більше прагнуть вийти на іноземні ринки. Спостерігається активне зміщення
глобальної економіки з боку розвинених країн в сторону, що розвиваються на
увазі стрімкого збільшення кількості споживачів в країнах, що розвиваються,
що сильно впливає на бізнес компаній.
Країни, що розвиваються з постійно зростаючим і молодим населенням,
являють собою не тільки перспективні ринки збуту, але також джерела
капіталу, талановитої робочої сили і інновацій. Це робить розвиваючі ринки
критичними для освоєння компаніями в умовах світової глобалізації.
Проблемам підходу підприємств на зовнішні ринки у сучасній
зовнішньо-економічній практиці присвячені праці таких українських і
зарубіжних вчених-економістів, як В. Алексунін, Ф. Котлер, І. Кратко,
Т. Циганкова, І.Багров, С.Брю, П.Буніч, А.Воронкова, А.Градов, В.Гриньова,
М.Дідківський, А.Г Дем’янченко, О.Кіреєв та інші.
Вчені виділяють наступні стратегії виходу на нові ринки:
Група «Ризик управління низький»:
1.
Стратегія прямого експорту. При прямому експорті, компанія
реалізовує свою продукцію імпортеру або безпосередньо покупцям на
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іноземному ринку. В даному випадку компанія повинна реалізувати
комплекс маркетингу починаючи від проведення маркетингових досліджень,
закінчуючи розробкою маркетингової стратегії виходу на ринок. При цьому
реалізація продукції кінцевим клієнтом і післяпродажне обслуговування
може здійснюватися компанією власними силами або із залученням
сторонніх організацій, що працюють на іноземному ринку.
На практиці, стратегію прямого експорту свого часу використовувала
компанія Sony з метою освоєння глобального ринку телевізорів. Японські
автомобільні компанії також безпосередньо експортували свою продукцію на
американський ринок і добилися величезних успіхів [3 c. 22-23].
2. Контрактне виробництво. Контрактне виробництво (субпідряд)
використовується в разі, коли компанія укладає договір з іншим
підприємством з приводу виготовлення різних виробів і надання послуг.
Підприємство, з яким підписується контракт, може бути місцевим, або
знаходиться в тій же країні, що і компанія, або знаходиться в третій країні.
Контрактне виробництво використовується в разі виробництва окремих
частин продукції, виконанні окремих стадій технологічного процесу,
переробки сировини і матеріалів, а також при монтажі і збірці з деталей і
комплектуючих, вироблених в різних країнах, готового виробу. Зазвичай
компанії, що займаються у фармацевтичній, хімічній, текстильній та
металообробної
сферах,
використовують
стратегію
контрактного
виробництва для завершення стадій технологічного процесу.
Група «Ризик управління середній»:
1.
Стратегія непрямого експорту. Непрямий експорт являє собою
стратегію, при якій компанія здійснює продаж своєї продукції на зарубіжні
ринки через незалежні організації, які вже функціонують на даних ринках.
Наприклад, компанія «Лабораторія Карсперський» активно застосовує
стратегію непрямого експорту як рішення для виходу на нові іноземні ринки.
2.
Створення дочірньої компанії шляхом поглинання. Поглинання
мають три основні переваги. По-перше, на реалізацію даної стратегії
витрачається відносно невелика кількість часу. По-друге, багато компаній
вдаються до стратегії поглинання для випередження своїх конкурентів в
умовах швидко змінює глобального ринку, особливо в сфері телекомунікації,
де лібералізація прямих іноземних інвестицій дозволяють компаніям
виходити на іноземні ринки через серії поглинань з метою досягнення
глобального масштабу. По-третє, з міркування менеджерів компанії стратегія
поглинання може бути менш ризикованою, ніж побудова нового
підприємства [1].
Група «Ризик управління високий»:
1. Спільне підприємство. Створення спільного підприємства передбачає
участь двох і більше компаній при створенні нового підприємства. На
практиці є безліч прикладів використання даної стратегії. Наприклад,
компанія Fuji Xerox є спільним підприємством між Xerox і Fuji Photo.
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Найтиповіший вид спільного підприємства є володіння 50/50, де присутні
тільки дві сторони, кожна з яких володіє 50% пайової участі. Така ситуація
була при створенні компанії Fuji Xerox в 2001 р, на даний момент частка
участі в капіталі компаній змінилася в бік 25/75, де Xerox володіє блокуючим
пакетом [2 c. 325].
2. Франчайзинг. Франчайзинг являє собою особливу форму
ліцензування, де франчайзер не тільки продає нематеріальний актив (як
правило, це торгова марка) франчайзі, але також зобов'язує франчайзі
дотримуватися певних правил як вести бізнес. Правило і порядок
використання франшизи відбивається в договорі між франчайзером і
франчайзі. Зазвичай в договорі визначається сума відрахувань за
користування франшизи, яка в свою чергу може бути фіксованою,
одноразової за певний період або розраховуватися як певний відсоток від
продажів. У випадках, коли вимога відрахувань за використання франшизи
відсутня, франчайзі повинен придбати у франчайзера певну кількість товару,
робіт і / або послуг. В окремий пункт договору можуть виділятися умови
використання товарного знака (бренду). Ці вимоги можуть відрізнятися за
ступенем складності: франчайзі може використовувати бренд в певній галузі,
або від франчайзі потрібно розпоряджатися обладнання в магазині в точній
відповідності з вимогами франчайзера починаючи від розмірів і кольору
полиць закінчуючи обов'язковою формою робочого одягу персоналу.
Отже, після вибору стратегії підприємством, її реалізації або внаслідок
прийнятого рішення зміни стратегічних напрямків, цілей необхідно провести
її оцінку. Вона здійснюється у вигляді аналізу того, як враховані вирішальні
фактори при її формуванні. Результати оцінки дозволяють визначити, чи
приведе вибрана стратегія до досягнення фірмою своїх цілей. Потрібно
відмітити, що існує значна кількість стратегій проникнення на зовнішній
ринок.
Детальний
аналіз
діяльності
фірми
її
потенціалу,
конкурентоспроможності продукції дозволить обрати ту, яка найбільш повно
задовольнить поставлені завдання.
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У сучасних умовах господарювання інновації виступають одним із
ключових факторів, що визначають перспективи соціального та
економічного розвитку підприємств. Практика показує, що інноваційні
перебудови на сучасному етапі розвитку суб’єктів господарювання можуть
не лише забезпечити високі показники економічного розвитку, але й
підвищити конкурентоспроможність сучасних підприємств, їх експортний
потенціал, а також допоможуть вирішити економічні, екологічні, соціальні
проблеми.
Дослідженням щодо проблем та економічних умов інноваційного
розвитку вітчизняних підприємств присвятили свої праці українські вчені,
серед яких М.П.Денисенко, Ж.А. Говоруха, Р. С. Квасницька, Н. С., О.І.
Дація, С.М. Ілляшенка, Н.В. Краснокутської, А.А. Пересади, С.Ф.
Покропивного, Р.А. Фатхутдінова, П.С. Харіва та інші.
Незважаючи на різні підходи до трактування терміну «інновація», усі
визначення об’єднує позиція, згідно з якою інновації пов’язані з якісними
змінами, спрямованими на створення нового товару, технології, процесу.
На сьогодні інноваційна діяльність перетворилася на один із
найважливіших чинників ефективного функціонування та розвитку
підприємств в умовах ринкової економіки. Цю діяльність необхідно постійно
удосконалювати. Відповідно до об’єктивних вимог ринку вона повинна
базуватися на чітко окресленій політиці, досконалій методиці запровадження
нововведень та оцінюванні їх результативності. Саме тому оновлення в
ринковому середовищі є нормою, а не винятком із правил, а інновації для
підприємства повинні стати не лише неперервним, а й ефективно керованим
процесом [1, с. 296].
Характерною рисою будь-якої інноваційної діяльності виступає
виявлення інноваційних ідей і реалізація закладеного в них потенціалу.
Виходячи з цього, інноваційну діяльність можна охарактеризувати як
комплекс заходів, спрямований на практичне використання наукових,
науково-технологічних результатів наявного інтелектуального потенціалу з
метою створення нового або вдосконаленого продукту, технологічного
процесу, методів організації виробництва, праці, організаційної структури та
систем управління [2, с. 221].
Відомо, що економічне зростання підприємств значно залежить від їх
інноваційної активності. Суб’єкти інноваційної діяльності повинні творчо
підходити до визначення способів задоволення потреб споживачів, на основі
чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, отримуючи надприбутки,
зміцнюючи свої ринкові позиції [3].
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Розвиток інноваційної діяльності підприємств потребує супутньої
підтримки, яку мають забезпечувати інноваційні структури різних типів.
Одними із основних таких структур є технопарки, які забезпечують
функціонування інноваційної моделі економіки. Основне завдання
технопарку - перетворити різноманітні наукові розробки в реальний товар, у
певну корисну продукцію та вивести цю продукцію на ринок. Життєздатність
фірм та підприємств технопарку повністю залежить від ступеня розвитку
ринкової інфраструктури - комерційної інформації, можливості найняти або
побудувати відповідне приміщення, отримати кредит, придбати
устаткування, сировину, комплектуючі, налагодити комплекс реклами та
збуту. Однак, аналізуючи ситуацію в Україні, спостерігаємо, що діяльність
технопарків знаходиться на досить низькому рівні [4, с. 302].
Основними способами та методами активізації інноваційної діяльності
на підприємстві повинні бути:
- удосконалення системи фінансування товарно-інноваційних та
інвестиційних проектів шляхом оптимізації показників кредитної лінії;
- поліпшення інформаційної та маркетингової роботи за рахунок
створення інформаційно-аналітичного відділу у складі служби маркетингу з
чітко визначеною структурою та функціями спеціалістів;
- упровадження товароорієнтовної організаційної структури управління
на підприємстві, продукція якого характерна незначним рівнем наукоємності
та нешироким номенклатурним діапазоном;
- удосконалення системи стимулювання інноваційної праці шляхом
упровадження мотиваційних заходів, що передбачають оптимізацію
структури колективного та персонального стимулювання;
- посилення інноваційної спрямованості стратегії бізнесової поведінки
підприємства та його адаптації до мережевої інформаційної системи за
рахунок уведення в бізнес-план підприємства розділів, що конкретизували б
інформаційну систему підприємства та систему мотиваційних чинників
інноваційної діяльності [1, с. 302].
Отже, інновації на підприємстві є важливим фактором забезпечення
його стабільного економічного становища. Важливим є вчасне виявлення
проблем та розроблення дієвих інструментів їх інноваційного розвитку.
Забезпечення інноваційної активності підприємств України повинно
здійснюватися в комплексі національної інноваційної системи, створення
високотехнологічних виробництв і промислового освоєння результатів
науково-дослідних робіт. Важливий напрямок удосконалення та активізації
інноваційної діяльності на підприємстві − це розроблення ефективних
інноваційних стратегій, які сприятимуть успішному функціонуванню та
розвиткові вітчизняних підприємств.
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Розвиток фінансових інститутів та інтеграція України у світове
економічне співтовариство істотно підвищують увагу до інвестиційної
привабливості підприємств. Інвестиційна привабливість є однією з ключових
характеристик, яка обумовлює залучення підприємством інвестицій. Рівень
інвестиційної привабливості підприємства визначається на підставі значень
показників, які з різних сторін характеризують перспективи його розвитку,
фінансово-господарську
діяльність,
систему
маркетингу,
систему
менеджменту та інше. На сучасному етапі розвитку теорії інвестування
розроблено й застосовуються різні підходи до визначення інвестиційної
привабливості підприємства відповідно тільки до однієї заздалегідь
установленої мети інвестування. Однак вони можуть призводити до
суперечливих результатів у випадку їхнього застосування для визначення
інвестиційної привабливості підприємства за іншої мети. У зв’язку з різними
підходами до розгляду інвестиційної привабливості підприємства з позиції
різних цілей інвестування, особливої актуальності набуває дослідження цієї
проблеми, її забезпечення теоретичною базою і методичними
рекомендаціями.
Теоретичні питання визначення і дослідження інвестиційної
привабливості підприємств розглядаються у роботах таких вченихекономістів: І. Бланк, І. Клименко, Ю. Кравченко, В. Ляшенко, Л.
Михальська, О. Мозговий, М. Стирський, С. Супрун, О. Шерстюк, С.
Юхимчук, А. Яковлєв, Ю. Брігхем, Л. Гапенськи, Ченг Ф. Лі, Джозеф І.
Фіннерті, Ф. Фабоцці та ін. Практичні аспекти цієї проблеми розглядаються у
роботах В. Едельмана, О. Басса, С. Суверова, М. Крейніної, Т. Лепейко, В.
Піддубного, В. Савчука, У. Шарпа та ін. [2].
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Метою роботи є теоретичне дослідження, розробка інструментарію та
удосконалення методичних підходів до оцінки інвестиційної привабливості
підприємства.
Інвестиційна діяльність будь-якого суб'єкта господарювання є
багатоаспектною. Вона передбачає пошук або розробку інвестиційних
проектів, їх обґрунтування за економічними або за іншими (соціальні,
екологічні) критеріями, пошук інвестиційних ресурсів та власне управління
цими та іншими аспектами діяльності.
Інвестування відіграє ключову роль у фундаментальних економічних
процесах, що відбуваються на підприємствах. Від якісних і кількісних
характеристик інвестиційних рішень залежить виробничий потенціал
підприємства, ефективність його функціонування, галузева і відтворювальна
структура суспільного виробництва. Вирішення багатьох соціальних
проблем, таких як безробіття, умови праці, пов'язано з масштабом
інвестиційного процесу і його ефективністю.
Найважливішою складовою економічного управління діяльністю
підприємства є інвестиційний менеджмент, об'єктом якого є інвестиційна
діяльність підприємства.
Якщо розглядати зміст такого роду правил щодо органів управління
інвестиційною діяльністю підприємства, то такі правила поведінки (або межі
дій) працівників, зайнятих інвестиційною діяльністю, є різноманітними:
більш регламентовані для органів управління та основної частки працівників
та менш окреслені, але неодмінно зумовлені іншими ознаками — для
керівників [1].
Інвестиційна привабливість (іnvestment attractіve) – це сукупність
об'єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або перешкоджають процесу
інвестування національної економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях [3].
Заключним етапом аналізу інвестиційної привабливості є оцінка її щодо
окремих суб'єктів господарювання. Така оцінка проводиться інвестором при
визначенні доцільності здійснення інвестицій у розширення і технічне
переозброєння діючих підприємств, при виборі для придбання
альтернативних об'єктів, купівлі акцій окремих акціонерних товариств.
Інвестиційна привабливість підприємства — це його інтегральна
характеристика як об'єкта майбутнього інвестування з позиції перспектив
розвитку (динаміки обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції),
ефективності використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану
платоспроможності і фінансової стійкості, а також значення низки
неформалізованих показників: економіко-географічне положення, галузева
приналежність, статус власності, інтелектуальний капітал підприємства,
діловий імідж керівництва підприємства, лояльність клієнтів, вартість
бренда, положення на ринку, конкурентоспроможність підприємства,
збалансованість контрольних карт, оборотність капіталу, фінансова стійкість
підприємства, прибутковість (рентабельність) діяльності, платоспроможність
і ліквідність, структура активів і капіталу.
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Оцінка інвестиційної привабливості є сполучною ланкою між етапом
аналізу та етапом прийняття рішень про вкладання коштів. Виділення
самостійної процедури оцінки долає пояснюючий характер аналізу і сприяє
його злиттю з управлінням, у тому числі із прийняттям рішень. Основною її
метою є синтез узагальнюючих висновків, щодо діяльності підприємств. Для
надання можливості прийняття управлінського рішення кінцева оцінка
повинна базуватись на інтегральному (узагальнюючому) показнику [4]. Така
властивість оцінки інвестиційної привабливості полягає в тому, що
здійснивши дану оцінку, інвестор отримує можливість переходу до
здійснення інвестицій у найкраще, а, більш слушно, з метою диверсифікації
ризиків, у найкращі за рейтингом підприємства. У свою чергу, підприємство
одержують чітку інформацію стосовно свого фінансово-господарського
стану і положення серед інших підприємств. Ці дані надають можливість
вибору і впровадження заходів щодо покращення його інвестиційної
привабливості.
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ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОКРАЩЕННЯ
Міжнародна торгівля має велике значення для кожної країни. З моменту
проголошення
незалежності
України
найголовнішим
аспектом
зовнішньоекономічної діяльності стало створення нового торговельного
режиму. Велику роль у цьому відіграло формування та реалізація
зовнішньоторговельної політики шляхом поетапного збільшення ступенів
відкритості національної економіки, перебудови товарної структури експорту
та імпорту. Також у становленні міцної міжнародної торгівлі відіграло
велику роль запровадження сучасних форм економічної взаємодії із
іноземними країнами, забезпечення стабільності зовнішньоекономічних
зв’язків, тощо. Для того, щоб в подальшому зміцнювати економічне
становище країни, потрібно дослідити проблеми експорту та надати можливі
їх рішення.
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Питанням проблематики експорту в сучасних умовах присвячені праці
таких вчених, як: В. Мовчан, Т. Мельник, Л. Івашова, А. Мазаракі, Л.
Кутідзе, Ю. Верланов, Н. Осадча, О. Школьний, І. Орлик, Н. Резнікова, В.Г.
Андрійчука, А.В. Вороніна, В.М. Гейця, Є.І. Іванова, В.В. Козик, О.А.
Кириченко, Ю.В. Макогона, К.М. Ніколаєва та ін. Дослідженнями в галузі
зовнішньоекономічної діяльності займалися: В. Пономаренко, Л. Кредисов,
Б. Калашников, Л. Ліщук, І. Бураковський.
Експорт визначають, як вивіз із митної території країни за кордон
товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення.
Український експорт є важливим елементом у системі функціонування
національної економіки. Його частка становить понад 50 відсотків валового
національного продукту України. На сьогодні основними експортними
галузями економіки є металургійна промисловість, сільське господарство,
машинобудівна та хімічна промисловості, частка яких становить понад 80
відсотків українського експорту [1]. Це означає, що експорт займає важливу
позицію у створенні ефективної зовнішньоекономічної діяльності і потребує
детального вивчення та постійного удосконалення.
На український експорт впливають певні внутрішні і зовнішні чинники.
Саме вони визначають сучасний стан і перспективи розвитку українського
експорту, тобто це ті проблеми, що потребують негайного вирішення, для
покращення економічного становища.
До внутрішніх чинників належать [2]:
‒Недосконалість законодавчої сфери управління і розвитку експортної
діяльності.
‒Низька конкурентоспроможність товарів і послуг.
‒Важкий фінансовий стан більшості підприємств обробної
промисловості.
‒Недосконала система сертифікації і контролю якості експортної
продукції.
‒Орієнтація в більшості на сировинний експорт.
До зовнішніх чинників належить:
‒Збільшення рівня міжнародної конкуренції.
‒Високі вимоги щодо якості продукції.
‒Політична підтримка розвиненими країнами своїх експортерів.
Для того, щоб покращивши ефективність зовнішньоекономічної
діяльності та подолати проблеми експорту потрібно врахувати низку
факторів:

потрібно визначити чіткі цілі виходу на нові ринки, тобто
провести аналіз ринків і виявити ті, на яких попит на вашу продукцію
найбільший;

визначитися з потенціалом та розміром іноземного ринку;

змоделювати та проаналізувати проблеми, що можуть виникнути
на новому ринку;

дослідити поширеність різних видів товару на зарубіжних ринках
та можливість співпраці з іноземними компаніями;
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провести аналіз ринку на наявність схожої продукції та
можливості конкурентності.
Після врахування всіх переваг та недоліків можна розпочати експортну
діяльність. Для того, щоб достовірно отримати корисний ефект від співпраці
з зарубіжними компаніями на світовому ринку, необхідно провести ряд змін
[3]:

провести низку структурних перетворень в українській економіці,
що допоможе пришвидшити товарний обмін між Україною та ЄС;

створити ефективний та стійкий платоспроможний внутрішній
ринок, адже перш ніж вийти на міжнародний ринок потрібно змінити та
структуризувати систему внутрішнього ринку та відносин між виробниками
всередині країни;

провести оснащення виробництв новітнім обладнанням, сприяти
розвитку дослідницьких робіт у різних сферах виробництва, пришвидшити
темп науково-технічного розвитку в країні;

підвищити рівень розвитку інфраструктури, а особливо
транспортної та інформаційної;

створити конкурентоспроможне середовище для продукції у
середині країни.
Отже, експорт відіграє велику роль у зовнішньоекономічній діяльності
кожної країни. На сучасному етапі розвитку світової торгівлі, Україна має
ряд невирішених експортних питань, що сповільнюють процеси інтеграції.
Для того, щоб покращити економічне становище та вирішити проблеми
експорту потрібно оновити законодавчу базу, створити певні норми якості
продукції, що будуть відповідати іноземним, збільшити підтримку і захист
малого та середнього бізнесу, покращити становище інфраструктури.
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ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ,
СКЛАД ТА ДЖЕРЕЛА УТВОРЕННЯ
Доходи підприємства є основним рушієм підприємства. Дохід приводить
в рух всі виробничі фактори, такі як капітал, праця, природні ресурси.
Україна багатогалузева країна і розвиток підприємств є основним напрямком
розвитку. Тому потрібно дивитись на розвиток підприємств, як на основу
побудови нашої економіки.
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Більшість наших підприємств відстають по розвитку порівняно з
європейськими колегами у багатьох галузях. Іноземний досвід допоможе
вітчизняним підприємствам передивитись свою структуру доходів та їх
призначення. Також, це допоможе знайти підходи для розвитку наших
підприємств та покращення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому
ринку.
Розвиток підприємств призведе до позитивних змін в країні як в
економічному, так і в соціальному аспекті.
Поняття дохід та його значення завжди було в центрі уваги наукових
досліджень - так дохід розглядався у працяхЛ. Вальраса, Дж. Мілля, Ф.
Найта, В. Парето, А. Сміта, К. Маркса, Дж. Хікса, та багатьох інших
науковців. Теоретико-методологічні аспекти доходу підприємства висвітлені
у працях вітчизняних вчених, а саме приділили увагу доходу такі вітчизняні
науковці як М.С. Абрютіна, І.О. Бланк, В.І. Блонська, Н.М. Бондар, Ю.В.
Борисенко, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Кулішова, І.А. Маринич, В.С. Марцин, І.Ю.
Малушанова, Л.Г. Мельник, В.В. Полянко, В.І. Тітова та ін.
Існування підприємства залежить від його доходів та рентабельності на
ринку.
Але, сучасний стан економічної діяльності більшості виробничих
підприємств не дає їм змоги максимізувати свої доходи, а також обсяг
виробництва і реалізації продукції як за ринковими обмеженнями (низьким
рівнем попиту), так і за рівнем собівартості (який не дає можливості
встановлювати сприятливі для покупців ціни і нарощувати її збут).
Тому, метою роботи є теоретичне дослідження призначення доходів та
джерела їх утворення на підприємстві та можливості їх максимізації.
«Дохідпідприємства – це фінансові ресурси, що формуються в
результаті виробництва та реалізації товарів, забезпечують кругообіг
основного та оборотного капіталу» [1].
Під доходами розуміють збільшення економічних вигід у вигляді
надходжень активів або зменшення зобов'язань, що приводять до зростання
величини власного капіталу підприємства (за винятком його змін, що
здійснюються внаслідок проведення додаткових внесків власників). Усі
доходи поділяються на декілька груп: доходи від операційної діяльності;
фінансові доходи; інші доходи від операційної діяльності та надзвичайні
доходи [3]. Це все демонструє діяльність підприємства, що в свою чергу
підлягає аналізу.
При аналізі фінансової діяльності підприємства величезна увага
приділяється саме структурі одержання доходів та динаміці формування
прибутку. Саме прибуток є оціночним показником підприємства, а також
джерелом надходження доходів до бюджету держави через систему
оподаткування. Також необхідно виокремити те що прибуток доповнюється
показником рентабельності. Рентабельність в свою чергу це співвідношення
прибутку з понесеними витратами [2].
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Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових
результатів, показуючи дохідність підприємства та ефективність його
діяльності [4].
Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного
середовища формування прибутку підприємства. З цієї причини вони є
важливими обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки
фінансового стану підприємства.
Підводячи підсумок, можна стверджувати те, що, доходи підприємства є
узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати
його основної, інвестиційної діяльності, а також це основне джерело
подальшого його розвитку та існування. При цьому, потрібно не забувати про
показники рентабельності, так як вони теж є важливим показником при
аналізі підприємства.
Список використаних джерел:
1. БолтянськаЛ.О., АндрееваЛ.О., ЛисакО.І. Економіка підприємства:
навч.посібник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 668.
2. Непочатенко О. О.,МельничукН. Ю. Фінанси підприємств: підруч.К. :
Центр учбової літератури. 2013. 504 с.
3. Кудряшов В.П. Курс фінансів: навч. посібник. К.: Знання, 2008. 431с.
4. Короткевич О. Рентабельність господарської діяльності підприємств:
структура, рівень, динаміка. 2008. №3. С.61-69.
Гончарук Ліна
Науковий керівник: Олесенко І.С., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИХ МОДЕЛЕЙ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Наш світ невпинно розвивається, з’являється все більше і більше нових
технологій, удосконалюються ті чи інші сфери життєдіяльності, звичайно ж, і
економіка не стоїть на місці. З кожним днем економічні процеси в різних
державах потребують нових, ефективніших і досконаліших рішень. Це
зумовлює використання та адаптацію або ж створення нових моделей
державного регулювання економіки.
На сьогодні розрізняють такі загальновідомі моделі регулювання
економіки:
 Американська (ліберальна);
 Німецька (неоліберальна);
 Західноєвропейська модель (кейнсіанська);
 Шведська (скандинавська);
 Японська;
 Неоінституційна.
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Американська теорія регулювання зародилася та використовується у
США, хоча її ринкова економіка дещо змішана з іншими моделями. Механізм
державного регулювання пройшов два етапи становлення. На початку 1970-х
років більшість галузей економіки США перебували в стані жорстокого
адміністративного регулювання. У 1980-ті роки США існувала система, за
допомогою якої ринок відігравав центральну роль. В сучасний період
держава виконує багаточисельні функції за контролем економічної
діяльності: видає закони, спрямовані проти фальсифікації продуктів,
здійснює митний контроль, регулює діяльність комунального і залізничного
транспорту, контролює виконання законів про працю і соціальне
забезпечення, встановлює мінімальні і максимальні ціни та інше.
Американська модель побудована на основі широкого заохочення
підприємницької діяльності та збагачення найактивнішої частини населення.
Вона характеризується високим рівнем продуктивності праці та
орієнтуванням на досягнення успіху кожною окремою особистістю.
Таким чином, втручання держави в економічне життя США ґрунтується
на системі, перевірених і обгрунтованих практикою методів, які є
універсальними [1].
Західноєвропейська модель існує у Великобританії. Значних втрат
національного багатства (близько 25%) ця держава зазнала в період Другої
світової війни. Зростала залежність держави від США. До 1970-х років
існувало лише Британське співтовариство (міжурядова організація країн).
З метою відновлення післявоєнної економіки Великобританія
застосувала низку заходів. Відбувалася націоналізація більшості
промислових підприємств та підвищення ролі державної власності.
Проведені реформи та великі капіталовкладення у промисловість держави
сприяли зростанню народного господарства країни і підвищенню
продуктивності праці.
Проте, економічне зростання тривало не довго. На початку 1970-х років
наслідками економічного спаду стали високі темпи інфляції, криза
платіжного балансу, зниження зовнішньоекономічних позицій у світовому
господарстві, погіршення державного сектору економіки.
У 1979 році розпочався новий етап розвитку економіки. До влади
прийшов уряд консерваторів на чолі М. Тетчер, який почав реалізовувати
нову економічну політику, що продовжувалася і в 1990-ті та на початку
ХХІ ст.
У наш час британська модель також зазнає численних економічних змін.
Попри це, на сьогодні Великобританія – це одна з високорозвинених
індустріальних країн світу.
Західноєвропейська модель регулювання характеризується високою
вагою держави в національних капіталовкладеннях, часткою державних
підприємств в числі зайнятих, високою часткою бюджетних витрат у ВВП.
Однак, втручання державних органів в економіку Великобританії значною
мірою залежить від партії, яка перебуває при владі (лейбористи чи
консерватори) [2].
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Японська модель характеризується регулюванням державою соціальноекономічного
розвитку
на
основі
використання
економічних,
опосередкованих та неформальних методів. Переважає психологія
колективізму,
солідарності,
підпорядкування
особистих
інтересів
колективним і державним.Дана модель передбачає високий рівень
керованості за допомогою позадержавних об'єднань, рад чи установ і
будується шляхом поєднання державних і приватних інтересів.
Такі чинники, як наявність значного економічного потенціалу, відносно
високі темпи економічного росту, вигідне економіко-географічне положення
сприяли визнанню Японії як основного центру зосередження світового
господарства. Ринок праці представлений робочою силою з високим рівнем
фахової підготовки. Країна має великий досвід державного управління
науково-технічним прогресом, тому підприємці використовують нове і
високопродуктивне устаткування. В організації життєдіяльності та
господарства в Японії велику роль відіграє держава.
Завдяки наявності своєї сталої системи державного регулювання,
Японія є найбільш економічно розвиненою країною Азії [4].
Шведська (скандинавська) модель передбачає посилену увагу до
соціальної сфери, рівня зайнятості, соціального забезпечення, трудових
відносин та жорсткої політики доходів. Головними рисами цієї моделі є:
активне втручання держави у процес розподілу і перерозподілу доходів,
створення сильної системи соціального захисту, домінування ідей рівності та
солідарності.
За сто років Швеція змогла з бідної та відсталої країни перетворитись на
одну з економічно найрозвиненіших країн світу! Цьому росту сприяли великі
запаси природних ресурсів, а саме: залізної руди, гідроенергії, лісу. Провідну
роль у виробництві відіграє приватний сектор, значення якого полягає в
перерозподілі грошових коштів на соціальні й економічні цілі. Також
великого значення набуває соціальна політика в Швеції, метою якої є
створення нормальних умов для відтворення робочої сили. Прагнення до
соціальної справедливості й традиції солідарності залишаються
пріоритетними у системі координат суспільного розвитку, яка змінюється у
нових підходах до проблем його подальшої демократизації [5].
Варто звернути увагу ще на одну країну - Сінгапур, який з часів
незалежності являв собою маленьку бідну країну, проте на сьогодні є однією
з високорозвинених держав світу, яка приваблює іноземних інвесторів. Разом
з Гонконгом, Південною Кореєю та Тайванем Сінгапур є одним з «Чотирьох
Азійських Тигрів».
Попри свою невелику територію, Сінгапур має багатогалузеву
економіку – одну із найбільш конкурентоспроможних, найменш корупційних
та найбільш сприятливих для ведення бізнесу у світі. Сінгапур володіє
чудовою фінансовою інфраструктурою, політичною стабільність та правовою
системою світового рівня. Економіка Сінгапуру в основному орієнтується і
залежить від експорту та переробки імпортних товарів. Експорт забезпечує
головне джерело прибутку для економіки, що дає змогу купувати природні
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ресурси та сировину, яких немає території країни. Сінгапур також є однією з
провідних країн світу за інформаційними технологіями. Дуже цінним є
досвід даної країни у залученні інвесторів та створенні вигідних умов для
припливу капіталу і розвитку бізнесу. Ця інноваційна, проте стійка форма
економіки отримала назву Сінгапурська модель [3].
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що кожна країна унікальна і
багата на певні ресурси, тому і потребує особливого підходу та
формулювання своєї моделі економічного регулювання. Спираючись на
досвід інших високорозвинених країн, Україна повинна аналізувати і робити
висновки заради нашого покращення нашого майбутнього.
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РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ДОСВІД РОЗВИНУТИХ КРАЇН
Підприємництво займає центральне місце в ринковій економіці.
Господарюючі суб’єкти виступають каталізатором активізації та
стимулювання всієї економічної діяльності. Економічний успіх всіх
розвинених країн світу є результатом заохочення і винагороди
підприємницької ініціативи. Підприємницький сектор має важливе значення
для економічного розвитку, оскільки підприємці є самозайнятими і
створюють нові підприємства, вони стимулюють місцеву економіку за всіма
напрямками.
З часу набуття Україною незалежності, відзначені підходи на
поглиблення процесів децентралізації державного управління. Збільшення
пропозицій на ринку товарів та послуг, стимулювання розвитку інновацій,
створення середовища конкуренції, відродження підприємницької ініціативи
населення, створення робочих місць та підвищення зайнятості, зміцнення
регіональних економік – це не всі, але дуже важливі завдання, що стоять
перед вітчизняним підприємництвом.
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Мале та середнє підприємництво у національній системі підприємництва
є однією з невід’ємних і потужних складових національних господарських
систем, важливим компонентом резервів соціально-господарського зростання
та розвитку. Новаторські пропозиції підприємців, у вигляді нових товарів і
послуг призводять до створення нових робочих місць, які можуть створювати
мультиплікативний ефект в економіці.
Варто зазначити, що цілі, завдання, методи та механізми реалізації
регіональної економічної політики в країнах світу мають суттєву відмінність,
оскільки формується вона безпосередньо державою, беручи за основу
національну соціально-економічну модель. Одним із яскравих прикладів
регіональної економічної політики є країни ЄС, які представляють собою
компліментарну дію регіональних, національних та наднаціональних
структур та поєднують в собі фінансові можливості країн-учасниць з метою
подолання територіальної асиметрії беручи за основу інвестиційні гранти,
пільгові кредити податкові пільги, тощо.
На відміну від інших країн, регулювання регіонального розвитку в США
є децентралізованим. Адміністрацію економічного розвиткуумовно можна
вважати спеціалізованим федеральним органом, що є частиною міністерства
торгівлі. Діяльність її зазвичай зосереджена на допомогу та реалізацію
програм розвитку депресивних та відсталих регіонів і організацію в них
округів розвитку економіки та підприємницьких зон. Наступними
організаціями, що відповідають безпосередньо за політику в регіонах країні,
є Адміністративно-бюджетне управління, Управління з розробки політики
при президентові країни, Федеральна консультативна рада з розвитку
економіки та Комісія зосереджена на торгівлі між штатами.
Підприємницькі зусилля необхідно заохочувати на місцевому рівні,
оскільки місцевий бізнес допомагає поліпшити рівень життя з використанням
місцевих ресурсів, сприяє формуванню почуття спільноти завдяки локалізації
продукту і заохочує активних людей шукати нові види бізнесу і працювати
самостійно [1].
Найдинамічнішими суспільствами в світі є ті, які мають значну частку
підприємців, а також економічну і правову структуру для заохочення і
мотивації підприємців до більш ефективної діяльності. Підприємницька
енергія, творчість і мотивація стимулюють виробництво і продаж нових
продуктів і послуг. Саме підприємець бере на себе ризик в пошуках
можливості отримати прибуток шляхом задоволення потреб суспільства [3].
Через свої унікальні пропозиції нових товарів та послуг, підприємці
порушують традиції і підтримують свободу, знижуючи залежність від
застарілих систем і технологій. В цілому, це призводить до поліпшення
якості життя та економічної свободи [4].
Бізнес-середовище регулярно розвиває підприємницькі ініціативи.
Багато підприємств готові вкладати кошти в громадські проекти і надавати
фінансову підтримку місцевим благодійним організаціям. Це дає можливість
соціального розвитку на окремих територіях.
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Нормативно-правове поле відіграє вирішальну роль у розвитку
підприємництва, тому державне регулювання вимагає зваженого підходу до
бізнесу. Неврегульоване підприємництво може привести до небажаних
соціальних наслідків, включаючи недобросовісну конкуренцію, фінансову
кризу тощо.
Підприємницький сектор буквально генерує нові багатства. Крім того,
мультиплікативний ефект збільшення зайнятості і доходів сприяють
поліпшенню національного доходу у вигляді податкових надходжень, і як
наслідок вищого рівня державних соціальних витрат. Цей дохід може бути
використаний урядом для інвестування в інші соціальні проекти та людський
капітал.
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Україна, відколи проголосила курс на зближення з європейським
союзом, в соціальній політиці нашої держави у пріоритеті виділила
насамперед загальнолюдські та сімейні цінності. Сім’я являє собою головну
структурну одиницю суспільства, основною функцією якої є народження та
виховання дітей [1, с. 4].
На сьогоднішній день, допомога сім’ям з дітьми є досить актуальною
темою, адже як відомо, народжуваність в Україні зменшується, в той час як
смертність зростає. Це зумовлено насамперед економічною ситуацією в
країні яка склалась: низька заробітна плата, нестабільність в роботі тощо, та
неспроможністю громадян забезпечити дитину всім необхідним в
матеріальному плані.
Метою нашого дослідження є аналіз питань щодо надання державної
допомоги сім’ям з дітьми.
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В першу чергу потрібно дізнатися чому надається ця допомога і що
призвело до таких заходів. Як нам відомо зі слів міністра охорони здоров’я
Зоряни Скалецької, народжуваність в Україні скоротилася на 40 %. Причини
– різні, але найголовнішою все ж залишається економічна ситуація та
нестабільність майже у всьому, а особливо в матеріальному плані (плані
доходу). Це призводить до того, що навіть при великому бажанні не кожна
сім’я може виховувати хоча б одну дитину, спираючись на матеріальні
труднощі. Розуміючи та аналізуючи ситуацію, держава вживає певних
заходів щодо заохочення народжуваності і тим самим збільшенню кількості
населення. Одним з таких заходів є надання державної допомоги та різного
виду пільг сім’ям з дітьми.
Державна допомога сім’ям з дітьми є одним з основних видів
соціального забезпечення. Ця допомога передбачена не лише для підтримки
достатнього рівня життя населення, а й надається в особливих ситуаціях,
тобто в разі неотримання аліментів, неповним сім’ям тощо[1,с.38].
В залежності від виду допомоги, суб’єктами що її отримують можуть
виступати: мати або батько, дитина чи інший законний представник дитини.
Загалом виплата допомоги має за мету надання матеріальної підтримки
сім’ям у вихованні дітей та для їх всебічного розвитку.
Саму допомогу можна поділити на дві групи. Першу групу складає
допомога, яку отримує безпосередньо дитина. Тобто це щомісячні виплати
які може отримувати мати чи інший законний представник дитини. Друга
група – виплати, які отримує мати чи той, хто її заміняє. До основних видів
допомоги другої групи відносять допомогу: а) по вагітності й пологах; б) при
народженні дитини; в) щомісячна по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку; г) з приводу тимчасової непрацездатності на період догляду
за хворою дитиною[1,с.42].
Згідно Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», сума
виплат при народженні дитини на 2020 рік, так як і у 2019 становить 41 280
грн. Вона виплачується поступово. Перший платіж надається одразу у сумі
10 320 грн. Гроші які залишилися надаються протягом трьох років кожного
місяця в розмірі 860 грн. Також під час вагітності та при пологах теж
передбачена допомога, а саме так званий «пакет малюка» - набір із 25-ти
необхідних речей для новонароджених діток. Запровадили таку допомогу
порівняно недавно, лише з 1 вересня 2018 року[2].
На перший погляд така політика повинна призводити до збільшення
народжуваності але як нам відомо ситуація залишається незмінною.
Причиною тому є ціни які невпинно ростуть та нестабільність у всіх планах.
Сума виплат при народженні дитини здається достатньою, та це лише
здається. Підрахувавши витрати на дитину кожного місяця можна сказати що
матеріальна допомога яку надає держава є мізерною. Навіть враховуючи те,
що хоча б один член сім’ї працює і є постійний дохід – витрати все одно
перевищують.
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Отже, аналізуючи вищесказане можна зробити висновок, що на
державну допомогу сім’ям з дітьми виділяється недостатньо коштів з
бюджету країни, що спричинене економічною ситуацією. Тому задля
вирішення питання народжуваності на даному етапі можна запровадити певні
пільги та зниження тарифів, щоб зменшити витрати сімей з дітьми тим самим
надати їм можливість народжувати та повноцінно забезпечувати дітей в
матеріальному плані. Таким чином така політика держави виправить
демографічну ситуацію в країні і народжуваність перевищуватиме
смертність.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ
Конкурентне середовище підприємства це суб'єкти конкурентної
боротьби (конкуренти) і їх дії із забезпечення власних інтересів в результаті
чого формуються певні умови діяльності підприємства.
Суттєвий вклад у формування сучасної методологiї конкуренцiї та її
розвиток внесли провідні українські вчені: Жан-Жак Ламбен,
Л.В. Балабанова, О. І. Амоша, Я. Г. Берсуцький, В. М. Геєць, М. І. Іванов,
М.М. Лепа, Ю. Г. Лисенко, В.Л. Петренко, М. Г. Чумаченко та інші.
Метою даного дослідження є досягнення конкурентних переваг і
результат стратегічного управління підприємства, концентрованим проявом
лiдерства серед конкурентiв. Їх особливості і механізм досягнення
представляють собою один із ключових факторів конкурентоспроможності.
Aналiз діяльності підприємства слід розпочинати з вивчення
зовнішнього середовища. Сьогодні не існує єдиного інтегрованого підходу до
побудови загальної концепції зовнішнього середовища, яка б всебічно
поєднувала економічні, технологічні, соціальні та політичні впливи на
організацію, особливості взаємодії підприємства з його партнерами,
конкурентами, споживачами і т. ін. Проте загальна тенденція у стратегічному
аналізі вже вимальовується. Економічний аналіз користується всією
сукупністю інструментів, які існують для визначення механізмів впливу
середовища на діяльність організацій, методів аналізу діяльності окремих
підсистем. Завдання полягає у виборі напрямків аналізу та відповідного
інструментарію, які б дали змогу скласти уявлення про оточення та його
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вплив на стан конкурентоспроможності підприємства. Проте визначення
сутності та механізмів конкурентоспроможності є найбільш складним у
теорії та практиці. Це можливо на основі визначення характеру конкурентної
переваги або ключових факторів успіху (КФУ). Водночас деякі питання
оцінки взаємозв’язків між окремими елементами конкурентоспроможності
підприємств, а також ступінь їх впливу на інтегральний рівень розвитку
розроблені не повною мірою. Тому деякі аспекти її комплексної оцінки
вимагають подальшого теоретичного та методичного обґрунтування, що
обумовило актуальність даного дослідження.
Великий вплив на конкурентоспроможність підприємства надає
конкурентне середовище, яке визначається структурою конкурентного ринку,
що залежить від переважання того чи іншого виду конкуренції. В умовах дії
різних видів конкуренції конкурентна середа підприємства формується в
результаті впливу на ринок безлічі різноманітних факторів, що
характеризуються певною сферою дії, тимчасовим періодом і інтенсивністю.
Аналіз конкурентного середовища підприємства повинен встановити,
які сили визначають ступінь інтенсивності конкурентної боротьби. До них
можна віднести: розміри ринку; темпи зростання ринку та стадії життєвого
циклу; потужності; перешкоди для входу на ринок або виходу з нього; ціна;
рівень стандартизації товарів; швидкі технологічні зміни; вимоги до розміру
необхідних капіталовкладень; вертикальна інтеграція; прибутковість галузі;
економія на масштабах виробництва; швидке відновлення асортименту
продукції.
Проаналізувати конкурентну структуру ринку дозволяє інформація про
розподіл часток ринку між підприємствами. Для цього доцільно
використовувати коефіцієнт концентрації ринку та індекс ГіршманаГерфіндаля, що характеризують перевагу на ринку того чи іншого
підприємства. Коефіцієнт концентрації ринку (СR) являє собою процентне
відношення всіх продажів товарів підприємствами з найбільшими частками
на ринку до загального обсягу продажів і розраховується за формулою [1]:
СR = Σ Qk/(Σ Qk + Σ Qj (1)
Індекс Гіршмана-Герфіндаля (ННІ) визначається як сума квадратів
часток ринку кожного великого підприємства:
ННІ = Σ Dk(2)
Індекс Гіршмана-Герфіндаля трактується як найбільш адекватна
характеристика інтенсивності конкуренції. Чим вище значення ННІ, тим
впливовіші найбільші підприємства.
При цьому якщо виявиться, що величина СR (1) перевищує 70%, а
величина ННІ (2) – 2000, то можна говорити про високий ступінь
концентрації ринку і про слабкий розвиток конкурентного середовища.
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Якщо СR (1) більше 45, але менше 70%, а ННІ (2) менше 2000, то
спостерігається помірний ступінь концентрації ринку. Коли ж СR(1) менше
45%, а ННІ менше 1000, ринок характеризується слабким ступенем
концентрації і його можна характеризувати як нормальний для конкуренції.
Ринок для підтримки нормальної ринкової конкуренції вважається
безпечним, коли на ринку розглянутого товару і послуги є 10 i більше
підприємств; 1 підприємство не займає більше 31% ринку; 2 підприємства не
займають більше 44% ринку; 3 підприємства не займають більше 54% ринку,
4 підприємства не займають більше 63% ринку.
Конкурентні переваги - це ті характеристики, властивості товару або
марки, які створюють для фірми певні переваги над своїми безпосередніми
перевагами. Ці характеристики можуть належати до самої продукції, або до
додаткових послуг, до форм виробництва, збуту або продаж, специфічних
для фірми або продукції [3, c. 277].
Конкурентна перевага є "зовнішньою", якщо вона базується на
відмінних якостях товару, що утворюють цінність для споживача або за
рахунок зниження витрат, або за рахунок підвищення ефективності.
Стратегія зовнішньої конкурентної переваги - це стратегія
диференціації, що спирається на маркетингове "ноу-хау" фірми, ЇЇ переваги у
вивченні попиту споживачів.
Конкурентна перевага є "внутрішньою", якщо вона базується на
перевагах фірми в частині витрат виробництва та обігу, менеджменті, більш
низькій собівартості у порівнянні з конкурентами; тобто це наслідок більш
високої продуктивності.
Стратегія, що базується на внутрішній конкурентній перевазі - це
стратегія домінування по витратах, що ґрунтується на організаційному і
виробничому ноу-хау фірми.
Отже, на результативність діяльності підприємства впливає як зовнішнє,
так і внутрішнє середовище. Забезпечення єдності внутрішнього середовища
підприємства і зовнішніх факторів, які його стосуються, обумовлює
ефективність управління підприємством. З погляду системного пiдходу,
структурованість внутрішніх факторів формування конкурентних переваг
деякою мірою визначає структуру його зовнішніх факторів.
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УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В ринкових умовах ефективно побудована система управління
персоналом має вирішальний вплив на якість людських ресурсів та сприяє
майбутньому успіху будь-якої організації. Саме від кваліфікації та досвіду
персоналу, соціально-психологічного клімату в колективі, винахідливості
окремих співробітників залежить якість продукції або послуг, ефективність
прийнятих управлінських рішень, а отже, кінцеві результати діяльності
підприємства.
Структура бізнес-процесів – це модель бізнес-процесів організації, яка
відбиває ієрархію процесів і зв’язку між ними, підрозділами і зовнішнім
оточенням через входи і виходи. Усі входи/виходи мають свого
постачальника/одержувача: процес, підрозділ, конкретного працівника,
зовнішнього контрагента [1, с. 74].
Головним завданням управління персоналом у сучасних умовах є
поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та
трудової мотивації працівників та стимулювання їх до виконання робіт більш
високого рівня. Розвиток персоналу забезпечується заходами з оцінювання
кадрів, планування трудової кар’єри робітників і фахівців, стимулювання
розвитку персоналу тощо [2, с.13].
Система управління персоналом як складова бізнес-процесу управління
підприємством не може бути локалізована в межах одного підрозділу, є
наскрізною, проходячи через всю організацію, завдання виконують як
фахівці відповідного підрозділу,так і фахівці, керівники інших структурних
підрозділів. Головною метою є забезпечення ефективності взаємодії
структурних підрозділів і розподіл відповідальності їх керівників за
реалізацію даного процесу. Впровадження процесного підходу передбачає
зміну вимог до співробітників, структури взаємодії персоналу, методів
навчання і мотивації, отже, без переведення системи управління персоналом
на цей підхід неможливо успішне його впровадження у всій організації.
Процесний
підхід
до
управління
існує
поряд
з
такими
підходами:функціональний, системний, проектний [3, с. 109-111].
До основних переваг процесного підходу, що виявляються в управлінні
персоналом, належать: стандартизація діяльності з управління персоналом,
регламентація змісту і послідовності виконання робіт у межах системи
управління персоналом як складової бізнес-процесу управління
підприємством, чіткість взаємозв’язків служби персоналу з іншими
підрозділами;
відповідальність «власника» і кожного виконавця за
реалізацію процесу управління персоналом збільшує його ефективність;
скорочення кількості рівнів прийняття рішень з управління персоналом,
оптимізація використання ресурсів, виявлення зон втрат і відповідальності,
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чіткість взаємодії системи управління персоналом як бізнес-процесу
управління підприємством та інших процесів;
підвищення якісних
результатів діяльності співробітників, для яких стає важливим результат
діяльності паралельних структурних одиниць, що формує відповідальність
перед колегами. З впровадженням процесного підходу до управління
персоналом організація отримує такі можливості:
1) оптимізація системи управління персоналом, забезпечення її
прозорості для керівництва і гнучкості реагування на зміни зовнішнього
середовища;
2) забезпечення впевненості керівництва організації в тому, що існуюча
система управління персоналом націлена на постійне підвищення
ефективності та максимальне врахування інтересів зацікавлених сторін;
3) забезпечення конкурентних переваг на ринку праці;
4) гарантування чіткого порядку і відповідальності за розробку,
узгодження, затвердження та ведення документації по управлінню
персоналом [3, с. 109-111].
Отже можна зазначити, що для українських підприємств раціональним
підходом до побудови системи управління персоналом підприємства повинні
стати саме інжиніринг бізнес-процесів управління персоналом що надасть
змогу зменшити витрати у сфері управління персоналом за рахунок
підвищення ефективності процесів, підвищити показники організації за
рахунок підвищення мотиваційної складової, що в цілому сприятиме
підтримці стану економічної стабільності організації.
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ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
На сучасному етапі розвитку світового фінансового ринку його
характерною рисою є процес розробки та впровадження інноваційних
інструментів, які дають додаткові можливості для керування фінансовими
потоками та ризиками, зменшують часові та трансакційні витрати.
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Всі інтеграційні та трансформаційні процеси, які відбуваються на
фінансовому ринку України, передбачають розвиток фінансових
інструментів та використання передових світових навичок у сфері фінансової
інноваційної діяльності. В таких умовах потрібен чіткий підхід для оцінки
багатоаспектності інноваційних інструментів для того щоб реалізувати
найбільш прийнятні з них на фінансовому ринку.
Поняття
фінансового
інструменту
охоплює
значну
частку
взаємовідносин економічних суб’єктів в межах процесу розподілу та
перерозподілу фінансових ресурсів. Однак дотепер серед науковців не існує
єдиного, усталеного підходу до трактування поняття фінансового
інструменту через його багатоаспектність. Етимологія словосполучення
фінансовий інструмент походить від двох латинських слів – фінанси (від лат.
finantia – платіж) та інструмент (від лат. instrumentum – знаряддя)[1].
За словами Ф. Фабоцці, «фінансовий інструмент – це нематеріальний
актив, який відображає законні вимоги на типову грошову вигоду чи певну
цінність в майбутньому». Автор вважає, що «актив – це будь-яка власність,
що має цінність при її обміні» [2].
Свій розвиток фінансовий ринок в Україні почав ще з часів формування
ринкових відносин в нашій економіці, і існує він взагалі не довго. Протягом
цього періоду було складено достатньо обмежений набір фінансового
інструментарію, за яким відбувається розподіл і перерозподіл фінансових
ресурсів в Україні. На розвинутому фінансовому ринку інструментарій, що
використовують учасники, формувався протягом ХХ та ХХІ ст.
Такому утворенню сприяли умови зовнішнього середовище, їх синтез та
зміни, які через вимоги учасників фінансового ринку трансформувалися у
фінансовий інструментарій. В свою чергу, ряд країн Східної і Центральної
Європи з подібними до України вихідними умовами створення ринкових
механізмів функціонування економіки скористалися здобутками розвинутих
країн, сформувавши фінансові ринки з розширеним інструментарієм, які
готові вбирати в себе інноваційні фінансові інструменти, що виникають на
розвинутих фінансових ринках.
Низький рівень розвитку фінансового інструментарію в Україні створює
значний потенціал для впровадження, розвитку та нарощення обсягів
використання цілої низки інноваційних інструментів на фінансовому ринку.
Доцільність такого впровадження була доведена за допомогою розроблених
моделей, які демонструють потенційний позитивний вплив інноваційних
інструментів на фінансовий ринок України та економіку в цілому. Перш за
все, потрібно визначити чіткі сфери впровадження інноваційних
інструментів, об’єкти, на які вони будуть впроваджуватися, виокремити
необхідний набір інноваційних інструментів, який потрібний для збільшення
ефективності роботи фінансового ринку України [3].
На сучасному етапі розвитку фінансового ринку України відбувається
розподіл та перерозподіл фінансових ресурсів, де засобом виступають
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фінансові інструменти. Безумовно, запровадження інноваційних інструментів
фінансового ринку відбувається для збільшення ефективності процесу
розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів за рахунок нарощення
прибутковості, зменшення ризиків і поліпшення часово-просторових
елементів.
Варто визначити основні рекомендації щодо запровадження та розвиток
в Україні таких інноваційних інструментів:
а) на борговому ринку: своп, кредитний дефолтний своп, дефолтний
індекс, пакетний дефолтний своп, забезпечене боргове зобов’язання,
синтетичне кредитне зобов’язання, транш забезпеченого боргового
зобов’язання, структурований продукт, цінний папір, забезпечений активами,
ф’ючерс, форвард, цінний папір біржового фонду, структурований
інструмент;
б) на пайовому ринку: ф’ючерс, форвард, опціон, своп, цінний папір
біржового фонду, структурований продукт;
в) на валютному ринку: ф’ючерс, форвард, своп, опціон,
структурований продукт;
г) на товарному ринку: ф’ючерс, форвард, своп, опціон, цінний папір
біржового фонду, біржовий продукт, структурований продукт.
Для забезпечення запровадження та розвитку цих інструментів в Україні
запропоновано реалізувати такі заходи: визначення та стандартизація
інструментів; реєстрація інструментів за сегментами регулювання; введення
електронних позабіржових торгових платформ; створення центрів
накопичення ринкової інформації (репозиторії); використання центрального
контрагента на позабіржовому ринку; моніторинг маніпуляцій та проведення
фіктивних угод; затвердження капітальних та маржинальних вимог бо
позабіржових угод; виважене визначення учасників ринку; стимулювання
інституту маркет-майкерів.
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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Інвестиційні процеси напряму пов’язані з розвитком української
економіки, тому що вони є основою інтеграції у світове господарство. За
сучасних умов інвестиції виступають як найважливіший засіб покращення
показників господарської діяльності, структурних змін у народному
господарстві, розвитку високотехнологічного виробництва, забезпечення
умов виходу з кризової ситуації. На сьогодні ефективна інвестиційна
діяльність посідає одну з стратегічно важливих позицій в економічному
розвитку нашої країни.
Значний внесок у дослідження проблем активізації міжнародної
інвестиційної діяльності в Україні зробили такі вітчизняні економісти, як
Грималюк А., Дорожкіна М.С., Єріна А.М., Зеленько О.О., Квач Я., Коваль
В., Максишко Н.К., Редзюк Є.В. та інші.
Метою тез є проведення аналізущодо напрямів активізації міжнародної
інвестиційної діяльності в Україні.
Формування сприятливого інвестиційного клімату повинно бути
головною задачею нашої державної політики у сфері інвестиційної
діяльності. Для України надзвичайно необхідним є залучення додаткових
коштів, адже власних фінансових активів не достатньо для того щоб
реалізувати всі інвестиційні проекти. Основними партнерами нашої країни з
фінансових питань є Європейський банк реконструкції та розвитку,
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний
банк, Міжнародна фінансова корпорація.
Можна виділити основних три напрями інвестиційної політики в
Україні:
1.
Зростання динаміки інвестування не лише в галузі зі швидким
обігом капіталу, але й у високотехнологічні або стратегічно важливі для
держави сфери.
2.
Поступове зменшення регуляторного натиску на інвесторів і
відсутність диверсифікованих джерел фінансування, їх незбалансований
поділ між регіонами.
3.
Залучення іноземних інвестицій, отримання кредитів з-за
кордону, заснування спільних підприємств з іноземним капіталом за таким
спрямуванням, як створення ефективних механізмів і форм управління
інвестиційною діяльністю [1].
Хоч на сьогодні ми можемо спостерігати певне пожвавлення
інвестиційної діяльності, але все ж таки інвестиційний клімат залишається
несприятливим, і в наслідок цього постає гостра нестача інвестиційних
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ресурсів в економіці України, а це в свою чергу становить реальну загрозу
соціально-економічного зростання нашої країни. Тільки тоді, коли наша
країна сформує сприятливий інвестиційний клімат, помірковану державну
політику, забезпечить ефективну мобілізацію інвестиційних ресурсів і
ефективного управління ними ми зможемо усунути проблему з інвестиціями
в Україні.
Для України важливим є досвід країн Центральної та Східної Європи,
яким вдалося активно залучати іноземний капітал на основі формування
сприятливого інвестиційного клімату та за відносно короткий час
трансформувати свої економіки і набути членства Європейського Союзу.
Досвід Польщі, Словенії, Чехії, Словаччини у трансформаційних процесах
загалом і використанні інвестиційних переваг, зокрема, є показовим для
України. Надходження іноземних інвестицій є особливо важливим завданням
у контексті реформування економіки України, її структурної перебудови,
інтеграції до Європейського Союзу. Показово, що саме ЄС є найбільшим
іноземним інвестором України [2].
Хоча визначені заходи державної регулятивної політики стимулювання
іноземних інвестицій поки що не можуть забезпечити вирішення всіх
проблем пожвавлення інвестиційної діяльності в Україні, проте, їх можна
розглядати як основні напрямки у сфері покращення інвестиційного процесу.
Тільки після того як ми почнемо реалізовувати механізми державного
регулювання, то це не лише сприятиме притоку іноземного капіталу, але ще і
забезпечить вигідне міжгалузеве і міжсекторальне розміщення для України,
відповідно до нашої стратегії і дозволить посилити конкурентні переваги
нашої національної економіки на міжнародному ринку.
Одним із важливіших завдань, що стоять перед Україною, є поліпшення
інвестиційного клімату. Для цього перш за все потрібно прийняти заходи з
дерегуляції, запровадити систему безпеки інвесторів та захисту прав їхньої
власності, а також інвестиційних стимулів (сприятливе законодавство для
ведення підприємницької діяльності, надання іноземним інвесторам
технічних та консультативних послуг тощо). Інвестиційні стимули є
економічно виправданими, якщо вони допомагають залучити провідні
компанії, за котрими йдуть інші інвестори, відкривають потенційні
можливості від зменшення затрат на одиницю продукції, а також
забезпечують навчання персоналу, впровадження нових технологій,
компенсують витрати, пов’язані з іншими заходами [3, с. 55-57].
Підвівши підсумок хочеться сказати, що нам необхідно зосередити
зусилля наших державних органів на підвищенні ефективності при залученні
іноземних інвестицій в нашу економіку, для її подальшого реформування і
зростання якості життя людей в країні. Найбільш важливими підходами у цій
справі є формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток
інвестиційної інфраструктури, забезпечення інвестиційної безпеки і
формування інвестиційної конкурентоспроможності.
102

Список використаних джерел:
1. Зеленько О. О. Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його
удосконалення. Збірник наукових праць Харківського національного
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. 2016. Вип. 16.
С. 40-46.
2. Редзюк Є. В. Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного
економічного зростання в Україні. Фінанси України. 2017. № 3. С. 96-110.
3. Квач Я.,КовальВ., ГрималюкА. Економічні перспективи світової
інвестиційної системи.Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018.
№ 1. С. 49-60.
Дубець Аліна
Науковий керівник: Олесенко І.С., асистент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МАЙБУТНЯ УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО
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З 1993 року в Україні була «запущена» ортодоксальна модель
саморегулювання економіки, більш знана як монетарна модель. Проте і вона
не забезпечила розширений розвиток нашої економіки. Більшість учених і
аналітиків вважає, що в умовах України вона і не могла спрацювати, оскільки
національна економіка не володіла необхідною для цього стійкістю
(достатньою ефективністю і конкурентоспроможністю виробництва).
Свідченням останнього стало те, що рівень монетизації (відношення
грошової маси до ВВП) опустився нижче 15 %, кредиторська заборгованість
сягнула 126 % від ВВП, а бартерні схеми перебрали на себе 42 %
капіталу.
Проте реально в Україні була реалізована раніше не відома в науці
імітаційна модель реформування економіки. Результатом її реалізації стала
система корпоративно-кланового капіталізму, яка характеризується, з одного
боку, астрономічними прибутками невеликої групи людей, а з іншого доходами на межі фізичного виживання основної маси населення. Тому не
дивно, що розвинені країни світу довго не визнавали Україну як державу з
ринковою економікою. Ринкова трансформація економіки України за
монетарною та імітаційною схемами призвели до її катастрофічної руйнації
(незначний ріст ВВП в останні роки не слід вважати якісним стрибком у його
розвитку) [1].
Сьогодні Україна перебуває в проміжному стані, що не дозволяє
віднести її до жодного типу господарської системи. Одночасне суміщення
елементів кількох типів господарських систем робить її економіку
перехідною (трансформаційною), такою що перебуває в стадії становлення.
Для української економіки притаманні такі ознаки як недостатня
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професійність державних менеджерів, їх корумпованість, політична
заангажованість, нетривалі терміни виконання службових обов’язків. Про
«провали» як менеджменту підприємств, так і державного регулювання
економіки в Україні свідчать такі факти, як низька ефективність,
нестабільність і соціалізованість (низький рівень добробуту абсолютної
більшості населення, недопустимий соціальний диспаритет в його доходах і
багатстві) національної економіки. Зрештою, є всі підстави стверджувати про
низьку ефективність регуляторної дії механізмів державного регулювання
економіки.
Для розвитку сталої, ефективної та конкурентоспроможної
соціальноорієнтованої економіки в Україні потрібний ефективний і дієвий
механізм державного регулювання, спрямований на реалізацію основної
мети, яка полягає у виконанні соціально-економічних функцій держави і
забезпеченні сталого економічного зростання. На нашу думку, для України
буде дієвим впровадження скандинавської моделі державного регулювання
економіки.
Скандинавська модель успішно поєднує приватну власність і ринкову
конкуренцію з урядовими програмами, спрямованими на рівномірний
розподіл прибутку, на підтримку непрацездатних, компенсацію втрат,
зв'язаних з нестабільністю ринкової економіки. Відмінність скандинавської
моделі від моделі держав Європейської співдружності — більший ступінь
соціального захисту і забезпечення населення.
Економічна політика держав скандинавської моделі спрямована на такі
цілі: підтримка високої і стабільної зайнятості, забезпечення швидкого
економічного зростання, вирівнювання доходів, підтримка регіональної
економічної рівноваги, досягнення сприйнятливої стабільності цін, охорона
навколишнього середовища, забезпечення роботою, співучасть у виробництві
і зростання допомоги країнам, що розвиваються.
У державному регулюванні скандинавської моделі спостерігається
поєднання кейнсіанської ідеї регулювання «ефективного попиту» і
підтримання рівня зайнятості з використанням різних методів стримування
інфляції.
Для скандинавської моделі характерний високий рівень державного
регулювання економіки і значна роль держави в підприємницькій діяльності.
Найважливішим інструментом державного регулювання економіки є
оподаткування. Податкові органи країни наділені правами дізнання і
слідства,державна політика спрямована на сприяння розвитку екологічно
чистих виробництв, розробку безвідходних технологій, технологій утилізації
відходів виробництв і побуту, виробництва устаткування для охорони
навколишнього середовища[2].
Ми переконані, що у майбутньому Україна, впровадивши скандинавську
модель державного регулювання економіки, зможе забезпечити розвиток
економіки та добробут населення.
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Також вважаємо, що стале зростання економіки прямо залежить від
створення сприятливого середовища для підприємництва (зокрема малого та
середнього). Зростання економіки має бути забезпечено державною
політикою, спрямованою на збільшення частки переробної продукції в складі
ВВП. Сировинна структура української економіки є головним фактором, що
створює надзвичайну залежність від зовнішніх впливів. Слід визнати, що
саме від цін на сировину на світових ринках протягом останніх двадцяти
років залежить стан української економіки та державних фінансів, рівень
зарплат та добробут мільйонів українських громадян.
Наконференції наукової молоді «Економічне майбутнє України»
(квітень, 2018 р.) провідний український науковець Віктор Галасюк
наголошував: «2/3 європейського експорту - продукція промисловості,
2/3 українського експорту - необроблена сировина або продукція з
мінімальним ступенем обробки. 5-7 разів відставання за рівнем ВВП від ЄС
та США - це не випадковість, не дефіцит кредитів МВФ і не відсутність
якихось додаткових антикорупційних органів. Нас просто використовують як
сировинну колонію, з якої забирають дешеву сировину, талановитих людей
та ще й гроші. Динаміка ВВП України на 95% залежить від світових цін на
сировин - а це «залізна завіса» від економічного зростання. Україні треба
змінювати професію і перетворюватися з сировинного експортера на
сучасного виробника» [3].
Тому
вважаємо,
що
саме
сприянню
збільшенню
конкурентоспроможності продукції переробної промисловості має бути
підпорядкована вся податкова, митна, бюджетна, регулятивна та грошовокредитна політика.
На нашу думку, аби Україна розвивалася як самостійна держава,
потрібно здійснити усі можливі заходи, щоб економіка нашої країни була
конкурентоспроможною, як з точки зору витрат на виробництво продукції,
так і з точки зору інвестиційної привабливості.
Список використаних джерел:
1. Гриньова В. М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М.
Гриньова., М. М. Новікова. - К.: Знання, 2008. 398 с.
2. Писаренко С. М. Менеджмент європейської економічної інтеграції :
підручник / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець.- К.: Знання,
2012. 373 с.
3. Економічне майбутнє України: поради Римського клубу та фідбек
вітчизняного бізнесу. URL: http://www.clubofrome.org.ua/ekonomichnemajbutnye-ukrayini-poradi-rimskogo-klubu-ta-fidbek-vitchiznyanogo-biznesu/

105

Дубчак Богдан
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
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ДО УМОВ УКРАЇНИ
Потрібно зауважити, що кожна країна з урахуванням своєї специфіки
(історичних, соціокультурних, економічних умов, а також типу суспільнополітичного устрою держави) формує власну модель соціальної політики.
Сьогодні для того щоб Україна на світовій арені займала гідне місце, а якість
життя громадян відповідала європейським стандартам, потрібно, щоб на
зміну неефективній та нерентабельній соціальній політиці, прийшла
політика, сконцентрована на потребах не тільки конкретної соціальної групи,
але й кожної людини. Для цього основними характеристиками нової моделі
соціальної політики України мають стати: скорочення бідності та зміцнення
позицій та ролі середнього класу; зміцнення конкурентоспроможності
національної економіки на засадах інноваційної моделі розвитку і реалізація
ефективної державної антикорупційної політики; випереджальне зростання
рівня доходів громадян порівняно з інфляцією; скорочення фінансово
незабезпечених пільг; збільшення рівня зайнятості населення та запобігання
втраті кваліфікованих кадрів; поліпшення соціальної мобільності; поширення
волонтерського руху. Тому, на мою думку, найбільш оптимальним варіантом
для України є впровадження позитивного досвіду скандинавських країн,
передусім Швеції [1, с.120].
Найбільш активні прибічники держави загального добробуту
розглядають Швецію як таку, що найближче підійшла до цього ідеалу.
Шведська концепція соціал-демократичної держави загального добробуту
була створена без якогось наукового теоретичного підґрунтя, а лише на
основі прагматичного, крок за кроком, розвитку соціальної політики
протягом останніх років ХХ ст.
1. Фінансування соціальної сфери та перерозподіл доходів. Нема нічого
дивного в тому, що Швеція опинилася серед країн, які мали найбільші
державні видатки на соціальну сферу. Вони могли забезпечуватися лише
коштом дуже високого оподаткування підприємств і громадян порівняно з
іншими західними країнами.
2.Перерозподіл доходів. Головною метою було подолання нерівності у
соціально-економічному статусі шляхом перерозподілу доходів. Соціальні
виплати становили надзвичайно високу частку сукупного доходу шведських
сімей. У 1970 р. вони становили в ньому 29,2 %, порівняно з 16,5 % у ФРН, і
тільки 8,0 % у США. Такий рівень виплат забезпечувався податком у розмірі
28,5 % від сукупного доходу (який поруч із заробітком включав державні та
приватні трансферти і доходи власності). В той час у згаданих державах він
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був в межах від 13–17 %. В результаті населення з найнижчими доходами
мали частку сукупного доходу значно вище, ніж у порівнюваних країнах,
тоді як населення з найвищими доходами мали значно меншу частку.
3. Соціальна допомога в шведській моделі. Адресною соціальною
допомогою керують відділи соціального обслуговування при місцевих
органах влади. Розміри допомоги визначаються на місці, а вона сама нерідко
є лише складовою комплексної допомоги особі чи сім’ї. Розповсюдження
бідності серед бездітних сімей з осіб працездатного віку, становить 7 %, що є
найвищим показником серед інших країн. Серед причин, що змусили
звернутись по допомогу, соціальні працівники називають безробіття,
соматичні та психічні захворювання, алкоголізм та наркотичну залежність. У
ті роки головною проблемою був пошук рівноваги між намаганням
відохотити людей від звертання по допомогу, розвинути в них прагнення
самотужки вирішити свої проблеми – з одного боку, а з іншого – більш
ліберальними благодійними поглядами, згідно яких не можна відмовляти
людям в засобах існування. Соціальні працівники у Стокгольмі, що
стикалися із зростаючим тиском з боку прохачів, вирішили піти шляхом
обмеження соціальної допомоги, заохочуючи людей до більшої активності та
самоорганізації, що мало запобігти звичці звертатися по допомогу. В умовах
Швеції населення має пуританські традиції самообмеження. Нині функцією
системи соціальної допомоги в Швеції є дисциплінувати і підтримати
найбідніших – молодих людей, викинутих на узбіччя суспільного життя,
старших людей, які протягом тривалого терміну не мають роботи, етнічні
меншини та інших, хто опинився поза державною системою підтримки.
4.Становище жінок. Сімейна політика. Частка жінок в робочій силі
Швеції – одна з 78 % продавців і прибиральників становлять жінки. Однак у
порівнянні з іншими країнами, жінки менш помітні серед некваліфікованих
робітників підприємств приватного сектора, тоді як у державному секторі
вони подекуди навіть мають перевагу.
Шведська система досить щедра щодо надання різного роду
оплачуваних відпусток – по хворобі, для відпочинку, догляду за дитиною
тощо. Жінки використовують можливість взяти відпустку у 2–3 рази частіше
ніж чоловіки. Кожного дня частина жінок знаходяться у тій чи іншій
відпустці, а у державному секторі цей показник досягає до 30 %. Для матерів
з дітьми молодше трьох років це становить 47,5 %, або у чотири рази більше,
ніж в середньому по країн
Отже становище жінки у Швеції, яка добре представлена на ринку праці
і в зв’язку з цим має власноруч зароблене право на забезпечення по
соціальному страхуванню, вигідно відрізняється від становища жінок у США
та ФРН, хоча порівняно з чоловіками жінки Швеції мають нижчу заробітну
плату, частіше опиняються серед безробітних і часто працюють неповний
робочий день [2, с.18].
5. Охорона здоров’я. Швеція, на відміну від інших країн, не має
загальнонаціональної системи охорони здоров’я. Фінанси більшості установ
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цієї сфери керуються виборними місцевими властями – радами провінцій.
Законодавство з охорони здоров’я передбачає державні правові стандарти
лікування. Держава фінансує будівництво нових лікарень і підготовку
лікарів. На відміну від інших країн, у Швеції надається перевага лікуванню в
лікарнях перед амбулаторним. Усі жителі країни мають право на лікування в
лікарні, на дому та первинну медичну допомогу.
Соціальна політика в розвинутих країнах здійснюється передусім із
урахуванням аналізу вихідного стану суспільства, визначення інтересів
різних соціальних груп, вибору варіантів оптимізації розвитку при
збереженні, принаймні в рамках державних соціальних програм, солідарного
й інтеграційного принципів, які, як і раніше, розглядаються як
основоположні і підтримуються суспільством [3, с.180].
Дослідження окремої моделі соціальної політики повинно давати
уявлення про теоретичну конструкцію, схему та структуру реальних
економічних і соціальних зв'язків, реалізація яких відбувається на основі
системи поглядів й основного задуму, закладених у концептуальному
підході, шляхом визначення та використання відповідних інститутів та
інструментів. Отже, побудова моделі означає створення з понять, які
описують соціальний простір, певної теоретичної конструкції, замкненої на
конкретній основній функції - забезпеченні стабільності і стійкості розвитку
суспільства. Проблема розробки теоретичної концепції, моделі та механізму
реалізації вітчизняної соціальної політики стає більш актуальною та
нагальною. Нам необхідно послідовно, крок за кроком, враховуючи загальні
закономірності соціально-економічного розвитку, вивчаючи досвід
провідних країн світу, набутий ними в процесі створення власної соціальної
політики, специфічних механізмів забезпечення соціальної безпеки
суспільства, нової якості людських ресурсів тощо, формувати власну модель
управління соціальною сферою. Подальші наукові дослідження повинні
стосуватися обґрунтування загальних принципів побудови національної
моделі соціальної політики, особливостей її формування в Україні.
Для України проблематика становлення моделі соціальної політики все
ще залишається актуальним питання про моделі соціальної політики досить
складне і дискусійне. Адже кожна з країн відрізняється специфікою побудови
соціальної політики, системою принципів та цілями управління, проводить
власну політику та має власну систему реалізації функцій держави.
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В умовах формування глобальної економіки виникла необхідність у
створенні інститутів її регулювання. У цій ролі виступають міжнародні
економічні організації.
Багато вчених присвятили увагу дослідженню діяльності міжнародних
організацій. О.Кучик вивчав теоретико-методологічний аспект еволюції
поняття міжнародної організації. А.Дмитрієв і І.Балута аналізували роль
міжнародних організацій у світовому процесі глобалізації. О.Гріненко
розглядав проблему трансформації ролі та місця ООН у регулюванні
безпекових проблем сучасності, у тому числі у сфері економіки. В.Колосова,
І.Іванова, О.Шаров та Г.Марків досліджували співпрацю держав (також і
України), з міжнародними фінансовими організаціями. Н.Патика вивчав
вплив Світової організації торгівлі (СОТ) на розвиток країн-членів. Н.Мешко
аналізував технологічну регіоналізацію світогосподарського розвитку, в
рамках якої розглядав діяльність міжнародних організацій, які взяли на себе
правові та організаційні функції регулювання питань у сфері інтелектуальної
власності. Отже, науковці, як правило, аналізували діяльність міжнародних
організацій в окремих сферах економіки, внаслідок чого питання участі
організацій у формуванні міжнародних стратегій економічного розвитку не
отримало достатнього дослідження у науковій літературі[1].
Метою тез є дослідження міжнародних організацій в контексті розвитку
глобальної економіки.
В умовах сучасної глобалізації виникли і отримали розвиток нові
суб’єкти соціально-економічної діяльності, до яких відносяться і міжнародні
організації. Міжнародна організація – це так зване об’єднання держав,
установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на підставі
певних правил та процедур і діяльність яких виходить за межі національних
кордонів.
Сучасна структура міжнародних економічних організацій є достатньо
складною і містить:
– мережу організацій і органів ООН та її спеціалізованих установ.
Найвпливовіші з них: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР),
Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світова організація торгівлі (СОТ),
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);
– неформальні консультаційні групи, що регулярно проводять свої
зустрічі: Велика вісімка, Паризький та Лондонський клуби кредиторів,
Давоський форум;
– регіональні інтеграційні угруповання та об’єднання (у Західній Європі
– це ЄС, у Північній Америці – НАФТА, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні
– АТЕС, у Евразійському регіоні – СНД);
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– множину недержавних міжнародних організацій універсального,
регіонального, галузевого чи функціонального характеру, що виконують
консультативні, статистичні, дослідницькі, видавничі та інші завдання
моніторингу глобального етапу розвитку економіки [2].
Відмінністю міжнародних організацій як суб’єктів сучасної глобальної
економіки є те, що вони, регуляторні, що в свою чергу робить їх схожими з
державними органами. Але на відміну від державних органів, міжнародні
організації виконують регулюючі функції на наднаціональному рівні. Вони
мають значний вплив на розвиток і спрямованість економіки світових
масштабів, оскільки вони залучають в упорядкований процес чимало держав.
Варто зазначити, що фактично в світі не існує держави, яка не була б членом
якоїсь організації; багато з країн мають членство в декількох організаціях.
Міжнародні організації, об’єднуючи у своїх рамках економічний,
політичний, науковий потенціал різних держав-членів, володіють великими
можливостями й можуть здійснювати принциповий вплив на розвиток
світової економіки. Саме через це їх можна вважати стратегічно важливими
суб’єктами економічного розвитку, тобто, так званий довгостроковий план
або напрям розвитку з найважливішими установками, наприклад, з метою
подолання несприятливого сьогоднішнього економічного стану й досягнення
більш високих параметрів його розвитку. Тому стратегічною політикою
суб’єктів глобальної економіки можна вважати сукупність заходів,
спрямованих на досягнення стратегічної мети.
Існує багато міжнародних організацій, які в свою чергу мають свою
специфічну спрямованість. Особливе місце серед всіх міжнародних
організацій посідає Організація Об’єднаних Націй (ООН) – це глобальна,
універсальна, багатофункціональна, міждержавна організація. Вона охоплює
своєю діяльністю майже всі сфери діяльності людства, у тому числі
економічну, має надзвичайно великий вплив на формування міжнародних
економічних стратегій. Ще одна не менш важлива організація Світовий банк
– це група, що складається з п’яти організацій: Міжнародний банк
реконструкції й розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку (МАР),
Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Багатостороння агенція
гарантування інвестицій (БАГІ), Міжнародний центр з урегулювання
інвестиційних спорів (МЦУІС). Головною задачею МБРР вважається
допомога країнам-членам в їх економічному розвитку, насамперед таким, що
розвиваються. Діяльність МАР спрямована, перш за все, на фінансування
найменш розвинутих країн. МФК та БАГІ є організаціями-філіями Світового
банку. Призначення МФК – сприяти розвитку приватного бізнесу в країнах,
що розвиваються. Також досить велику значимість в світі має Міжнародний
валютний фонд (МВФ) – ще однією фінансовою організацією, яка здійснює
значний вплив на світову економіку і формування стратегій її розвитку. Це
зумовлюється діяльністю МВФ, стратегічними цілями якого є: зміцнення
міжнародного співробітництва в галузі валютної політики; забезпечення
життєздатності міжнародної системи платежів і стабілізація ринку іноземної
валюти; надання кредитів країнам-членам.
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Світова організація торгівлі (СОТ) – головний міжнародний регулятор
світової торгівлі. Стратегічною метою СОТ є лібералізація світової торгівлі,
усунення дискримінаційних перешкод на шляху потоків товарів та послуг,
вільний доступ до національних ринків і джерел сировини. Мета СОТ
зумовлює її функції: а) нагляд за станом світової торгівлі та надання
консультацій з питань управління в галузі міжнародної торгівлі; б)
забезпечення механізмів розв’язання міжнародних торговельних спорів; в)
розроблення і прийняття світових стандартів торгівлі; г) нагляд за
торговельною політикою країн; д) обговорення нагальних проблем
міжнародної торгівлі [1].
Таким чином, результати міжнародних організацій співробітництва з
деякими країнами сприяють розв’язанню багатьох проблем національних
економік: надають фінансову допомогу країнам, що розвиваються;
фінансують економічні реформи держав з перехідною економікою; сприяють
структурній перебудові економіки з метою розвитку інноваційних галузей
виробництва. Міжнародні організації, виконуючи свою діяльність, беруть
участь у процесі формування міжнародні стратегій економічного розвитку,
які спрямовані на підвищення його рівня.
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Міжнародна
торгівля
вважається
однією
з
найбільш
розвиненихформміжнародних відносин, яка ледь не першою реагує на зміни
в світовому середовищі будь якого характеру, чи то екологічного, чи то
економічного, чи то в соціальній сфері. Вона виступає каталізатором
міжнародного поділу праці, тісно пов’язана з іншими формами
світогосподарських зв’язків і відіграє важливу роль фактора економічного
розвитку в усіх країнах світу.
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Ця форма міжнародних відносин досить активно розвивається, держави
постійно шукають шляхи досягнення найвищої вигоди в процесі торгівлі,
намагаються задовольнити за допомогою імпорту внутрішній попит на
товари, які є дефіцитними у даній країні або слабо розвиненими, а також
отримати прибуток в результаті експорту товарів і послуг. Дослідження в
галузі розвитку міжнародної торгівлі знайшли своє відображення в працях
таких учених-економістів як: Авраменко І.М, Колесник Ю.В., Костенко Н.В.,
Сокуренко П.І. та інші [1].
Варто зазначити, що розвиток міжнародної торгівлі має досить
суперечливий характер. Такий прояв знаходить своє відображення у двох
взаємопов’язаних тенденціях: прагнення до лібералізації торгівлі, зниження
торгових бар’єрів, а також посилення протекціонізму, тобто спроби
обмежити кількість імпортованих товарів на національних ринках. Такі
тенденції створюють певний базис для зовнішньоторговельної політики
держав. Це система загальнодержавних заходів, спрямованих на
забезпечення сприятливих умов для здійснення зовнішньоторговельної
діяльності
для
підприємців
і
населення
країни,
підвищення
конкурентоспроможності національних товарів на світовому ринку, що,
безпосередньо, впливає як на економіку та розвиток кожної з країн світу, так
і на розвиток міжнародної торгівлі загалом.
Світова організація охорони здоров’я 11 березня 2020 року оголосила
епідемію корона вірусу – пандемією. І до переліку вже існуючих проблем
додався і цей виклик сучасності, який, безперечно вніс свої корективи на всі
сфери діяльностей, а зокрема позначився і на міжнародній торгівлі.
Думки про те, наскільки сповільниться зростання глобальної економіки,
дуже різняться. Одним з перших переглянуло свій прогноз рейтингове
агентство Moody’s. Наприкінці лютого його аналітики знизили прогноз
зростання ВВП країн «Великої двадцятки» (G20) у 2020 році з 2,6 до 2,4%.
Дослідження американського Інституту міжнародних фінансів (IIF) ще
песимістичніше. За оцінками IIF, глобальна економіка у 2020 році зросте
максимум на 1%, що стане найгіршим результатом після кризи 2007–2008
років. У Китаї, який став джерелом вірусу, зростання ВВП сповільниться до
4% замість очікуваних раніше 5,9% [2].
Таким чином, сповільнення всіх експортно-імпортних операцій між
країнами світу призупинене та може прискорити процес наближення до
світової кризи. Поширення у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої корона вірусом, призвело до суттєвих змін у світовій торгівлі.
Провідні
торговельні
гравці
були
вимушені
запровадити
як
протекціоністські, так, в окремих випадках, й лібералізаційні заходи задля
збереження ситуації всередині країни. Все це, а також обмеження в роботі
морських портів, залізничних вокзалів та аеропортів суттєво ускладнили
зовнішньоторговельні операції країн.
На сьогодні, важко відслідкувати обсяги втрат світової торгівлі, які вже
були спричинені діями країн по захисту від коронавірусу, та перспективи
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загального скорочення протягом 2020 року через те, що неможливо
прослідкувати планомірність та поступовість розвитку подій, а також
відсутність чіткої перспективи вирішення цієї проблеми, а отже цілком
ймовірних ще більш жорстких заходів.
За даними Національного інституту стратегічних досліджень [3], існує
декілька очевидних довгострокових наслідків для світової торгівлі:

по-перше, надзвичайна ситуація через коронавірус прискорює
деглобалізацію, оскільки складно перерозподілити ланцюжок вартості, який
обмежений робочою силою та іншими вирішальними факторами. Крім того,
коронавірус поряд з іншими факторами, такими як торговельна війна між
Китаєм та США, а також залежність від джерел постачання або виробництва
в одній країні, призводить до перенесення виробництва до власної країни.

по-друге, у світовій торгівлі зростає рівень невизначеності.
Коронавірус, торгові війни, Brexit – це одні з багатьох невизначеностей, з
якими стикаються підприємства багатьох секторів. У цьому процесі,
ймовірно, буде розроблено більше альтернатив, починаючи від більш стійких
бізнес-моделей, до конкретних питань страхування та контрактних
застережень на форс-мажор. Залежно від секторів, деякі підприємства, такі як
технологічні компанії, починають користуватися новими можливостями,
такими як безконтактні послуги з доставки їжі та використання роботів.

по-третє, відбудеться зростання ролі урядів в багатьох країнах
світу. Поруч з тим, як центральні банки знижують процентні ставки, уряди
більше втручаються в економіку через потреби у подоланні проблеми,
викликаної пандемією коронавірусу. Водночас їх дії обмежені своїми
ресурсами. Вразливі економіки страждають більше, враховуючи відсутність
їх спроможності надавати підтримку галузі, постраждалій через заходи по
боротьбі з поширенням коронавірусу.

по-четверте, в багатьох країнах світу відбудеться зростання ролі
онлайн-купівель. Цей тренд і так мав місце в більшості країн світу. Але
люди, які звикнуть до онлайн-купівель в епоху епідемії, можуть не захотіти
повернутися до старого методу купівлі товарів після її закінчення. Важливий
момент тут в тому, що економічні дані можуть цього не відстежити. Якщо
статистика недооцінює онлайн-продажі, то споживчі витрати можуть
здаватися менше, ніж вони будуть насправді.

по-п’яте, зміни в організації виробничих процесів. Людям, яким
довелося працювати віддалено, це може сподобатися, так само, як і
компаніям, на які вони працюють. Компанії можуть суттєво змінити свої
підходи до організації робочого процесу, що призведе до зменшення попиту
на офісну нерухомість, транспорт і технології [3].
Отже, пандемія може спричинити зниження глобальної інфляції, адже
можливе зниження цін на сировину, внаслідок зменшення попиту на неї.
Нехай і короткий час, але можливе зниження цін на різного роду послуги (в
готельно-ресторанній сфері, чи до прикладу в сфері краси), спричинене
значним зменшенням попиту. Однак, приміром, проблеми в сполученнях
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поставок можуть підвищити ціни на готові товари, та все ж негайного
підвищення цін на товари очікувати не слід, адже проблеми з поставками
тимчасові. Варто зазначити, що торгова війна між США і КНР не сприяла
тому, аби відпускні ціни були підвищені американськими компаніями, щоб
заплатити торгові мита. Та все ж, варто дочекатися кінця пандемії, адже
спостереження за розвитком подій наштовхує на думку, що можуть виникути
довгострокові та непередбачувані зміни у міжнародній торгівлі.
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ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ
РОБОЧОЇ СИЛИ ПІСЛЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
Робоча сила вважається одним з наймобільніших факторів виробництва,
який першим реагує на зміни в нормі його прибутковості, а в умовах
швидкого розвитку транспортних послуг та мереж, комунікаційних
технологій рухливість зростає швидшими темпами.
Виникнення міжнародних відносин на ринку праці пов’язане з
рухливістю капіталу, з яким робоча сила пов’язана техніко-економічними
зв’язками. Підвищення мобільності капіталу в світовому масштабі означає,
що він виявляє попит на робочу силу не лише країни свого базування, але й
на іноземну робочу силу, як специфічного сегменту ринку праці, що
характеризується більш високою внутрішньою нормою віддачі в процесі
виробництва. Проблеми світового ринку праці розглядаються як вченими з
трудової проблематики – А. Жирицьким, Н. Ридвановим, Р. Цвильовим,
П. Буряком, Б. Карпінським, М. Григор’євою, так і вченими-міжнародниками
А. Поручником, А. Кіреєвим, Ю. Макогоном.
Головною причиною виникнення світового ринку праці вважається
нерівність умов її продажу в різних країнах. Зважаючи на те, що робоча сила
є невід’ємним безпосередньо від людини, то процеси обміну робочої сили на
міжнародному ринку праці пронизують всі фази відтворення робочої сили.
Внаслідок цього формуються так звані складні відносини між учасниками
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світового ринку щодо умов формування, розподілу, використання та
відтворення робочої сили, що являє собою те, що предметом переговорів між
роботодавцем та найманим працівником стають умови не тільки здійснення
трудової діяльності, в яку входять заробітна плата та умови праці, але й
умови проживання людини, навчання чи то загального, чи то професійного, а
також не менш важливий пункт – соціальний захист.
Світова організація охорони здоров’я 11 березня 2020 року оголосила
епідемію корона вірусу пандемією. Безперечно, той факт, що
розповсюдження хвороби досягло планетарних масштабів не може не
позначитися як на економіці в цілому, так і на світовому ринку робочої сили
зокрема. Також варто зазначити, що, вихід Великобританії зі складу
Європейського Союзу, нафтовий конфлікт на Аравійському півострові,
торговельне протистояння між Китаєм і США та низка інших чинників
істотно послаблювали економіку країн світу задовго до виникнення такого
роду захворювання. А пандемія COVID-19 стала, тим самим «чорним
лебедем» 2020 року, який впевнено підштовхує світ до кризи. Так її
охрестили інвестори та економісти, усвідомивши серйозність ситуації, яка
поки що, складається не найкращим чином.
Без сумніву, пандемія коронавірусу, однозначно, стане випробуванням
для всієї світової економіки. І навіть ті країни, які COVID-19 зачепить
частково, відчують на собі вплив рецесії. Насправді, передбачити наскільки
відбудеться сповільнення глобальної економіки досить важко, адже пандемія
може набрати неочікуваних обертів, або ж різко піти на спад; обидва сценарії
позначаться не економіці тим, чи іншим чином.
Одним з перших переглянуло свій прогноз рейтингове агентство
Moody’s. Наприкінці лютого його аналітики знизили прогноз зростання ВВП
країн «Великої двадцятки» (G20) у 2020 році з 2,6 до 2,4%. Дослідження
американського Інституту міжнародних фінансів (IIF) ще песимістичніше. За
оцінками IIF, глобальна економіка у 2020 році зросте максимум на 1%, що
стане найгіршим результатом після кризи 2007–2008 років. У Китаї, який
став джерелом вірусу, зростання ВВП сповільниться до 4% замість
очікуваних раніше 5,9% [2].
Варто зазначити, що оцінювати наслідки цього шоку для світової
економіки досить важко, адже зважаючи на стрімкість розвитку ситуації
передбачити щось напевне здається неможливим. Особливо, враховуючи, що
лише за два місяці захворювання спочатку вирвалося за межі провінції
Хубей, поширившись у всі регіони Китаю, згодом досягло глобальних
масштабів, вразивши нині понад 30 країн, і це попри зусилля влади КНР і
міжнародних організацій.
Та все ж вважається, що не такий страшний сам вірус як заходи, які
людство вимушене вживати для захисту від нього. Починаючи із закриття
повітряного сполучення з іншими країнами та припинення роботи великих
підприємств, і закінчуючи обмежувальними заходами для малого і
середнього бізнесу (в першу чергу торгівлі та сфери послуг) і припиненням
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внутрішнього транспортного сполучення. Кожне з обмежень, стає перепоною
для розвитку світового ринку робочої сили, та не дає змоги нормально та
стабільно функціонувати.Постраждають ледь не всі галузі економіки.
Неминуче понесуть втрати туризм і авіація. Ці дві галузі, напевно, стануть
головними «жертвами» коронавірусу.
За оцінками Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC), втрати
світової туріндустрії у 2020 році можуть досягти $22 млрд. При цьому ринок
туристичних послуг позбудеться 50 млн. робочих місць і скоротиться за рік
на 25%. Міжнародна асоціація повітряного транспорту IATA очікує, що
авіакомпанії втратять близько $113 млрд. [2].
У всіх без виключення підприємствах, що постраждають як мінімум від
запровадження карантину, як максимум – від економічної кризи (починаючи
з барів, ресторанів, кінотеатрів, розважальних закладів, туроператорів і
закінчуючи вантажними перевезеннями, енергетикою і металургією),
виникне проблема з оплатою праці співробітників. Підприємства постануть
перед вибором: відправляти персонал у неоплачувану відпустку чи звільняти
людей, які у розпал епідемії і відсутності засобів стояти у фізичних чергах
центрів зайнятості.
У цьому випадку можна запровадити механізм, за якого роботодавець
отримає право відправити співробітників у простій у зв’язку з карантином
(самоізоляцією) з одночасною подачею он-лайн документів у Державну
службу зайнятості щодо призначення допомоги по безробіттю у зв’язку з
карантином (самоізоляцією) із Фонду державного соціального страхування
України. При цьому необхідно звільнити такі підприємства від обов’язку
виплачувати зарплату співробітникам, що отримують вказану допомогу.
Тобто відбудеться так званий процес «консервації» підприємств [4].
Зважаючи на всі приведені аргументи можна говорити про період, коли
настане час відновлювати економіку в цілому і світовий ринок робочої сили
зокрема. Варто зазначити, що на це піде певний період часу, протяжність
якого буде залежати від тривалості пандемії безпосередньо. До того ж
постане проблема в пошуку нових кваліфікованих працівників, адже їх
левову частку роботодавці змушені звільнити, внаслідок економічної кризи, і
це стосуватиметься не лише певної країни, а й всіх країн світу. Та, не варто
впадати в паніку, хоча розуміємо, що не всі підприємства зможуть вистояти
після такого роду економічного потрясіння. Але все ж, ті, що вистоять
матимуть змогу відновити свою діяльність та, можливо, досягти нового її
рівня розвитку, цим самим, кожне підприємство впливатиме на відновлення
світового ринку робочої сили в цілому.
Отже, постане проблема для підприємств, які користувалися робочою
силою з-за кордону, адже в багатьох можуть виникнути різного роду нюанси,
до прикладу, оформлення робочої візи, термін якої, може закінчитися за
період карантину. Та основною проблемою відновлення світового ринку
робочої сили, після пандемії коронавірусу буде питання саме періоду
відновлення, адже чим довше він триватиме, тим більші затрати різного роду
будуть необхідні, для відновлення діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах для розвитку виробництва, збільшення обсягів
випуску і підвищення конкурентоспроможності продукції необхідно
оновлення основного капіталу як потенційного джерела довгострокових
інвестицій, а отже, і джерел довгострокових інвестицій. В умовах обмежених
можливостей для самофінансування основний акцент повинен бути
зроблений на використанні у відтворювальному процесі зовнішніх джерел
формування власних капіталів та особливостей використання фінансових
ресурсів.
Актуальність дослідження відносно проблематики особливостей
використання
капіталу
та
управління
фінансовими
ресурсами
підтверджується необхідністю опрацювання як теоретичної, так і практичної
складової за умови трансформації ринкових змін і сучасної діяльності
підприємства.Дана проблема, а також недостатня розробка і визначення
особливостей її окремих сторін визначили вибір теми дослідження, які
присвячені деяким теоретичним і практичним аспектам управління
структурою капіталу організації та вибору механізму її фінансового
управління.
Теоретичні наукові аспекти щодо дослідження особливостей
використання капіталу підприємства та управління системою фінансових
ресурсів проведено у працях науковців: М. Білик, В. Гарбара, В. Долі,
Є.Мниха, М. Коробова, О. Ткачук, Т. Новашиної, Г. Савицької, Г. Шадрина,
Г. Швиданенко, А. Шеремета та ін.
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Метою дослідження є пошук напрямів удосконалення та доповнення
існуючих підходів аналізу ефективності використання капіталу підприємств
новими методичними інструментами.
До фінансових ресурсів належать: статутний капітал, резервний капітал,
нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, забезпечення
подальших витрат і платежів, довготермінові і короткотермінові кредити
банків, кредиторська заборгованість усіх видів (зі страхування, за авансами
одержаними, за векселями виданими, з оплати праці, за розрахунками з
бюджетом, учасниками).
Фінансові ресурси підприємства виконують роль сполучної ланки між
окремими
циклами
відтворювального
процесу.
Порушення
їх
функціонування негативно впливає на виробництво, а брак ресурсів
зумовлює порушення процесів виробництва. А їх відсутність призводить до
його припинення. Наявність достатніх доходів створює передумови для
нормального функціонування відтворювального процесу, але ще не гарантує
його, оскільки все залежить від їх раціонального розподілу та ефективного
використання.
Фінансові ресурси підприємств за своїм призначенням спрямовуються
на формування основних засобів і оборотних коштів, що напряму приймають
участь в виробничо-торговельному процесі підприємства. За рахунок
фінансових ресурсів здійснюються витрати підприємств на виробництво та
реалізацію товарів, робіт і послуг, а також інші витрати, пов'язані з
діяльністю підприємства. У процесі здійснення витрат виникають вихідні
грошові потоки – оплата рахунків постачальників і підрядників за товари,
роботи і послуги, страхові платежі. Фінансові ресурси підприємства та
ступінь їх продуктивного використання характеризує фінансовий потенціал
підприємства, тобто його можливості у проведенні витрат з метою отримання
доходу, за результатами фінансово-економічної діяльності в межах сучасного
ринку.
Фінансові ресурси– це кошти, що перебувають у розпорядженні
підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових
зобов'язань. Формуються за рахунок створення підприємства, власних та
прирівняних до них коштів, мобілізуються на фінансовому ринку, надходять
у порядку розподілу грошових надходжень
Фінанси як система економічних відносин суспільства пов'язані з
осередком кругообігу фондів грошових коштів в процесі відтворення.
Кругообіг фондів зумовлює утворення і розподіл (перерозподіл) сукупного
суспільного продукту і національного доходу і формування на цій основі
фондів фінансових ресурсів різного призначення.
Особлива принципова відмінність між фінансовими ресурсами і
капіталом полягає в тому: на будь-який момент часу фінансові ресурси
мають бути більше або дорівнювати капіталу; Відмінності і рівність означає,
що у підприємства немає ніяких фінансових зобов'язань і всі наявні фінансові
ресурси пущені в оборот. Однак, це не означає, що чим більше розмір
капіталу наближається до розміру фінансових ресурсів, тим ефективніше
підприємство працює.
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Самостійність підприємств в прийнятті комерційних рішень передбачає
залучення фінансових ресурсів з різних джерел і формування прийнятної для
організації структури капіталу в системі виробничо-торговельної діяльності.
Потреба в джерелах фінансування виникає у кожного підприємства на всіх
стадіях його життєвого циклу. Тому проблеми вибору способів і форм
мобілізації фінансових ресурсів, оцінки їх прийнятності для підприємства,
управління структурою капіталу набувають для фінансових менеджерів
першорядне значення.
Головною метою відповідних теоретичних досліджень та ознак сутності
фінансових ресурсів і їх співвідношення з капіталом підприємства є
взаємодія на основі відтворювального підходу; елементів процесу управління
капіталом вітчизняних підприємств з використанням програмних продуктів і
розгляд можливих шляхів вдосконалення цього процесу в умовах
трансформації економіки.
Вкладаючи капітал в будь-який інвестиційний проект, підприємець
планує через якийсь час не тільки відшкодувати використаний в обороті
капітал, але й отримати певний прибуток Таким чином, основа ділової
активності – нарощування економічного потенціалу підприємства, за умови
використання системи оборотності капіталів на підприємстві. Оцінка
майбутнього прибутку, тобто рішення дилеми – вигідний чи ні даний проект,
базується на прогнозах майбутніх надходжень від інвестиції та елементів
системи
Отже, дослідження проблеми залучення фінансових ресурсів та
управління капіталом потребує, управління своєчасним формуванням усіх
видів фінансових ресурсів, а також систематичний пошук резервів
накопичення фінансових ресурсів, особливо власних, для забезпечення
належного фінансового стану та стійкої, стабільної роботи підприємства.
За результатами вище викладеного матеріалу, головним завданням для
покращення системи забезпечення капіталом та управління фінансовими
ресурсами на вітчизняних підприємствах в Україні можна виділити: розробку
та механізм впровадження необхідної правової та управлінської бази для
підвищення дієздатності системи ефективного використання капіталу й
формування основи збереження та нарощування конкурентоспроможності
вітчизняної економіки, а також створення умов для зацікавлення
національних інвесторів вкладати кошти та використовувати прибутки на
підприємстві та на внутрішньому ринку [5, с. 26-30].
Список використаних джерел:
1. Господарський кодекс України : закон України від 11.02.2010 р. №436IV. URL : http://zakon.nau.ua/
2. Про захист економічної конкуренції :Закон України від 11.01.2001 р.
№ 2210-III. URL : http://zakon.nau.ua/doc/?code=2210-14..
3. Кузенко Т.Б., Сабліна Н.В. Методичні підходи до управління
фінансовим потенціалом підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2015.
С. 78–90.
119

4. Іпполітова І.Я., Селезньова Г.О. Стратегічні партнерства підприємств як
напрям їхнього зовнішнього розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 28.
С. 99–106.
5. Андросова Т.В., Ляшенко О.Ю. Особливості функціонування
підприємств торгівлі в сучасному конкурентному середовищі. Економічна
стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник
наукових праць. 2011. Вип. 2 (14). С. 26–30.
Заболотна Аліна, Віхренко Катерина
Науковий керівник: Гарбар В.А., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
У системі стратегічного розвитку будь-якого підприємства конкурентна
стратегія підприємства відіграє важливу роль. У сучасній економіці
практично всім сферам бізнесу притаманні високий ступінь конкурентної
боротьби між учасниками ринку, мінливість і непередбачуваність зовнішніх
змін, що значно ускладнює конкурентну діяльність підприємств. Тому,
формування дієвої конкурентної стратегії підприємства, забезпечення її
стратегічної адаптивності до умов ринкового середовища є однією з
важливих управлінських проблем.
Дослідження конкурентної стратегії здійснювали такі дослідники, як
Г. Азоев, Г. Багієв, О. Віханський, І. Герчикова, Є. Голубков, Г. Гольдштейн,
І. Ансофф, A. Марченко, М. Книш, P. Фатхутдінов, Ф. Буккерель, А. Дайан,
Ф. Котлер, Г. Мінцберг, М. Портер, A. Томпсон і багато інших.
Існує безліч зовнішніх і внутрішніх факторів, від яких залежить
успішність діяльності підприємства, але саме правильне обрання
конкурентної стратегії значно підвищує можливості збереження та посилення
конкурентоспроможності підприємства у стратегічній перспективі.
Формування конкурентної стратегії підприємства може грунтуватись на
різних стратегічних методологіях, так званих «школах стратегії». Але
обов'язковим для будь-якої методології формування конкурентної стратегії є
визначення джерела основної конкурентної переваги – мінімізація витрат чи
диференціація продукції.
Один із засновників школи (методології) позиціонування М. Портер
вважав, що стратегії абсолютного лідерства у витратах і диференціації
повинні розповсюджуватися на галузь в цілому. Це твердження є вірним з
точки зору самої теорії, але за реальної практики підприємство, що здійснює
свою діяльність в межах певного конкурентного простору, в будь-якому
випадку обирає певний сегмент, у якому вона збирається конкурувати [1].
Процесу формування та реалізації конкурентних стратегій притаманні
специфічні риси: різноманіття товарних і географічних сегментів ринку та
можливість використання різних стратегій щодо різних конкурентів. В
основу розробки конкурентної стратегії підприємства може бути покладено
один з трьох типів конкурентної поведінки:
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1) креативний тип (К), при якому система заходів, спрямована на
створення й підтримку конкурентних переваг, формується усвідомлено за
допомогою появи нових компонентів у діяльності підприємства на базі
тривалого процесу пошуку та оновлення;
2) адаптивний тип (А), що відображає здатність підприємства до
стратегічної або тактичної адаптації до дій ринкових конкурентів;
3) забезпечувальний тип (З), який формується у випадках, коли
конкурентні переваги підприємства реально існують і оцінюються як значні,
але потребують підтримки, збереження у наглядній перспективі та
формування умов для їх ефективної реалізації.
Аналіз особливостей кожного з типів дає змогу визначити, які з них
властиві тій чи іншій стратегії, та сформувати матрицю конкурентної
поведінки підприємства [3].
Алгоритм вибору конкурентної стратегії, який включає дві основні
стадії:
– підготовчу, що полягає в зборі та систематизації інформації про стан
зовнішнього та внутрішнього середовища ;
– заключну, у ході якої на основі аналізу
– альтернативних варіантів безпосередньо обирається конкурентна
стратегія. При цьому вибір конкурентної стратегії базується на отриманій
інформації підготовчої стадії про привабливість ринку, наявність відповідних
стратегічних ресурсів тощо.
Тому, щоб забезпечити вихід української продукції на європейський
рівень, необхідно забезпечити її конкурентоздатність шляхом координації
заходів, направлених на підвищення даного показника, що підтверджує
важливість формування конкурентної стратегії для підприємства. З цією
метою був розроблений алгоритм вибору конкурентної стратегії, що
складається з підготовчої стадії, на якій здійснюється оцінка внутрішнього та
зовнішнього середовищ, та заключної стадії, у результаті якої обирається
певна конкурентна стратегія. Запропонований алгоритм вибору конкурентної
стратегії на відміну від існуючих враховує можливі варіанти відбору
відповідно до ситуації, що склалася на конкретному підприємстві та в його
оточенні [4].
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ
ФОНДОВИХ БІРЖ СВІТУ ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
У світовій практиці фондові ринки слугують своєрідними
«барометрами» економічної погоди: ринкової кон’юнктури та ділової
(підприємницької) активності. Зокрема біржові індекси вже понад сто років
використовують для інтегральної оцінки стану фінансового ринку. Адже
інвесторів цікавить не лише динаміка цін на акції певної компанії, а й
загальна тенденція всього ринку.
На сьогодні робота фондових бірж зазнала різких змін, які спричинені
проблемою світового масштабу - епідемією вірусу Covid-19. Спалах
захворювання розпочався у грудні 2019 у м. Ухань (Китай) та був визнаний
ВООЗ пандемією 11 березня 2020 р. За даними Світової статистики у
реальному часі [1] станом на 10 квітня 2020 р. виявлено більше 1 600 000
випадків, захворювання майже у всіх країнах світу. Унаслідок захворювання
більше 95 тис.осіб померли, одужали - близько 356 тис.осіб.
Поширення вірусу Covid-19 і зниження попиту на нафту призвели до
падіння цін на «чорне золото».На початку березня 2020 р., після невтішних
результатів переговорів ОПЕК та Росії щодо зниження обсягів видобутку
нафти на тлі скорочення попиту, ціни на нафту обвалилися, а разом з ними і
фондові ринки.
На Нью-Йоркській біржі 9 березня торги відкрилися обвалом: індекс
S&P 500 в перші хвилини торгів упав на 6,9%, Dow Jones - на 7%. Через різке
падіння торги були припинені на 15 хвилин. Правило про призупинення
торгів після падіння на 7% застосували вперше з часів фінансової кризи 20082009 років. У зв’язку з поширенням вірусу Covid-19 Нью-Йоркська фондова
біржа (NYSE) заявила, що тимчасово закриває свої торгові зали і повністю
переходить на е-торгівлю [2].
Як проінформувало видання «Економічна правда» [3] з посиланням на
Associated Press, 12 березня відбувся найбільший обвал індексів (Dow Jones,
S&P 500) на фондовому ринку США із 1987 року. За результатами торгів,
індекси потрапили у так звану «ведмежу зону». Нею вважається ситуація,
коли ціни впали на понад 20%. Індекс S&P 500, який включає 500
найбільший компаній світу, впав за цей день на 9,5%. Загалом же він втратив
26,7% від найвищої позначки, яка була встановлена у лютому 2020р.
Промисловий показник Dow Jones втратив майже 10%. Це найбільша втрата з
моменту падіння на 23% у «чорний понеділок» 1987 року. Індекс
автоматизованої системи котирування Національної асоціації дилерів з
цінних паперів NASDAQ впав на 9,43%.Нафтогазові і фінансові корпорації
увійшли в число компаній, акції яких впали найбільше.
122

Фондові індекси країн Західної Європи теж впали. Індекс Лондонської
фондової біржі FTSE 100, який є основним індикатором стану
економікиВеликобританії, 28 лютого 2020 року опустився за тиждень на 13%
на тлі зростання тривоги щодо ситуації з поширенням у світі нового
коронавірусу і викликаних ним загроз для глобальної економіки. За
підрахунками агентства Press Association, це стало найбільшим тижневим
падінням індексу з часів фінансової кризи 2008 року. Сукупна вартість
британських компаній, папери яких торгуються на Лондонській фондовій
біржі, зменшилася на 200 млрд. фунтів (260 млрд. дол.). За одну тільки
п'ятницю вони втратили в ціні 58 млрд. фунтів (5,5 млрд. дол.) [4].
Паризька фондова біржа почала 9 березня 2020 р. роботу з різкого
зниження котирувань. Головний фондовий індекс CAC 40, який відображає
стан 40 найбільших за капіталізацією корпорацій Франції, впав на 6,4%, до
4809,68 пункту [6]. На думку біржових аналітиків, те, що відбувається на
паризькому торговому майданчику прямо пов'язане з падінням цін на нафту і
побоюваннями, пов'язаними з поширенням у світі нового коронавірусу.
Падіння в 3-5% відзначено по акціях практично всіх провідних корпорацій
країни, банків, телекомпаній, операторів зв'язку.
За даними станом на 12 березня 2020 року, найважливіший фондовий
індекс Німеччини DAX знизився на 9%, нідерландський AEX - на 9%
швейцарський SMI - на 8%, італійський FTSE MIB впав ще більше - на 12%
[5].
Ключові індекси Токійської фондовій біржі 10 березня 2020 р. впали
майже на 3,8%, реагуючи на обвал фондових ринків США та інших країн
(про це свідчать дані торгів). Індекс Nikkei, один з головних фондових
індексів Японії, який відображає коливання курсів акцій 225 провідних
компаній країни, за перші 15 хвилин операцій опустився на 3,77%, до
позначки 19448 пунктів [7].
Торги тимчасово були призупинені в Бангкоку і Мумбаї після того, як
основні орієнтири на обох фондових ринках досягли 10% нижньої межі.
Після відновлення торгів Індекс SET 100 в Таїланді знизився на 8,7%, а
індекс Sensex в Мумбаї - на 9,4%. Втрати на материковому Китаї, були менш
серйозними: індекс Shanghai Composite знизився на 3% [8].
Через пандемію Covid-19 був завершений безпрецедентний ріст індексів,
що тривав 11 років. Економіка України є однією зі складових світового
господарства, а український фондовий ринок дуже чуттєвий до змін світових
фондових індексів.
Поки що зниження індексів на фондових ринках можна
охарактеризувати як «ведмежий» тренд і «здуття бульбашок». Справжня
фінансова криза може спалахнути тоді, коли корпорації та уряди почнуть
масово оголошувати дефолти за виплатами, бізнеси будуть закриватися,
рівень безробіття зростатиме, а споживання знижуватиметься. Саме тому
зараз досить актуальною є проблема визначення рівня економічної безпеки
суб’єктів фондового ринку України.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
За сучасних умов розвитку інтеграційних зв’язків на міжнародному
рівні, зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє важливу роль у
забезпеченні економічного зростання країни. В контексті поглиблення
інтеграції України до європейського економічного простору особливого
значення набуває збільшення обсягів зовнішньоторговельних операцій
підприємств, продукція яких с наукомісткою. Зовнішньоекономічна
адаптація вітчизняних підприємств до умов євроінтеграційних процесів
дозволить здійснити модернізацію та технічне переоснащення виробничих
потужностей, залучити іноземні інвестиції, підвищити інноваційність та
якість продукції, покращити рівень конкурентоспроможності на
європейському та світовому ринках. Це створить передумови для подальшої
рівноправної участі України у зовнішньоекономічних відносинах з країнамичленами ЄС [1, с.59].
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Аналіз особливостей зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних
підприємств в умовах євроінтеграції здійснювали такі вчені-економісти як:
Семенюк І. Ю. [1],Жигалкевич Ж. М. і Станіславський О. В. [2], Манаєнко І.
М., Просяник І. [4],Харченко Т. О., Зеленська Я. В. [5] та багато інших.
Наразі існує необхідність
адаптації вітчизняних промислових
підприємств до розвитку в умовах глобалізації та входження України у
світовий економічний простір. Адже українські підприємства знаходяться під
«тиском» низки факторів, що з одного боку дають чималі перспективи та
можливості, а з іншого викликають нові загрози та ризики. Природою та
джерелом таких змін є курс України до євроінтеграції. Як наслідок,
підвищується роль факторів впливу зовнішнього середовища, а отже
виникають реальні можливості розширення сфер діяльності, диверсифікації
продукції та забезпечення функціонування й розробки стратегії розвитку їх
потенціалу. Але зазначене потребує адаптування вітчизняних підприємств до
новітніх інструментів стратегічного управління та постійних змін в
макросередовищі. До проблем вітчизняних підприємств що виникли на
шляху євроінтеграції можна віднести: застаріле технічне обладнання та
устаткування;
неефективні
методи
управління
підприємствами;
невідповідність міжнародним та європейським стандартам; невизначеність
підприємців щодо модернізації підприємств; відсутність стимулів та дієвих
інструментів щодо підвищення якості продукції. До переваг, що отримає
Україна від зони вільної торгівлі та інтеграції з ЄС, віднесено: входження в
єдиний зовнішній ринок ЄС; постійне зростання експорту товарів і послуг,
набуття статусу основного торговельного партнеру для багатьох галузей ЄС,
одного з лідерів постачання продовольства до ЄС; наявність тенденції до
збільшення європейського експорту, що свідчить про залежність експорту від
процесів глобальної інтеграції; додаткові торговельні преференції від ЄС для
України (квоти на експорт без сплати мита); стійкість політичної системи,
гармонізація національного законодавства із законодавством ЄС,
реорганізація неефективного судового законодавства; розвиток середнього та
малого бізнесу; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції,
впровадження стандартів ЄС на вітчизняних підприємствах; отримання
підприємствами, під час участі на світовому ринку, знань та досвіду, які
сприяють підвищенню ефективності їх діяльності, що приводить до
зменшення залежності від умов на внутрішньому ринку [2, с.118-119].
Зовнішня торгівля товарами в 2019 році характеризується чималим
спектром відносин (табл. 1) [3].
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Таблиця 1 - Зовнішня торгівля товарами в 2019 році
Країни ЄС
Експорт
Китай
Польща
РФ
Туреччина
Італія
Німеччина
Єгипет
Індія
Нідерланди
Угорщина

$20,8 млрд.
$50,1 млрд.
$3,6 млрд.
$3,3 млрд.
$3,2 млрд.
$2,6 млрд.
$2,4 млрд.
$2,4 млрд.
$2,3 млрд.
$2 млрд.
$1,8 млрд.
$1,6 млрд.

Країни ЄС
Імпорт
Китай
РФ
Німеччина
Польща
Білорусь
США
Туреччина
Італія
Франція
Швейцарія

$25 млрд.
$60,8 млрд.
$9,2 млрд.
$7 млрд.
$6 млрд.
$4,1 млрд.
$3,8 млрд.
$3,3 млрд.
$2,4 млрд.
$2,1 млрд.
$1,7 млрд.
$1,6 млрд.

Дослідження показало, що топ-10 країн, до яких Україна постачала свої
товари, очолюють Китай, Польща та Російська Федерація. Експорт із Китаєм
у 2019 році зріс на понад 63% порівняно із 2018 роком та становить 3,6 млрд.
доларів. З Польщею минулого року додалося 1,2% експортованих товарів на
3,3 млрд. доларів. Щодо РФ, експорт впав на 11,2% і протягом року становив
3,2 млрд. доларів. Найбільше товарів минулого року Україна завозила з
Китаю (9,2 млрд.), причому імпорт збільшився майже на 21%, з РФ (7 млрд.),
хоча імпорт впав на 13,6%.
Євроінтеграція для національного споживача покращує доступ до
якісної імпортної продукції, підвищує стандарти якості та безпечності
української продукції в тому числі і на внутрішньому ринку. Ефективність
здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємствa пов’язана з
формувaнням тa реaлiзaцiєю результативної cтрaтегiї, якa є програмою
розвитку діяльності пiдприємcтвa на зовнішніх ринках, підкоренням
визначеної чacтки ринку, розширенням тa пiдтримaнням конкурентних
позицiй. [4, с.13].
Для покращення зовнішньої торгівлі вітчизняному виробнику перш за
все потрібно покращити якість продукції, яка б відповідала потребам та
вимогам споживачів, стандартам якості. Вирішення цієї проблеми має
розпочатися з оновлення застарілого обладнання, ефективної організації
виробничого процесу, підвищення кваліфікації робітників [4, с.13].
Забезпечити досягнення визначених результатів можливе за умови
розроблення якісної стратегії зовнішньоекономічної діяльності. При цьому
необхідно активізувати роботу в напрямі конкретизації заходів та
розроблення інструментів досягнення зовнішньоекономічних цілей, які
дадуть змогу реалізувати визначені напрямі розвитку зовнішньоекономічної
діяльності, оцінити ступінь успішності їх реалізації [5, с.419].
Таким чином, досягнення ефективності діяльності підприємств в умовах
глобалізаційних трансформацій та поглиблення інтеграційних процесів
можливе за умови активізації ресурсів підприємства, обґрунтування напрямів
розвитку зовнішньоекономічної діяльності, розширення обсягів реалізації
продукції за рахунок виходу на зовнішні ринки та закріплення позицій на
ньому.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Проблема підвищення конкурентоспроможності набуває важливого
значення для українських підприємств, які функціонують в сучасних умовах,
конкурентні позиції яких на світових ринках залишаються недостатньо
високими. Вирішення проблеми ускладнюється економічною ситуацією, яка
склалася
на
сьогодні.
Так,
під
конкурентоспроможністю
підприємстварозуміють можливість підприємства адаптуватися до змін
ринкової кон’юнктури, нового законодавства, змін податкової системи,
прогнозувати цінову політику, займатися пошуком нових джерел
фінансування, оптимізувати ефективність використання сировинних
ресурсів, забезпечувати наявність висококваліфікованого персоналу та інші
аспекти, які забезпечують необхідний для підприємства успіх.
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Проблемами
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств
займалися зарубіжні та вітчизняні вчені-економісти. Заслуговують уваги
праціЛ. Гринівої,Паршиной, Л.Піддубної, І. Рожкової, О.Станіславика,
Н.Тарнавської, А. Томпсона, Г. Чупика, Г. Яковлєва, Л. Яремченко.
Визначають три рівні суперництва між конкурентами:
- мікрорівень (певні види продукції підприємств);
- мезорівень (галузі, корпоративні об’єднання підприємств та організації
конгломеративного рівня);
- макрорівень ( народногосподарські комплекси) [1] .
Конкурентоспроможність у широкому розумінні – це здатність певного
об’єкта перемагати в конкурентній боротьбі. У вузькому значенні слова,
конкурентоспроможність:
- товару (послуги) – це здатність товару ( послуги) завдяки його
властивостям, які є перевагами порівняно з аналогічними властивостями
інших товарів (послуг), перемагати у ринковій боротьбі;
- підприємства – це потенційна змога досягати конкурентних переваг
підприємством у суперництві з іншими суб’єктами господарювання;
- країни – це наявність кращих умов стабільного економічного зростання
країни порівняно з іншими країнами [2].
Для забезпечення економічного розвитку підприємству необхідно
забезпечити
стабільність
показників
конкурентоспроможності,
та
запроваджувати заходи щодо їх підвищення.
У сфері підвищення конкурентоспроможності є:
- усунення перешкод для здійснення підприємницької діяльності;
- забезпечення платоспроможного попиту населення;
- фінансове стимулювання інноваційної діяльності підприємств щодо
створення нових товарів і послуг.
Підвищення рівня конкурентоспроможності досягається шляхом
орієнтації підприємства на споживача, поліпшення якості продукції,
впровадження інноваційної політики, більш якісного використання ресурсів,
в тому числі людських, поліпшення умов роботи і ряду інших факторів.
Шляхи підвищення конкурентоспроможності конкретної фірми
повинні розглядатися виходячи зі сфери її діяльності, виду підприємства,
організаційної структури та інших факторів. Необхідно звернути увагу на
зважене і кваліфіковане управління виробництвом з урахуванням
специфічних умов перехідного періоду, а також на розробку і реалізацію
зовнішньої і внутрішньої конкурентоспроможної політики підприємств [3].
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства є його рушійною
силою
та
найголовнішою
складовою
діяльності.
Завдяки
конкурентоспроможності підприємства забезпечуються його можливості
зберігати або розширювати і позиції на цільовому ринку, впливати на
ринкову ситуацію та забезпечуючи ефективність функціонування.
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ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА
Важливе значення для підприємств будь-якого рівня в ринкових умовах
господарювання має формування виробничої програми як важливого
розподілу поточного плану підприємства,оскільки вона відображає зміст їх
основної діяльності та засоби досягнення стратегічної мети.
Виробнича програма (річний план виробництва) – це програма, яка
відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі
результати його діяльності за визначеними критеріями. Така програма
повинна включати певну номенклатуру продукції, її обсяги (у натуральних та
вартісних показниках), числові значення критеріальних техніко-економічних,
соціальних та інших показників, а також враховувати обмеження щодо
матеріальних ресурсів, персоналу, виробничих потужностей тощо
[1, с. 243-249].
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення
потреб споживачів у високоякісній продукції, яка випускається
підприємствами при найкращому використанні їхніх ресурсів та отриманні
максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі
розробки виробничої програми на всіх рівнях потрібно дотримуватися
наступних вимог:
- правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і
обґрунтування обсягу її виробництва попитом споживачів;
- повне ув’язування натуральних і вартісних показників обсягів
виробництва і реалізації продукції;
- обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і в першу
чергу, виробничою потужністю [2].
Основними завданнями аналізу обсягу виробництва та реалізації
продукції є:
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1. Оцінка виконання договорів минулого періоду з тим, щоб визначити
розширення або пролангування яких договорів при наявних ресурсах може
дати підприємству максимальну вигоду;
2. Оцінка виконання договорів за обсягом і ритмічністю поставок,
якістю та комплектністю продукції. Визначаються розміри втрат у результаті
несвоєчасного або неповного виконання згідно договорів, їх вплив на основні
економічні показники діяльності підприємств: обсяг реалізації, прибуток,
рентабельність та інше;
3. Виявлення внутрішніх і зовнішніх причин невиконання договірних
зобов'язань. При виявленні зовнішніх причин, потрібно щоб винні
(постачальники, транспортні чи інші організації) відшкодували суму
спричиненого збитку за порушення строків та умов договорів;
4.
Виявлення
внутрішньогосподарських
резервів
збільшення
виробництва і реалізації продукції;
5. Розроблення пропозицій по провадженню виявлених резервів [3, с. 913].
Виробнича програма складається із 2-х розділів: плану виробництва
продукції в натуральному (умовно-натуральному) вигляді та плану
виробництва у вартісному вигляді.
Виходячи з натуральних обсягів постачань і виробництва,
розраховується загальний обсяг продукції у вартісному вигляді: обсяг
товарної продукції, валової продукції, реалізованої, чистої, умовно-чистої
продукції.
Розробка завдань із випуску виробів у натуральному вигляді є
найважливішою частиною роботи при складанні виробничої програми.
Важливість її визначається тим, що споживачам потрібна продукція
визначених видів, здатних задовольнити наявні потреби. На основі виявлення
цих потреб формується програма виготовлення конкретних виробів.
Показниками виробничої програми є:
− кількісні (вартісні, натуральні, умовно-натуральні, трудові);
− якісні (сортність, марка, вміст корисного компонента, частка
продукції, що відповідає світовим стандартам, частка експортної продукції).
Натуральні показники характеризують виробничу спеціалізацію
підприємства та частку на ринку того чи іншого продукту. Трудові показники
використовуються у внутрішньовиробничому плануванні для оцінювання
трудомісткості одиниці продукції та виробничої програми. Вартісні
показники необхідні для узагальненого оцінювання обсягів діяльності
підприємства, яке виробляє широкий асортимент продукції, для зіставлення
витрат з отриманим прибутком, оцінювання ефективності діяльності
підприємства [4, с. 230-235].
Продуктивна виробнича діяльність підприємств в умовах ринкового
середовища визначається параметрами виробництва і продажу суспільно
визнаних благ (продукції, робіт, послуг) з метою отримання прибутку.
Завдання виробничої діяльності передбачають максимально можливий обсяг
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виробництва і продажу продукції заданого асортименту, потрібної якості у
визначені терміни при найкращому використанні виробничого потенціалу,
техніки для стійкого насичення ринку конкурентоспроможною продукцією
та досягнення високих фінансових результатів.
Отже, при розробці виробничої програми передбачається досягнення
необхідних темпів зростання виробництва; освоєння нових видів продукції;
раціональний розподіл продукції, що випускається, по календарних термінах.
Основна увага повинна приділятись підвищенню ефективності виробництва,
досягненню беззбитковості по збитковій частині номенклатури.
Передбачається відновлення фондів і впровадження нової техніки,
підвищення використання виробничої потужності, зростання продуктивності
праці.
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З УКРАЇНОЮ
Українська економіка після невеликого зростання в 1999-2007 рр. знову
опинилася в кризі [1, с. 28]. Верховній Раді України вдалося сформувати
тимчасову адміністрацію в 2013 р., провести позачергові президентські і
парламентські вибори. Режим Третьої Республіки внаслідок цього був
частково реставрований, але довіра до нього була необоротно підірвана.
Постало завдання радикального реформування всієї системи державного
управління. Вирішити її не вдалося в силу цілого ряду причин. Далеко не всі
з них можуть бути інкриміновані п'ятим президентом України та Верховного
суду України восьмого скликання.
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Не мали до цього і зовнішні умови. Згадувані вже внутрішні проблеми
ЄС, лінії напруги всередині євроатлантичного співтовариства, а також не
надто вдале зовнішньополітичне маневрування нової української
адміністрації ускладнили завдання. Зосередивши головні зусилля на
забезпеченні обороноздатності країни, що в тих умовах було, ймовірно,
виправдано, вона сильно відволіклася від насущних внутрішніх проблем,
вдосконалення механізмів державного управління.
Правова й конституційна реформи, завершення переходу до ринкової
економіки, боротьба з корупцією, децентралізація декларувалися і частково
здійснювалися, але недостатньо послідовно, і не дали соціально відчутних
результатів. Земельна реформа вперлася в нерозуміння її цілей в суспільстві і
опір осіб, які навчилися отримувати вигоду з неврегульованості питання. У
приватизації держвласності справа часто зводилося до продажу невеликих
підприємств, а багато держкомпаній, залишаючись монополістами,
перетворювалися в розсадники корупції.
Все це в поєднанні з озброєним конфліктом, переросло в «гібридну
війну» або в «війну нового покоління», не залишило Петру Порошенко
шансів виконати головну місію – вивільнення соціальної енергії розвитку
(людського потенціалу), радикальної перебудови державного управління
господарським життям і суспільними процесами.
Результат, як і слід було очікувати, виявився далеким від можливого і
від суспільних очікувань.
Лише в 2017 р, як бачимо, намітився деякий економічний ріст, але за
показником ВВП на душу населення Україна перемістилася на останнє місце
в Європі. У цій популярній в нашій країні констатації, правда, присутня
частка політичного лукавства. Справа в тому, що економічна статистика в
Україні не дає повного уявлення про виробництво, виробленого продукту й
доходи. Згадуване вже дрібнотоварне виробництво і доходи від нього
економікаспостерігає погано, а громадяни України не поспішають
розкривати їх перед державою, не відчуваючи до неї довіри.
У 2019 р позитивні тенденції в економіці України посилилися. Згідно з
розрахунками, український номінальний ВВП зростав найшвидшими
темпами у Східній Європі – з $ 90,6 млрд в 2015 р до $ 131 млрд в 2018 р
«Якщо недавно можна було говорити про Україну як про найбіднішу країну
регіону (середня номінальна зарплата на початку 2016 р становила $ 180 /
міс.),  стверджує він,  то зараз на пострадянському просторі країна відстає
тільки від Росії, Казахстану і Білорусі з номінальним показником $ 435 / міс.»
[3].
В аналізі відносин України і ЄС ми виходимо з того, що поряд з
початковою метою цього безпрецедентного проекту – встановлення міцного
миру в Європі - він може послужити моделлю нового світопорядку, який
наразі формується. І мова тут йде в першу чергу про європейську соціальну
ринкову економіку.
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Роки, про які йде мова, для ЄС були нелегкими. Одна за одною йшли
кризи: інститутів, фінансово-економічна, міграційна і, нарешті, криза
європейської безпеки. Ця остання і висунулася на перший план після
трагічних подій в Україні.
Ожило те, що А. Громико назвав «колишніми страхами Старого Світу»:
тероризм, міграція, економічні негаразди та соціальна нерівність.
Примножилися розбіжності, серед країн – членів ЄС не було і немає єдності
ні в питанні про те, чим він повинен стати, ні в ставленні до інтеграційних
прагнень України.
На саміті ЄС в Братиславі в липні 2016 року українська криза в переліку
актуальних викликів не значилася. Потім було два засідання Ради ЄС з
економічних питань та з питань безпеки та оборони. На обох українська
проблематика була відсутня. Обговорення стану та перспектив розвитку ЄС
продовжилося на ювілейному саміті ЄС, присвяченому 60-річчю Римського
договору. Напередодні 3 Березнята 2017 був опублікований документ про
майбутнє союзу.
Проект «Східне партнерство» (2009) не припускав членства України в
ЄС. Угода про асоціацію стало кульмінацією проекту. Воно, особливо його
економічна складова, по суті мало чим відрізняється від завершальної стадії
підготовки країни до членства в ЄС, і надання Україні статусу державикандидата могло б наблизити її до мети її зовнішньої політики і створило б
іншу ситуацію в Східній Європі. І, навпаки, зупинившись на кордоні
України, європейський проект піддає ризику і Україну, і ЄС.
21 березня 2014 року представники ЄС і України підписали політичний
блок Угоди про асоціацію, а 27 червня 2014 року – його економічну частину.
16 вересня 2014 р ВСУ ратифікував Угоду про асоціаці. і президент підписав
відповідний закон. З 1 січня 2016 року почала діяти зона вільної торгівлі. ЄС
завершив ратифікацію 11 липня 2017 р і 1 вересня 2017 р угода повністю
вступило в силу.
Таким чином, процес зближення України і ЄС прискорився, зв’язки
зміцнилися. І в економічній, і в політичній, і в правовій областях відбулися
зміни, які, на наш погляд, вже зробили процес незворотнім. Він ще більш
наблизився до переходу в процес набуття членства України до ЄС.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Міжнародна торгівля – це обмін різними товарами, послугами та іншими
результатами людської праці, в якому приймають участь дві та більше
держави. Міжнародна торгівля є найважливішим чинником міжнародного
поділу праці та формування світового ринку. Завдяки цьому всі країни
розширюють можливості виробництва, посилюють конкуренцію та у такий
спосіб впливають на економічне зростання.
Проблеми розвитку міжнародних торговельних відносин розглядаються
в працях певної частини науковців, серед яких: Божидарнік Н., Божидарнік
Т., Дудченко М.Л., Дунська А., Кривецька О., Манцуров І., Рубцова М.Ю. та
ін.
Метою дослідження тез є обґрунтування сучасних тенденцій
міжнародних торговельних відносин в глобалізованому просторі.
Історично склалося, що торговельні відносини між різними країнами
відбувалось через нерівномірний розподіл ресурсами, тобто в різних країнах
клімат дозволяв вирощувати лише певний вид культур, що змушувало
держав домовлятися між собою. З часом міжнародна торгівля стала
невід’ємною ознакою розвитку країни. Наприклад, високорозвинені країни
мають набагато кращі показники в торговельних відносинах в порівняні з
країнами, що розвиваються.
Сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі характеризується такими
чинниками міжнародного середовища, як посилення міжнародної
конкуренції, зміцнення існуючих і поява нових інтеграційних угруповань,
індустріалізація більшості країн, що розвиваються, проблема заборгованості
як цих країн, так і постсоціалістичних (перехідних) економік, розпад світової
соціалістичної системи господарства [1].
Якщо говорити за сьогоднішню політику міжнародних торговельних
відносин, то ми можемо побачити суперечливий характер. З однієї сторони,
держави прагнуть до лібералізації торгівлі та зниженню торгових бар’єрів, а з
іншої посилення політики протекціонізму - спроби обмежити доступ до
товарів інших країн для підтримки вітчизняного виробника. Дивлячись на ці
два фактори, можемо чітко зрозуміти, що протекціонізм є великою загрозою
для міжнародної торгівлі [2].
Сучасні преференційні торговельні угоди, крім лібералізації імпортних
мит, регулюють значно ширше коло питань, включаючи технічні бар’єри,
торгівлю послугами, захист інтелектуальної власності, державні закупівлі,
захист іноземних інвестицій та електронну торгівлю.
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Сьогодні світ спостерігає за новою хвилею преференційної лібералізації
у світлі переговорів щодо безпрецедентних «мега-регіональних»
торговельних угод: Трансатлантичної зони вільної торгівлі між ЄС та США
(Transatlantic Trade and Investment Partnership, або ТТІР), Угоди про зону
вільної торгівлі Тихоокеанського регіону (Transpacific Partnership, або TPP)
та Всеохоплюючої торговельної та економічної угоди між ЄС та Канадою
(Comprehensive Trade and Economic Agreement, або CETA).
Проте, сьогоднішня ситуація в світі, а саме пандемія коронавірусу, дає
нам чітко зрозуміти, що політика протекціонізму - це єдиний варіант
зберегти робочі місця в країні. За підрахунками Організації економічного
співробітництва й розвитку, в 2020 році зростання світової економіки може
сповільнитись в двічі – з 2,9 % до 1,5 % . Ще один фактор, через який
вірогідно продовжиться перехід країн до загального протекціонізму, – це
торгівельна війна між США так Китаєм. Уряди багатьох країн вже почали
вводити нові тарифи для іноземних компаній [3].
Протекціонізм не омине і Україну. Він матиме негативний економічний
вплив на українських експортерів. Українські підприємці будуть вимушені
диверсифікувати експорт через підвищення вимог до імпортованої продукції.
Також вони будуть вимушені створювати торгові компанії та власні
виробничі підприємства в ЄС, Китаї, США.
Отже, аналізуючи тенденції розвитку міжнародної торгівлі, ми можемо
побачити, що країни стають більш закриті до міжнародної торгівлі. Пандемія
сколихнула весь Світовий ринок. Кожна країна думає насамперед про свої
потреби та хоче захистити вітчизняного виробника від міжнародної
конкуренції , цим самим в майбутньому може сповільнитись економічний
розвиток країн. Говорячи про українські компанії, то у 2020 році вони
повинні брати на себе більші ризики в порівнянні з європейськими
компаніями. Так як Україна не має значного внутрішнього ринку, країна
базується переважно на зовнішній торгівлі.Для охочих продавати свою
продукцію на міжнародному ринку одним з найголовніших питань
залишається пристосування до нових змін у правовому регулюванні
міжнародної торгівлі, що стає все більш нестабільним і складним у зв'язку зі
змінами у глобальній політиці та безпеці.
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ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
У сучасному бізнесі якість та швидкість впровадження нових
технологій, інформаційних систем та управлінських методів стають
основними критеріями ефективного розвитку підприємств. На сьогодні
виникає потреба у використанні маркетингу інновацій, що є запорукою
успіху діяльності суб’єктів господарювання, адже саме маркетинг інновацій
дозволяє виявляти й контролювати ті фактори, які визначають умови
тривалого виживання і розвитку на ринку. Можна констатувати той факт, що
для
того,
щоб
підприємство
розвивалося,
підвищувало
свою
конкурентоспроможність і мало лідерські позиції, слід дотримуватися двох
напрямів діяльності: реалізовувати комплекс маркетингу та розробляти й
впроваджувати інновації. На цьому акцентували увагу ще такі відомі вчені в
галузі маркетингу та менеджменту, як Ф. Котлер і П. Друкер.
Існує багато підходів до визначення поняття маркетингу інновацій.
Автори часто ототожнюють поняття «маркетинг інновацій» та «інноваційний
маркетинг». Ці два поняття пов’язують з маркетинговими дослідженнями під
час розроблення нового продукту, використанням традиційних методів та
інструментів маркетингу для створення та поширення інновацій.
На етапі досліджень і розробки продукту маркетингові дослідження
мають забезпечити отримання надійних і вірогідних даних про ринок. На
етапі виконання науково-дослідних робіт вони забезпечують отримання
даних для обґрунтованого вибору напрямів досліджень. Маркетинг має бути
на всіх стадіях створення і розповсюдження інновацій.
Концепція маркетингу інновацій є основою дослідження ринку і
пошуків конкурентної стратегії підприємства. Маркетинг інновацій на
підприємствах варто розуміти як комплексне використання принципів і
методів маркетингу з метою створення на підприємствах необхідних умов
для пошуку продуктивних змін, їх здійснення, поширення й комерціалізації.
Термін «маркетинг інновацій» може бути визначений як сукупність дій,
прийомів, методів, систематична активність суб’єктів економічних відносин
щодо розроблення і просування на ринку нових товарів, послуг та технологій
для задоволення потреб і запитів споживачів у більш ефективний, ніж у
конкурентів, спосіб на основі оновлення та підвищення рівня складових
потенціалу підприємства, пошуку нових напрямів та засобів використання з
метою отримання прибутку та забезпечення умов тривалого виживання й
розвитку на ринку.
Маркетинг інновацій є концепцією, згідно з якою організація повинна
безперервно
вдосконалювати
продукцію
і
методи
маркетингу,
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здійснюватинаукові розробки, дослідно-експериментальні дослідження,
організацію виробництва інновацій, дослідження ринку, налагодження
комунікацій, формування цін та розробку інноваційнихстратегій.
При здійсненні інноваційної діяльності також потрібно враховувати те,
що:
 інновації повинні прив’язуватися до потреб споживачів, а не до
досягнення технічної переваги яксамоцілі;
 виведення на ринок інновації повинне супроводжуватися корисною
інформацією про виріб, щоб споживачі могли зрозуміти, чому потрібно
купувати саме цейтовар;
 перед виведенням інновації на ринок необхідно проводити
глибокий маркетинговийаналіз;
 маркетинг повинен підкреслювати конкурентні перевагивиробу.
Пропонується класифікувати маркетингові інновації в залежності від
складових комплексу маркетингу:
 інновації в place, тобто в маркетингових дослідженнях, сегментації,
позиціонуванні;
 інновації в product, тобто в маркетинговій товарнійполітиці;
 інновації в price, тобто в маркетинговій ціновійполітиці;
 інновації в promotion, тобто маркетинговій політицікомунікацій;
 комбінування цих складових маркетингових інновацій.
Маркетингові інновації повинні бути новими для підприємства, але
воно не обов'язково повинно першим впроваджувати їх. Не має значення
також, яким підприємством були розроблені маркетингові інновації.
Головною відмінністю маркетингу інновацій від маркетингу
традиційних товарів (послуг, технологій) є те, що в даному випадку фахівці з
маркетингу
постійнозайнятіпошукомновихшляхівзадоволенняспоживчихпотреб,що
існують, або пошуком нових чи прихованих потреб, і, відповідно,
шляхів їх задоволення.
Варто зазначити, що інновації в маркетингу за частотою впровадження
випереджають всі інші інновації. Це пов’язано з тим, що після того, як
виробники зрозуміли важливість реалізації маркетингу на своїх
підприємствах, вони почали шукати шляхи якомога кращого задоволення
потреб споживачів і, відповідно, використовувати нові методи та
інструменти маркетингу.
Маркетинг інновацій також повинен бути
зорієнтованим на вирішення завдань планування інноваційної діяльності:

планування
продуктово-ринкового
портфеля
підприємства:
товарної номенклатури, товарних ліній, окремих товарниходиниць;
 формування пакета продуктово-ринкових інноваційних пропозицій
та відбір найбільш раціональних зних;

складання орієнтовного графіка виконання робіт із
розроблення,
виготовлення
і
просування
на
ринку
товарнихінновацій.
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Враховуючи динаміку розвитку ринкових процесів, а також
значний ступінь невизначеності відносно розвитку подій у майбутньому,
скласти детальний план інноваційної діяльності досить важко. Його потрібно
формувати у вигляді стратегічного бачення, тобто визначати основні
орієнтири на перспективу, а детально планувати необхідно лише найближчі
дії на один рік, максимум – на 2-3 роки. При цьому необхідно розглядати
кілька можливих сценаріїв розвитку подій у майбутньому, як мінімум:
песимістичний, оптимістичний, найбільш імовірний .
Для формування ринку маркетингових інновацій доцільно розвивати
високопрофесійний консалтинговий бізнес як розповсюджувач інновацій у
менеджменті, розвивати зв’язки між науковими установами, бізнесконсультантами та підприємствами. Важливим є підготовка кадрів у сфері
маркетингу, що відповідає сучасним світовим вимогам.
Здійснення господарської діяльності на засадах маркетингу інновацій
дозволить підприємству знайти та реалізувати ринкові можливості
інноваційного розвитку для підвищення рівня його конкурентоспроможності,
укріплення ринкових позицій, підвищення ефективності функціонування,
забезпечення умов тривалого виживання і розвитку.
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ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Країни ЄС – це одні із найрозвинутіших держав світу, які мають великий
вплив у всіх сферах, в тому числі і в торгівлі. Як відомо, що торгівля
супроводжує людство в усі часи та відіграє величезне значення в історії
житті людини. Тому дослідження торговельної політики ЄС є однією з
найактуальніших тем сьогодення.
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Вивченням основ торговельної політики Європейського Союзу
займались такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені Бліхар М.М., Будкін В.С.,
Губерський Л.В, Річардсон Г., Сторпер М., Уолкер Р.та ін.
Метою тез
є обґрунтування стратегічних напрямівторговельної
політики Європейського Союзу.
Про торговельну політику Європейського Союзу заговорили ще у 1957
році в Римському Договорі про заснування Європейського економічного
співтовариства (ЄЕС). Єдина торговельна політика є головною політикою
Співтовариства.
Мета торговельної політики ЄЕС прописана у статті 131 Договору і
полягає у створенні сприятливих умов розвитку міжнародної торгівлі, а
також подоланні протекціонізму та сприянні відкритих міжнародних ринків,
завдяки зменшення митних бар’єрів.
Стаття 131 Римського договору передбачає [1]:
1. Спільну торговельну політику належить ґрунтувати на однакових
принципах, зокрема стосовно змін тарифних ставок, укладання тарифних та
торговельних угод, досягнення однаковості заходів лібералізації, політики
експорту та захисту торгівлі, таких як ті, що їх належить вживати у разі
демпінгу чи субсидій.
2. Комісії належить подавати Раді пропозиції щодо реалізації спільної
торговельної політики.
3. У разі потреби провести переговори та укласти угоду з однією чи
кількома державами чи міжнародними організаціями, Комісія подає
рекомендації Раді, яка уповноважує Комісію почати потрібні переговори.
Обов’язком Ради та Комісії є забезпечити узгодженість угод, що є предметом
переговорів, із внутрішніми політиками та правилами Спільноти. Комісія
провадить ці переговори, консультуючися зі спеціальним комітетом, що його
призначає Рада, щоб допомогти Комісії у виконанні цього завдання та в
рамках директив, які Рада Міністрів може їй дати. Комісія регулярно
доповідає спеціальному комітетові про перебіг переговорів.
Торговельна політика держав світу (в тому числі й ЄС) спрямована на
протекціонізм національних виробників, посилення їх конкурентоздатності
на міжнародній арені та на лібералізацію зовнішньо-торговельних зв’язків в
цілому [1].
Торговельна політика Європейського Союзу не тільки зменшила митні
бар’єри в міжнародній торгівлі, але й об’єднала європейські країни, які є
повноправними членами цього розвинутого та надійного економічного
союзу. Завдяки зоні вільної торгівлі, товари та послуги стають ще
якіснішими та конкурентоспроможними, та викликають довіру у
європейського покупця. Тому, ми на вірному шляху євроінтеграції, за яким
наше майбутнє.
Особливістю міжнародних договорів є націленість на забезпечення
регуляторної конвергенції (regulatory convergence). Регуляторна конвергенція
між торговельними партнерами покликана усунути розбіжності між
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внутрішніми нормами адміністративного характеру, які перешкоджають
міжнародній торгівлі. Ідеться, в першу чергу, про технічні регламенти і
стандарти, які дублюються, надмірну бюрократію адміністративних
процедур, обтяжливі ліцензійні та кваліфікаційні вимоги. Регуляторна
політика завжди вважалася темою делікатною для учасників Уругвайського
та Дохійського раундів переговорів у рамках СОТ. Розробка будь-яких
національних норм вимагає врахування як міжнародних зобов’язань держави,
так і суспільних інтересів, як-то охорона навколишнього середовища, захист
прав споживачів, національна безпека, здоров’я населення
Процес глобалізації світової економіки впливає на передумови та
створює потребу євроінтеграційного розвитку України, що в свою чергу
сприяє підвищенню цінності та значення зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання. Вітчизняні підприємства поглинуті процесом
євроінтеграції стають перед необхідністю адаптації стратегічного потенціалу
до умов співпраці та партнерства з європейськими сусідами [2].
Отже, процес глобалізації світової економіки впливає на передумови та
створює потребу євроінтеграційного розвитку України, що в свою чергу
сприяє підвищенню цінності та значення зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарювання. Вітчизняні підприємства поглинуті процесом
євроінтеграції стають перед необхідністю адаптації стратегічного потенціалу
до умов співпраці та партнерства з європейськими сусідами.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Як відомо, що Україна є повноцінним членом Світової Організації
Торгівлі з 15 травня 2008 р., а також підписала політичну (21 березня 2014 р.)
та економічну (27 червня 2014р.) частини угоди асоціації з Європейським
Союзом. З 2014 р. наша держава активно євроінтегрується, яскравим
прикладом є виконання необхідних реформ, для того, щоб у майбутньому
стати повноправним членом ЄС. Євроінтеграція та глобалізація відіграє
важливу роль у розвитку України та сприяє підвищенню цінностей та
значенню зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності нашої
країни.
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Необхідною частиною розвитку держави є процвітання вітчизняних
підприємств, яких умови євроінтеграції та глобалізації не оминули. Завдяки
вільній торгівлі України із 46 країнами світу, більшість з яких є європейські
держави, вітчизняні підприємства можуть набагато легше та з меншими
витратами виходити на міжнародний ринок. Але для цього продукція чи
послуги повинні відповідати усім відповідним стандартам якості. Також
підприємство має бути конкурентоспроможним, щоб вижити як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку збуту. Тому кожна фірма бажає та
планує вийти на міжнародний ринок, тому що це – дорогоцінний досвід,
більша кількість клієнтів, ширші можливості та більші прибутки.
Для того, щоб виробник розвивався та був успішним на ринку, йому
необхідна стратегія. Стратегія підприємства - це сукупність головної мети і
основних способів досягнення накресленої мети [1]. Адже без цього, буде
важко конкурувати в умовах міжнародної конкуренції з іншими відомими та
досвідченими компаніями. У цих умовах можна успішно працювати, якщо
застосовувати сучасні методи управління, у тому числі і маркетинг.
Глобальні напрямки маркетингової стратегії виходу підприємства на
міжнародний ринок є:
1) Сегментація. Будь-яка компанія, що прагне заволодіти ринком,
повинна усвідомлювати, що вона не в змозі задовольнити всіх без винятку
клієнтів. Споживачів надто багато, а їх бажання та потреби часто
діаметрально протилежні. Не варто навіть намагатися завоювати одразу весь
ринок, розумніше виділити тільки ту його частину, яку саме ця компанія в
саме цей період часу і цьому місці здатна ефективно обслужити [2].
2) Диверсифікація. Стратегія диверсифікації - освоєння виробництва
нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що включає на просто
диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької
діяльності на нові та не пов'язані з основними видами діяльності фірми
області.
3) Інтернаціоналізація. Стратегія інтернаціоналізації - освоєння нових,
закордонних ринків, використовуючи не тільки розширення експорту
товарів, але й експорту капіталів, коли закордоном створюються
підприємства, що випускають в колишніх країнах-імпортерах товари,
минаючи обмежувальні торгові бар'єри та використовуючи переваги дешевої
робочої сили та багатої місцевої сировини[3].
Організація міжнародної діяльності фірми передбачає вибір способу
виходу на закордонні ринки. Вона може зупинитися на експорті, спільній
підприємницькій діяльності чи прямому інвестуванні за кордоном. Стратегії
виходу на зовнішні ринки зображено в табл 1:
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Таблиця 1 – Стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок
Експорт

Спільна
підприємницька
діяльність

Пряме інвестування

Непрямий експорт:
 через вітчизняних покупців експортерів;
 через вітчизняних агентів з експорту;
 через вітчизняну кооперативну
організацію
Прямий експорт:
 через експортний відділ у власній країні;
 через збутове відділення чи філію за
кордоном;
 через комівояжерів з експортних
операцій;
 через іноземних дистриб'юторів чи агентів

 ліцензування;
 підрядне
виробництво;
 управління за
контрактом;
 підприємства
спільного
володіння

 складальні
підприємства;
 виробничі
підприємства

У міру накопичення компанією досвіду експортної роботи і за досить
великого обсягу такого зовнішнього ринку виробничі підприємства за
кордоном дозволяють очікувати на значні вигоди [2, с. 16].
На останок, гарно складена стратегія підприємства – це запорука
розвитку та успіху вітчизняної компанії в умовах євроінтеграції та
глобалізації.
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підприємств. Економіка: проблеми теорії і практики.Збірник наукових праць.
Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. с.220-228
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МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Дана тема є досить актуальною в усі часи, так як для досягнення
стабільного, розвиненого світу країни повинні взаємодіяти між собою. І від їх
взаємовідносин буде залежати майбутнє кожної держави. Міжнародні
відносини весь час змінюються, і ці перетворення впливають не тільки на
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політику країни, а й на кожну людину. До того ж склалася на сьогодні
ситуація в Україні ставить під сумнів подальше її ефективний розвиток і
входження в систему світового господарювання. Саме від того, чи зуміє наша
країна вирішити проблеми, які стосуються передусім внутрішньої політики, а
також незабаром налагодити відносини з країнами-партнерами залежить
подальше
перебування
України
на
політичній
карті
як
конкурентоспроможної держави.
Питаннями розвитку міжнародних відносин займалися багато
вітчизняних і західні вчені. А. Сміт і Д. Рікардо розробили теорію про
абсолютні і порівняльні переваги в міжнародній торгівлі, П. Самуельсон
займався питанням щодо проблем і перспектив вільної торгівлі, а Л. Уельс, Р.
Вернон і Ч. Кіндельбергер висунули теорію «життєвого циклу» товару, в якій
пояснюються зовнішньоторговельні зв'язки між державами при обміні
товарами. Роботи М.Лебедевой, К. Гаджиєва, А. Панкової, О. Гончаренко та
багатьох інших також були спрямовані на розкриття важливості міжнародних
відносин для країни на світовій арені.
Перш ніж приступити до вивчення основних тенденцій розвитку
міжнародних відносин України, слід розкрити їх сутність. Міжнародні
відносини - сукупність політичних, економічних, правових, ідеологічних,
дипломатичних, військових і культурних зв'язків і взаємин між суб'єктами,
що діють на світовій арені. Головною їх особливістю є відсутність єдиного
ядра центральної влади і управління. Саме тому в міжнародних відносинах
велике значення мають стихійні процеси, на які впливають суб'єктивні
фактори [1, с. 207].
Що стосується важливості міжнародних відносин, то слід зазначити,
що в сучасному світі країни існують, взаємодіючи між собою. Адже багато
проблем не під силу вирішити лише одній країні, навіть якщо всі можливості
держави підуть тільки на їх рішення. Дана ситуація вимагає комплексного
підходу, який призводить до більш тісним взаєминам між країнами.
Наша країна, як і будь-яка інша, не може нормально функціонувати,
ефективно розвивати і вдосконалювати свою економіку без співпраці з
іншими державами. Сучасний етап характеризується розвитком глобалізації
світової економіки, виходом на перший план громадських завдань, таких як
боротьба зі світовим тероризмом, вирішення глобальних екологічних
проблем і питань наддержавного регулювання міжнародного розвитку. Тому
для України дуже важливо встановити стабільні і тісні міжнародні зв'язки,
для подальшого розвитку внутрішньої і зовнішньої економічної діяльності.
Для досягнення даних взаємин слід подолати деякі бар'єри, які виникли в
результаті нераціонального розвитку вітчизняної економіки.
Україна вважається країною з високим науково-технічним і
інтелектуальним потенціалом. Однак в нашій країні спостерігається
«еміграція умів»: багато українців намагаються влаштувати своє життя за
кордоном. Для того щоб зберегти наш інтелектуальний потенціал, слід
поліпшити умови розвитку молодих фахівців, вирішити проблему, що
стосується їх працевлаштування, дати їм мотивацію і розширити обсяги
наукоємної продукції.
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На жаль, українські товари на світовому ринку характеризуються
незначною конкурентоспроможністю, за рахунок низької якості, що стримує
експорт і гальмує розвиток міжнародних відносин. До того ж майже
половина експорту України це продукція металургії та хімічної
промисловості. Тому Україні слід розвивати галузі, що мають форсований
оборот капіталу і забезпечують потреби населення. Доцільно розширювати
діяльність спільних міжнародних підприємств і створювати власну
сировинну і матеріально-технічну базу. Сьогодні Україна залежна від
імпортних поставок паливно-енергетичних ресурсів, медикаментів,
обладнання, кольорових металів, хоча цілком здатна забезпечити себе даною
продукцією самостійно. Тому, в цілому, одним з основних завдань України
на тлі розвитку міжнародних відносин є контроль над обсягом імпорту та
вдосконалення експортної політики держави.
Для подальшого розвитку міжнародних відносин України слід
поглибити інтеграцію з її найближчими країнами-сусідами.
Манов З.О. пояснює сутність міжнародної економічної інтеграції як
високий рівень розвитку міжнародних відносин, при якому процес
модернізації виробництва і вдосконалення економіки країни відбувається на
основі міжнародного поділу праці і відповідно до міждержавної торговельноекономічній політиці. Іншими словами це об'єктивний процес розвитку
економічних відносині міжнародного поділу праці[2].
Як стверджує Троян С.С, основними напрямками інтеграції України в
систему міжнародних відносин є:
- розвиток інтеграційних зв'язків з державами різних міжнародних
організацій і країнами-сусідами;
- вдосконалення та реформування експортно-імпортної політики;
- участь в процесі міжнародного поділу праці; - розвиток відносин з
міжнародними економічними та валютно-фінансовими організаціями [3, с. 7].
Таким чином, Україна має всі можливості розвинути свої міжнародні
відносини з іншими країнами, проте для ефективної інтеграції і стабілізації
відносин між державами на світовій арені, нашій країні слід, перш за все,
реформувати економіку, вирішити внутрішньоекономічні і політичні
питання, а також провести модернізацію виробництв, щоб відповідати
міжнародним стандартам. Тільки вирішивши всі внутрішні проблеми Україна
зможе продуктивно розвинути міжнародну діяльність і закріпиться на
політичній карті світу як конкурентоспроможна країна.
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ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТEМИ
Лідерство ГІГК, поряд з випереджаючими інноваціями, забезпечується
мережевий інтеграцією бізнесу, технологічної конвергенцією і мережевий
організаційно-управлінської координацією діяльності своїх горизонтальних і
вертикальних структур і партнерів. При цьому ГІГК долають обмеження,
межі та бар'єри національних урядів, інститутів і конкурентів. Проникаючи,
таким чином, на національні, регіональні і локальні ринки, ГІГК одночасно
глобалізує дані ринки і залучає до глобалізаційних процесів відповідні
національні, регіональні і локальні інститути господарської діяльності та
регулювання.
Значний внесок у розвиток тeхнологічного лідeрства в умовах
трансформації глобальної економічної систeмизробили вітчизняні вчені
Білорус О., Власов В., Губський Б., Дяченко М., Котляревський Я., Троцький
Т., Федунь Ю.та ін.
Метою тез є розробка заходів щодотeхнологічного лідeрства в умовах
трансформації глобальної економічної систeми.
Найважливішою функцією ГІГК є їх здатність творчо руйнувати
(конкурентно трансформувати) національні, регіональні, моно- і
олігополістичні ринки. Глобальна інноваційна гіперконкуренція творчо
руйнує і цілеспрямовано трансформує її як за параметрами інноваційності,
так і за параметрами ціни, якості, сервісного та прибутковості. ГІГК за
рахунок випереджальних інновацій розробляють нові глобальні брендові
товари, просувають і реалізують їх на світових (національних, регіональних,
локальних) традиційних і віртуально-мережевих ринках, формуючи,
захоплюючи і розширюючи на них відповідні брендові товарні, послугсервісні, фінансові та маркетинго- управлінські ніші.
ГІГК відрізняє комплексний і всеосяжний підхід до інновацій. ГІГК
акумулюють, відбирають, патентно фіксують і закріплюють за собою різні
нові ідеї, концепції, технології, товари, дизайни, сервіси, аутсорсинг,
компетентності, методи управління. ГІГК здійснюють розробку, виробництво
і просування мають сталий підвищеним попитом на світових ринках нових
знань, технологій, сервісів, продуктів, нових лідерських випереджальних
методів конкурентної боротьби та менеджменту з метою забезпечення
глобальної інноваційної гіперконкурентності[1, c. 17].
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Саме глобальні гіперконкурентні інноваційні корпорації зумовлюють
глобалізаційні переваги світових країн-лідерів (США, ЄС, Японії, КНР) в
сучасних умовах. Саме передові ГІГК здатні забезпечити залучення великих
інвестицій в конкурентні інноваційні проекти, успішну реалізацію цільових
фінансових стратегій. Реалізація цих стратегій забезпечується як залученням
коштів на фондових і кредитних ринках, так і за допомогою злиття і
поглинань, що здійснюються найбільшими компаніями світу, а також за
допомогою підтримки не тільки національними державами, а й, перш за все,
глобальними наднаціональними управлінськими і фінансовими структурами,
які зацікавлені в забезпеченні високого динамізму світової економіки за
допомогою стимулювання глобальної гіперконкуренції на світових ринках.
Головною функцією і завданням передових ГІГК є створення,
просування і реалізація гіперконкуренції (hypercompetition) або глобальної
інноваційної гіперконкуренції, яка базується на передових інформаційних
науково-освітніх, ресурсно-технологічних, фінансово-економічних та
організаційно-управлінських інноваціях, в кінцевому підсумку - на
технологіях глобального інноваційного лідерства. Це передбачає поступовий
перехід від традиційної, характерною для індустріальної епохи цінової
конкуренції до конкуренції інформаційно мережевої епохи, що базується на
гіперконкуренції нових знань і продуктів, мережевих ефектів, якості, брендів
і компетентностей. Лідируючі позиції на світових ринках сьогодні
забезпечуються використанням ІКТ, інтеграції, інтелектуального капіталу,
креативних здібностей працівників і менеджменту компаній. Слід виділити
такі важливі властивості гіперконкуренції, як інноваційна креативність
фахівців-носіїв інформаційно-інтелектуального капіталу і лідерство
менеджменту ГІГК [2, c. 72].
Акції ГІГК представлені в лістингу головних фондових центрів світу
(Нью-Йорк, Лондон, Париж, Шанхай, Токіо), як правило, високо
котируються і багато в чому визначають стан провідних фондових індексів
світу. Провідні ГІГК за рахунок випереджальних інновацій та виходу з
інноваційними товарами на ринки здатні привертати увагу міжнародних
інвесторів до своїх акцій, а також за рахунок зростання котирувань акцій, за
рахунок інтеграції бізнесу, злиття і поглинань значно збільшувати свою
капіталізацію.
Сучасний світовий ринок ставить на перше місце в питаннях
конкуренції інноваційні технології, товари та послуги, що користуються
глобальною стійким підвищеним попитом (наприклад, сьогодні це
біотехнології, нанотехнології, технології об'ємного 3D-відеоформату). ГІГК
прагнуть постійно оновлювати свою лінійку інноваційних продуктів, що
мають більш низькі витрати і більш якісні споживчі властивості, і агресивно
їх рекламувати на світових ринках для формування інтересу у потенційних
споживачів. Саме такі, що користуються стійким підвищеним попитом на
світових ринках нові знання, нові лідерські (випереджальні) методи
конкурентної боротьби і менеджменту, інноваційні технології та товари є
найважливішими факторами глобальної таінноваційної гіперконкуренції [3].
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Таким чином, конкурентний успіх ГІГК заснований на тому, що вони
концентрують значні ресурси і кошти, спрямовують їх на найбільш
перспективні (інноваційні, проривні) дослідження і розробки, на
вдосконалення та створення нових технологій і продуктів, на агресивне
просування своїх торгових марок з метою створення нових сегментів або
захоплення традиційних сегментів світових ринків[4]. При цьому
гіперконкуренція залучає в свій простір трансформації не тільки фактори,
технології, продукти, а й основні маркетингові та управлінські технології і
методи.
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СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Реклама продукції і діяльності підприємства - це найважливіша складова
частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід
на споживача.При правильній організації реклама може буди дуже
ефективною і сприяти швидкій реалізації виробленої продукції.На
українських ринкахкерівники та власники підприємств зазвичай
використовують лише одиничні рекламні акції і тому досить часто їх реклама
не є ефективною. Найефективнішим є стратегічний підхід кампанії, саме він
дозволяє уникнути помилок при розробці реклами та непорозуміння
споживача і тим самим підвищити ефективність реклами, що в свою чергу
дає змогу успішно конкурувати з іншими фірмами. На даний час реклама
охопила всі товари, послуги та роботу, без неї не обходиться жодна фірма,
підприємство та навіть незначний бізнес. Адже завдяки чітко продуманій
рекламі ми дізнаємось про нові товари та послуги.
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Основне джерело розробки стратегії рекламної кампанії – загальна
програма маркетингу. Виходячи з цього і формується мета рекламної
кампанії. Тобто яким шляхом сплановані всі заходи щодо стимулювання
збуту, яку мету перед собою ставить фірма в області споживача (його
нестатків, запитів, потреб), так і повинна діяти рекламна кампанія[1].
Фірма повинна чітко представляти мету реклами, тобто навіщо буде
проведена рекламна кампанія. Ціль може полягати у формуванні імені,
престижу фірми, для того, щоб згодом зайняти міцне положення на ринку.
Метою може бути просто збут товару. Іншими словами реклама може носити
чисто економічний або неекономічний характер. Розраховувати на високу
ефективність реклами з економічними цілями не завжди можливо, тому що
практично завжди подібна реклама припускає придбання товару споживачем
майже «миттєво». У принципі реклама неекономічного характеру
домагається теж економічних цілей. Інша справа, що вона це робить не
прямо, а опосередковано.Такі дослідники як Ф. Котлер, Ч. Сендідж,
Е. Свиридова, А. Маркович, Е. Cтраунінгта інші дають безліч визначень і
характеристик реклами,використовуючи як суто економічний чи
юридичний,так і економіко-правові підходи.
Експерти ВРК уточнили свій прогноз на 2019рік, враховуючи актуальні
дані по першому півріччю від IAB Україна (банерна реклама, спонсорство,
цифрове відео, частка мобільного трафіку) і ІНАУ (пошук).
Відкориговано обсяг ринку в 2019році за показниками банерної реклами
та спонсорства в меншу сторону на 16,5% і 16,6% відповідно (табл. 1).
У 2020 р. зростання ринку Інтернет-реклами продовжиться, ключовими
факторами зростання стануть домінуючі обороти глобальних гравців
Facebook для банерної реклами, Google (Youtube) для онлайн-відео і пошуку,
а також прогнозується подальше зростання частки мобільного трафіку[3].
Таблиця 1 – Обсяг ринку Digital реклами (за класифікацією IAB)за
показниками банерної реклами та спонсорства, 2019 р.
Показники
Банерна реклама, оголошення в
соціальних мережах, rich medіа
Спонсорство
Цифрове відео, вкл. Youtube
Всього інтернет медiа
Пошук (платна видача в пошукових
системах), включаючи частину GDN
Інший діджитал
Всього інтернет ринок

Підсумки
2019 р.,
млн. грн.

Частка
мобайла
(трафік)

Прогноз
на 2020р.,
млн. грн.

Відсоток
зміни
2020 до
2019

2915

65%

3500

20%

180
2645
5740

60%
70%

180
3440
7120

0%
30%
24%

8100

70%

11100

37%

700
18920

4%
31%

676
14516

Те, який характер буде носити реклама підприємства, може залежати
від: стратегії; розміру підприємства; бюджету (бюджет може не дозволити
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витрачати засоби на рекламу, що створює підприємству ім'я і престиж, у
цьому випадку підприємство буде робити рекламу економічного характеру);
цілей на ринку взагалі; конкретної сформованої рекламної ситуації;
поводження конкурентів; займаного на ринку положення[4].
Підприємства, що застосовують рекламу без ув'язування з маркетингом,
часто одержують негативний ефект на вкладені кошти: наприклад, при
непогодженості по термінах реклами і розподілу товару розрекламований
вихід нового товару чи послуги породжує попит, що залишається
незадоволеним, оскільки товар відсутній. Замість чекання товару, що
затримується, споживач звертається до конкурента за аналогами; наступна
пропозиція продукту цією фірмою ігнорується і сприймається як ненадійний
постачальник товару.
Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що реклама є
однією з головних складових кожного підприємства, а стратегічний план
реклами допоможе швидше реалізувати свій товар не лише на внутрішньому
ринку, а й на світових ринках. Завдяки рекламі споживач дізнається більше
про нові товари та послуги, які його зацікавлять і в кінцевому результаті він
може придбати товар або скористатися цією послугою. Чим більше реклами
може розробити підприємство, тим краще для її збуту, але не забуваємо, що
вона повинна бути чітко продуманою.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Глобалізація світової економіки створює передумови та обумовлює
необхідність євроінтеграційного розвитку України, підвищення ролі
зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Це обумовлює вагомість
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що відіграє ключову роль в
міжнародних інтеграційних процесах, формує передумови для прискорення
швидкості соціально-економічного розвитку держави.
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Проблеми участі України в євроінтеграційних процесах висвітлюють в
публікаціях такі вчені як:Власюк Т. О., Венцовський Д. Ю.,
Вдовиченко А. М.,Артеменко Л. В.,Беззуб І. О.,Урбанович В. А. та багато
інших.Однак актуальними залишаються проблеми, з якими стикаються
вітчизняні підприємства в умовах євроінтеграції.
Основну роль серед інших форм промислових підприємств відіграє
зовнішня торгівля, яка є основою збільшення обсягів виробництва,
покращення ефективності використання ресурсів.(рис. 1).

Аналіз показав, що імпорт та експорт товарів та послуг у період з
2012 по 2015 рр. мали тенденцію до зменшення, пов'язане з політичною та
економічною ситуацією, яка склалася в Україні. Незначне збільшення
показників, особливо імпорту товарів, починається з 2016 року, що пов’язано
із стабілізацією економічної ситуації в Україні.
Велике значення має обсяг і структура експорту. За 2018 р., як і за
2012 р., основу експорту: недорогоцінні метали та вироби з них (у 2012 р.
вони складали 27,8% від загального експорту, а у 2018 р. – 19,5%);продукти
рослинного походження (у 2012 р. – 13,5%, у 2018 р. – 27,2%); мінеральні
продукти (у 2012 р. – 11,0%, у 2018 р. – 9,6%). [2; 3].Основу поставок у
2018 р. складали мінеральні продукти, обсяги яких складали 20,1%, з них
палива мінеральні, нафта, продукти її перегонки – 18,6% [3]. У структурі
експорту значнозменшились обсяги експорту послуг, пов’язаних з
фінансовою діяльністю та послуг зі страхування. Натомість спостерігається
збільшення обсягів експорту послуг з будівництва та послуг у сфері
телекомунікації.
Євроінтеграційні
процеси
внесли
зміни
щодо
пріоритетів
зовнішньоторгівельних партнерів (рис. 2).
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Рисунок 2 - Показники обсягу зовнішньої торгівлі товарами та послугами з
країнами з основних інтеграційних об`єднань у 2012 р. (млрд. дол. США)[4]

Аналіз показав, що частка ринку країн СНД у 2012 році зменшувалася
швидшими темпами за останні роки, у порівнянні з часткою ринку ЄС. У
2018 р. Україні вдалося досягти збільшенняпоказниківобсягу зовнішньої
торгівлі товарами та послугами з країнами ЄС (рис. 3).
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Рисунок 3 - Показники обсягу зовнішньої торгівлі товарами та послугами з
країнами з основних інтеграційних об`єднань у 2018 р. (млрд. дол. США)[5]

У 2018 р. географічна структура експорту на зовнішні ринки у 2018 р.
була наступною: країни Азії ( Китай - 4,6%, Індія - 4,6%, Саудівська Аравія –
1,6%), країни СНД ( Росія - 7,7%, Білорусь - 2,8%, Молдова - 1,7% ) та інші
країни ( США - 2,3% ) [5].
Відсутність чітко визначеної зовнішньоторгової державної політики та
неефективна організація здійснення зовнішньоекономічної діяльності на
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вітчизняних підприємствах, слабкі канали збуту продукції, недостатність
досвіду
роботи
на
зовнішніх
ринках,незадовільний
рівень
конкурентоспроможності, імідж компаній в ролі міжнародних партнерів на
світовому ринку, низька якість продукції, що не задовольняє вимоги Європи,
застаріле обладнання та технології, хаотичний процес виробництва, є
основними причинами короткострокових планів країни.Усі зазначені
проблеми, що стосуються зовнішньоекономічної діяльності, разом з
існуванням вимог до якісної продукції, виступають суттєвою перешкодою
для ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності українськими
суб’єктами господарювання.
Першочерговим завданням має стати впровадження дієвої моделі
зовнішньоекономічної діяльності. З метою підвищення показників
зовнішньоекономічної торгівлікерівникам підприємств слід зосередитись на
встановленні чітких планівреалізації стратегії зовнішньоекономічної
діяльності. Акумуляціяекспортного потенціалу можлива за вигідних умов
економіки
щодовироблення
якісної
продукції,
запровадження
модернізованого виробництва,застосування новітніх технологій, стабільного
становища на світових ринках збуту та виходу на нові ринки.
Отже,аналіз проблем зовнішньоторговельної діяльності в Україні дав
змогу виявити такі тенденції, як: скорочення обсягів експортно-імпортних
операцій за останні декілька років; незбалансованість та відсутність
оновлення структури вітчизняного експорту; втрата стійких і звичних для
вітчизняних суб’єктів господарювання торговельних партнерів; розширення
ринків збуту української продукції тощо.
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ЗНАЧЕННЯ І ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Фінансовий аналіз – засіб пізнання фінансового механізму підприємства,
процесів формування і використання фінансових ресурсів для здійснення
діяльності. Це напрям економічного аналізу, який сприяє обґрунтуванню
рішень в сфері фінансового управління. Як відомо, у процесі функціонування
будь-якого підприємства циклічно відбувається:
– залучення необхідних ресурсів;
– з’єднання їх у виробничому процесі;
– реалізація виробленої продукції і одержання кінцевих результатів.
Тому укрупненим і відносно самостійним економічним об’єктом управління
є грошові засоби (фінансові ресурси), значення управління якими ринкових
умовах різко зростає, оскільки вони:
– єдиний ресурс, який легко трансформується у будь-який інший;
– є запорукою подальшого розвитку підприємства.
Від того, наскільки оптимальним є співвідношення між складовими
ресурсного потенціалу підприємства, наскільки ефективно та доцільно
грошові кошти трансформуються в основні та оборотні засоби, стимулюють
робочу силу, залежать одержані фінансові результати, фінансове становище
підприємства, а отже благополуччя власників та інших зацікавлених осіб.
Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і
використанням засобів (активів) і джерелами їх формування (власного
капіталу і зобов'язань, тобто пасивів).
Сутність поняття «фінансовий стан» як здатність підприємства
фінансувати свою діяльність, яка характеризується забезпеченістю
фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування
підприємства, доцільністю їх розміщення й ефективністю використання.
Фінансовий аналіз проводиться при допомозі різного типу моделей, які
дозволяють структурувати та ідентифікувати взаємозв’язки між основними
показниками. Можна виділити три основних типи моделей: дескриптивні,
предикативні та нормативні.
-дескриптивнімоделі, відомі також як моделі описового характеру, вони є
основними для оцінки фінансового стану підприємства. До них відносяться
побудова системи звітних балансів, подання фінансової звітності в різних
аналітичних розрізах вертикальний та горизонтальний аналіз звітності,
система аналітичних коефіціентів, аналітичні записки до звітності. Всі ці
моделі грунтуються на інформації бухгалтерської звітності.
-предикативні моделі носять прогнозний характер. Використовуються для
прогнозування доходів підприємства і його майбутнього фінансового стану.
До них належать обгрунтування обсягів продажу з використанням методики
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маржинального аналізу, фінансових планів, платіжного календаря, моделі
динамічного аналізу (жорстко детерміновані факторні моделі, стохастичні
моделі), моделі ситуаційного характеру.
-нормативні моделі, моделі цього типу дозволяють порівняти отримані
результати
діяльності
підприємства
з
очікуваними,
попередньо
розрахованими,
теоретично
допустими,
бажаними.
Ці
моделі
використовуються в основному у внутрішньому фінансовому аналізі. Їх суть
зводиться до встановлення нормативів за кожною статтею витрат за
технологічними процесами, видами продукції, центрами відповідальності з
наступним аналізом відхилень фактичних даних від нормативів.
Аналіз фінансового стану підприємства показує, за якими конкретними
напрямками потрібно проводити аналітичну роботу, дає можливість виявити
найбільш важливі аспекти та найслабкіші позиції в фінансовому стані даного
підприємства. Згідно з цим результати фінансового аналізу дають відповіді
на питання, які найважливіші засоби слід застосовувати для поліпшення
фінансового стану конкретного підприємства в конкретний період його
діяльності.
Отже, фінансовий стан підприємства – це найважливіша характеристика його
ділової активності та надійності.
Метою фінансового аналізу є всебічна оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності задля пошуку резервів
підвищення рентабельності, виробництва і зміцнення комерційного
розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним
зобов’язань перед бюджетом, банком і іншими установами; розробки
найвірогідніших передбачень і прогнозів майбутніх умов функціонування
підприємства; визначення доходності фірми для порівняння її з аналогічними
показниками інших підприємств чи оцінка підприємства з точки зору його
ринкової вартості; своєчасного виявлення та усунення недоліків у фінансовій
діяльності для пошуку шляхів підвищення фінансового стану підприємства
та його платоспроможності; виявлення змін у фінансовому стані в
просторово-часовому розрізі, виявлення основних факторів, які впливають на
фінансовий стан підприємства, прогнозування основних тенденцій у
фінансовому стані.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
В УМОВАХ ЕМЕРДЖЕНТНОЇ ЕКОНОМІКИ
Для держави як мережі відкритих взаємопов’язаних місцевих та
регіональних економічних систем важливо забезпечити умови для соціальноекономічного зростання.Науково-методичне розв’язання проблеми міститься
в працях М.П. Войнаренка, З.С. Варналія, Ж.В. Гарбар, В.А. Гарбара, Б.М.
Данилишина, М.І. Долішнього, В.І. Куценко та інших.
Група науковців, серед яких С.Я. Огородник, В.М. Федосов, В.М.
Опарін, вважають, що до фінансово-кредитного механізму входять дві
підсистеми: фінансово-кредитне забезпечення і фінансово-кредитне
регулювання [1, c. 146].
Перед нами постало завдання визначити основні передумови
формування та цільові орієнтири соціально-економічного розвитку країни в
умовах емерджентної економіки; оцінити пріоритетні інструменти
фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку України.
Механізм
централізованого економічного управління покликаний
забезпечити економічними засобами проведення загальнодержавної
регіональної політики, включно з розв’язанням таких завдань, як раціональне
розміщення великих підприємств, поліпшення використання територіальних
ресурсів.Пріоритетне значення в створенні ефективного механізму
фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку належить
впорядкуванню бюджетних відносин, формуванню стабільної дохідної бази,
розмежуванню повноважень між центром та регіонами, а також державою і
місцевим самоврядуванням, стимулювання малого та середнього бізнесу,
організація ринкового середовища, розмірів власних інвестицій від влади
(через бюджети та інші канали).
Важливим засобом регулювання фінансово-кредитної сфери є
збалансована
фіскальна
політика,
яка
покликана
забезпечувати
збалансований розвиток соціально-економічного забезпечення населення і є
невід’ємним елементом фінансового механізму соціально-економічного
розвитку емерджентних економічних систем [2].Емерджентний стан системи
оцінюється як сукупність властивостей, якими вона може володіти тільки за
умови інтеграції визначених компонентів та їх взаємодії між собою.
Характерною особливістю цієї системи є активність її елементів (фінансова,
інноваційна, інтеграційна, соціальна, екологічна, тощо) [3, с.66].
Метод фінансового регулювання визначає характер дії фінансового
механізму. Кожний метод може мати безліч модифікацій залежно від того,
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які елементи розподільчих відносин він включає. Кожен з елементів має
цільове призначення у вигляді закріплених за ним функцій. Таким чином у
складі фінансового механізму створюється набір фінансових інструментів, за
допомогою яких здійснюється вплив на різні сторони суспільного та
економічного розвитку [4, с.68].
На сьогоднішній день Україна виступає для іноземного інвестора, як
країна з вигідним географічним розміщенням, різноманітними природними
ресурсами, плодоносним чорноземом, кваліфікованими кадрами та науковим
потенціалом. Але поряд з цими перевагами є й недоліки, які знижують
інвестиційну привабливість. Особливий наголос зарубіжні експерти роблять
на високому рівні корупції, яка загрожує принципам демократії та
верховенству закону.
Для вирішення цих проблем на державному рівні, на мою думку,
необхідно вдосконалювати державне управління соціально-економічним
розвитком України. Важливим інструментом повинно стати прискорення
розвитку малого та середнього бізнесу, як стратегічного напрямку розвитку
територій. Рівень розвитку малого бізнесу в Україні нижчий в декілька разів
(5-6 разів), ніж в промислово-розвинених країнах з ринковою економікою
[5,c.128].
Вирішенню регіональних проблем значною мірою повинно сприяти
проведення нового етапу адміністративної реформи, пов’язаного з
делегуванням управлінських функцій центральних органів влади на
регіональний рівень і всебічний розвиток місцевого самоврядування. При
цьому в регіоні повинні бути законодавчо розмежованіповноваження і
відповідальність між гілками влади. Це дозволить забезпечити більш
комплексний соціально-економічний розвиток регіонів і України в цілому.
На нашу думку, вирішення цих проблем дозволить покращити
інвестиційнупривабливість регіонів і на цій основі підвищити ефективність
функціонування країни в цілому та сприятиме вирішенню соціальних
проблем населення України.
Фактично політика фінансового забезпечення розвитку держави та її
регіонів останніх років базувалась на використанні інструментів концепції
базових потреб, забезпечуючи частково лише деякі з них. Тому реалізація
цілей соціально-економічного розвитку потребує розробки дієвого механізму
формування та реалізації політики фінансового забезпечення розвитку
держави.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Поточна стратегія економічного розвитку України, передбачає
обов’язкове залучення іноземних інвестицій. І ці інвестиції повинні бути
не просто задіяні в покупці чергового випуску облігацій зовнішньої
державної позики по завищених зобов’язаннях з боку України, а вкладені
в розвиток
промисловості,
сільського
господарства,
будівництва
інфраструктури та інших галузей економіки, і створення таким чином нових
робочих місць. Роль іноземних інвестиційдозволяє забезпечити економічне
зростання та приріст соціального ефекту, збалансувати макроструктури.
Також інвестиції є не тільки механізмом розвитку, але й способом
регулювання економіки шляхом переливу капіталу.
Як зазначає І.О. Бланк, інвестиції - це вкладення капіталу в грошовій,
матеріальній і нематеріальній формах в об’єкти підприємництва з метою
одержання поточного доходу або забезпечення зростання його вартості в
майбутньому періоді. Інвестиції є головною формою реалізації стратегії
розвитку підприємства [1]. Досить важливим є те, що завдяки інвестиціям
створюються сприятливі умови обновляти і розвивати всі необхідні галузі
народного господарства, підвищити ефективність виробництва і випускати
конкурентоздатні товари. Без інвестицій неможливе сучасне створення
капіталу, забезпечення конкурентоздатності товаровиробників на зовнішніх і
внутрішніх ринках.
Сутність іноземних інвестицій полягає в тому, що багато країн світу
активно інвестують свої засоби в економіку інших країн, одержуючи
визначений дохід і розвиваючи окремі галузі народного господарства цих
країн[2].На сучасному етапі розвитку ринку іноземні інвестиції виступають
основним джерелом отримання новітніх конкурентоспроможних технологій.
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Іноземні інвестиції мають значний вплив на діяльність українських
підприємств. За допомогою іноземного інвестування створюється можливість
модернізації матеріально-технічної бази, створення нових робочих місць,
розвитку важливих галузей економіки.Досвід найбільших реципієнтів
переконує, що активізація іноземного інвестування – це наслідок
пожвавлення економіки та появи позитивних тенденцій у відродженні
виробництва, а не його причина. Іншими словами, досягнення в країні певної
макроекономічної стабільності та зростання виробництва – передумова
зовнішніх надходжень, а не навпаки[3].
Варто зазначити, що найкращий соціально-економічний розвиток та
сприятливий інвестиційний клімат спостерігається у тих країнах, де
інноваційна політика є пріоритетною (Швейцарія, Швеція, Японія, США).
Іншою важливою мотивацією є і те, що Україна, відповідно до Глобального
інноваційного індексу - 2019, посідає 47 місце серед 129 країн світу[4].
Найбільший інтерес в іноземних інвесторів викликають підприємства,
які мають певні технологічні, монопольні і стратегічні переваги, перспективу
розвитку, а також значний сучасний науково-технічний потенціал. Інакше
кажучи, увагу іноземців привертає можливість спрощеного доступу до
сировинних ринків України, науково-технологічної бази і кваліфікованої
робочої сили[3]. Найпопулярнішими сферами, куди інвестують іноземці в
Україні є аграрний сектор, промисловість та ІТ.
Прикладом залучення іноземних інвестицій є міжнародна компанія
«Байєр», що працює в сфері наук про життя, а саме охороні здоров'я та
сільському господарстві. «Байєр» в Україні є частиною глобального
концерну Bayer AG зі штаб-квартирою в Леверкузені (Німеччина). У вересні
2018 року компанія «Байєр» відкрила сучасний насіннєвий завод у
Житомирській області, який став найбільшим підприємством такого типу в
Україні та одним із найбільших у Європі. У новий завод компанія вклала
основну частину інвестицій загальним обсягом 200 млн. дол., спрямованих на
розширення виробництва насіння кукурудзи традиційної селекції
DEKALB.Його потужності постачатимуть насіння кукурудзи 2,5 тисячам
українських господарств. У майбутньому планується розширення діяльності
заводу, в тому числі й постачання на міжнародні ринки. Ці інвестиції
демонструють рішучу прихильність компанії «Байєр» до України. Новий
завод «Байєр» забезпечив близько 100 постійних і понад 250 сезонних
робочих місць для виробництва, зберігання та вчасної дистрибуції 750 000
посівних одиниць насіння кукурудзи щорічно[6].
Чудовим прикладом залучення іноземних інвестицій є будівництво в
Україні сонячних електростанцій. Канадська компанія TIU Canada
побудувала в 2018 році сонячну електростанцію потужністю 15,8 МВт у
Миколаївській області. Усього канадці планують побудувати п'ять сонячних
електростанцій сумарною потужністю понад 90 МВт і вкласти в це 94 млн.
євро. Також у Запорізькій області почала працювати перша черга
електростанції компанії Tokmak Solar Energy на 11 МВт, у подальшому
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потужність об'єкта планують розширити до 50 МВт. Крім того, в 2018 році
компанія ДТЕК Ріната Ахметова і китайська China Machinery Engineering
Corporation уклали договір про будівництво найбільшої сонячної
електростанції в Україні потужністю 200 МВт [5].
Загалом, динаміка інвестицій в Україну є позитивною. Однак
існуютьчинники, які стримують інвесторів, зокрема нестабільність влади і
недотримання нею взятих на себе зобов’язань, корупція, недовіра до судової
системи, монополізація ринків, захоплення влади олігархами, а також
військові дії на Сході України.В той же час деякі іноземні компанії не
побоялись
військових
дій.
Наприклад,
французька
компанія
Biocodex інвестує у фармацевтичний ринок, попит на якому менш
волатильний. Американська Cargill та китайська Cofco інвестують в
логістику
сільського
господарства.
Французька Nexans і
японська Fujikura розпочали промислове виробництво у Львівській області,
використовуючи такі переваги України як освічена та дешева робоча сила і
близькість до європейських ринків. Успіх цих інвестиції може стати
«сигналом» для інших потенційних інвесторів.
Розглянувши вплив іноземних інвестицій на діяльність кількох
підприємств України, можна зробити висновок, що залучення іноземних
інвестицій є позитивним явищем в українській економіці. Необхідною
передумовою формування сприятливого інвестиційного клімату є
забезпечення інноваційного типу розвитку підприємств. Саме тому, на нашу
думку, держава маєнадавати особливу підтримку та фінансування розвитку
наукових досліджень пріоритетних напрямків економіки.
Також нашій державі варто враховувати позитивний зарубіжний
досвід залучення інвестицій, зокрема, країнами, в яких було розв’язано
воєнні конфлікти. Яскравим підтвердженням є приклад Ізраїлю. У цій
державі робота щодо залучення іноземних інвестицій відбувалася у двох
напрямах — розвиток венчурного інвестування та інвестицій діаспори.
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ:
ЇЇ ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Згідно з Постановою Верховної Ради України «Про підтвердження курсу
України на інтеграцію до Європейського Союзу» від 13 березня 2014 року
Євроінтеграцію було офіційно проголошено першорядним пріоритетом
зовнішньої політики України [1]. Наміри України щодо Євроінтеграції
пояснюються її близьким географічним розташуванням та спільною історією,
що сприяє до формування відносин у сферах політики та економіки.
Дослідженню важливих питань теорії та практики євроінтеграційних
процесів присвячено праці багатьох зарубіжних та вітчизняних учених, таких
як Базилевич В.Д., Вовчак О.Д., Манаєнко І.М., Микитенко В.В., Просяник
І.В., Чеканська Л.А., Шкарлет С.М. та ін.
Метою тез є визначення сучасних тенденцій, переваг та проблем
реалізації євроінтеграції України
Переваги, які отримає Україна від Євроінтеграції [2]:
1. Включення до єдиного зовнішнього ринку Європейського Союзу
(ЄС).
2. Значне зростання експорту товарів і послуг.
3. Додаткові торговельні преференції від ЄС (квоти на експорт без мита).
4. Зближення законодавств України та ЄС та реорганізація вітчизняного
судочинства.
5. Значний розвиток малого та середнього бізнесу.
6.
Впровадження
європейських
стандартів
на
українських
підприємствах.
7. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.
8. Отримання досвіду і знань від участі на світовому ринку.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони [3] передбачає коригування
нормативно-правової бази, зокрема у сферах конкуренції, державної
допомоги, державних закупівель, вживання санітарних і фітосанітарних
заходів, технічного регулювання, захисту прав інтелектуальної власності,
забезпечення сталого розвитку та інше.
Отже, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [3],
необхідна гармонізація щодо спільних цінностей у сферах економіки,
політики та права. Найбільш важливими напрямами змін державою були
визнані: конституційна, судова, податкова реформи, боротьба з корупцією,
зміна виборчого законодавства та державного управління відповідно до
європейських, вдосконалення аудиту.
Окрім всього вищезазначеного, також важливим завданням для держави
є поліпшення якості інформаційного забезпечення, що зумовлено Угодою з
ЄС [3].
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Загалом весь процес євроінтеграції вимагає підтримки та контролю з
боку держави. Відкриватимуться нові можливості для співробітництва з
іншими країнами, відбуватиметься економічний розвиток та посилення
позицій держави на міжнародній арені.
Наступним важливим питанням, що неможливо залишити поза увагою, є
здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності. При здійснені
євроінтеграції виникає проблема формування та реалізації стратегії ЗЕД, а
також конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Для вирішення
першої проблеми необхідно створити певний перелік заходів для
підприємств, який дасть змогу визначити основні дії при виході на світовий
ринок. Для підвищення конкурентоспроможності необхідно: покращити
якість
продукції,
шляхом
оновлення
виробничого
обладнання;
реорганізувати виробничий процес; підвищити кваліфікацію працівників.
Проте це можливо за значних капіталовкладень та впровадження
інноваційних технологій. Тому вважається доцільним збільшити залучення
іноземних інвестицій, що будуть спрямовані на оновлення вітчизняних
підприємств [4].
Менеджмент підприємств повинен займатися розробкою стратегій
зовнішньоекономічної діяльності, яка буде сприяти покращенню
міжнародної торгівлі. Також варто звернути увагу на поліпшення результатів
введення ЗЕД. Збільшення експортного потенціалу залежить від якості
продукції, а отже від виробничого обладнання, інноваційних технологій,
реалізації промислової продукції, становища та виходу на нові світові ринки
збуту.
Отже, для України Євроінтеграція – це створення нових робочих місць,
залучення іноземних інвестицій, отримання доступу до нових знань та
технологій, модернізація виробництва, покращення конкурентоспроможності
та вихід на світові ринки. Також процес інтеграції забезпечить включення
України до зони вільної торгівлі та до міжнародної співпраці у сфері світової
безпеки.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ІНОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
Прогресуюча динаміка інноваційного розвитку міжнародного бізнесу
вимагає відповідного ринкового супроводження, тобто маркетингу, який
допомагає перетворювати інноваційні здобутки в товарні, матеріальні,
інформаційні, фінансові, людські потоки, забезпечує відповідне безперебійне
функціонування вказаних потоків, ураховує ринкову кон’юнктуру та захищає
виробника і споживача від можливих макроекономічних та конкурентних
коливань. Отже, кожен учасник ринку повинен випередити своїх конкурентів
шляхом створення більш привабливих інноваційних можливостей.
У провідних економічно розвинених країнах фахівці в галузі
маркетингу виділяють такі головні особливості інноваційних товарів:
1) товари, для виробництва яких потрібні високі найдосконаліші технології
(або, іншими словами, наукомісткі технології), де впроваджені останні
науково-технічні розробки;
2) товари, що швидко обновляються і мають досить короткий життєвий цикл
(побутова техніка, комп’ютери та ін.);
3) товари, що є товарами «ринкової новизни», тобто характеристики яких
дозволяють радикально змінити ринок;
4) товари, при створенні яких рівень інвестицій на НДДКР є досить високим
порівняно з загальним бюджетом на розроблення й упровадження
інноваційного товару.
Для отримання максимального прибутку від інновацій компанія
повинна випереджати конкурентів у глобальному масштабі, що передбачає:
близькість до ринка (доступність до найважливіших національних ринків та
каналів збуту); сприятливе ставлення споживачів (для випередження
конкурентів необхідно, щоб споживачі в усьому світі намагались придбати
нові продукти компанії); канали збуту (здатність створити переваги на
світовому ринку з допомогою рекламування її переваг та моніторингу успіхів
чи невдач).
Виходячи з того, що під інновацією розуміють всі продукти й послуги,
які змушують споживачів витрачати кошти, виділимо основні споживчі
тенденції, які засновані на змінах у поведінці споживачів і надихають бренди
на інновації та нові бізнес-ідеї «разом з клієнтами».
1. Емоційне благополуччя – розробники мобільних додатків
турбуються не лише про фізичне здоров’я споживачів, але й їхнє емоційне
благополуччя (різні мобільні веб-додатки для iPhone і IPad).
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2. Безготівкова економіка – у розвинених країнах прагнення споживачів
до зручності у поєднанні з технологічними досягненнями продовжує
стимулювати інновації у сфері безготівкових операцій (програми
безготівкової оплати Starbucks, McDonald’s, Burger King, сервіси і додатки,
основані на безготівковій оплаті за товари).
3. Приховані історії – багато споживачів усе більше сприймають
індивідуальні історії продуктів так само як традиційне брендповідомлення
(компанії Re Makes, N-spired Story, IOU project).
4. Продукти за підпискою – оскільки життя споживачів ускладнюється,
підвищується їх зайнятість, з’являється можливість продавати продукти за
передплатою (компанії Jangeus Design, Hoseanna, Men are Useless Glossy Box,
Tota Press, Not Another Bill).
5.Миттєві покупки споживачі люблять відчувати хвилювання від
ексклюзивності придбаних товарів, охочереагуютьнаспонтанніпокупки
(компанії Speedsale, Burberry, Moda Operandi).
6.Благодійність,
доброчинність,
щедрість,
проявдоброти,
великодушність, соціальне підприємництво – трендсередсучаснихінновацій.
7.Тренд POP-UP STORES сьогодні став елементом багатьох тратегій
маркетингу та брендингу (бутік Tommy Hilfiger насхіднійплощі Covent
Garden, креативнаіміджеварекламакампанії Give It Back Coca-Cola вТельАвіві, pop-up терміналуаеропортуЖеневи).
8.HOME-MADE професіоналізм – дешеві й доступні продукти та
інструменти дозволяють звичайним людям створювати професійні та якісні
продукти (компанія Williams Warn, сервіс Collabracam).
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МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Функціонування сучасного міжнародного товариства неможливе без
протистояння позицій і поглядів, притаманних певним суб'єктам. Тлумачення
певних питань, наявних у практиці міжнародних відносин, отримують
відмінні оцінки з боку учасників процесу. Логічним наслідком цього є
суперечності та конфлікти. Ці конфлікти інколи призводять до небезпечних
міжнародних криз і збройної боротьби, які спричиняють серйозні та
небезпечні наслідки. Декотрі з них виявляються стійкими, тривають
упродовж років і десятиліть, інші затихають на певний час і за певних умов
починаються з новою силою.
Дослідженню теми сучасних міжнародних конфліктів приділили увагу
такі вчені: Здравомислова А. Г., Манойло А. В., Капітоненко М. Г., Нейман
Е., Воротнюк М. О., Лебедевої М. М., Расмусена Д. Л., Черноудової М. С.
Метою даного дослідження є визначення особливостей, встановлення
причин міжнародних конфліктів у 21 столітті, а також методи їх вирішення.
Нині міжнародні відносини все ще залишаються сферою розбіжностей
інтересів, суперництва, непередбачуваності, конфліктів і насильства. Можна
стверджувати, що міжнародний конфлікт — це зіткнення двох або більше
різноспрямованих сил з метою реалізації цілей та інтересів в умовах протидії.
Суб'єктами міжнародного конфлікту можуть бути держави, міждержавні
об'єднання, міжнародні організації, організаційно оформлені суспільнополітичні сили всередині держави або на міжнародній арені [1, с. 52].
Система міжнародних відносин, маючи тривалий негативний досвід
війн, відповідно має і специфічний досвід функціонального характеру
конфліктів. Можна зауважити, що поступово наука відходить від погляду на
конфлікт як симптом небезпечних системних явищ, наближаючись натомість
до трактування його як неодмінного суспільного феномену, яким треба
навчитися управляти [2, с. 70].
Розуміння природи міжнародних конфліктів і знаходження способів їх
розв'язання вимагає, крім пояснення їх причин, з'ясування глибини й
характеру самого конфлікту, що значною мірою досягаються за допомогою їх
класифікації. Найпоширенішою на Заході є традиційна типологія конфліктів,
згідно з якою розрізняють: міжнародну кризу; конфлікти малої
інтенсивності; тероризм; громадянську війну і революцію, що набувають
міжнародного характеру; війну та світову війну.
Запобігання та припинення міжнаціональних конфліктів є дуже
складним та непростим завданням. Тому вчені, теоретики права, політики та
дипломати почали замислюватися над правомірністю та можливостями
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застосування різних засобів міжнародного впливу на врегулювання
міжнаціональних збройних конфліктів (інших процесів таких як спори),
серед яких розглядаються: посередницька участь (включаючи суди),
дипломатичні переговори, економічний тиск, гуманітарна інтервенція та
військово-силове попередження ескалації конфлікту. Зазвичай, у
міжнаціональних збройних конфліктах міжнародні організації такі як: ООН,
ОБСЄ, Рада Європи та інші міжнародні гуманітарні організації, а також
найбільш економічно розвинені та політично впливові країни світу
виступають у ролі посередників у врегулюванні таких протистоянь.
Виділяють різні точки зору щодо шляхів врегулювання міжнародних
конфліктів та підтримки миру на міжнародному рівні, зокрема:
1. Створення світового державного порядку, коли окрема організація,
наприклад, ООН має найвищу владу у розв’язанні світових проблем і зможе
примусити суб’єктів міжнародних відносин виконувати її рішення, що
сприятиме уникненню міжнародних конфліктів. Шляхи врегулювання
міжнародних суперечностей і конфліктів визначено у Статуті ООН (Стаття
33), який зобов’язує членів ООН дотримуватися принципів справедливості і
міжнародного права. Проте компетенція такого світового уряду повинна бути
обмежена та чітко регламентована.
2. Переговори як шлях до врегулювання конфліктів – упроцесі
переговорів конфліктна ситуація може бути вирішена шляхом односторонніх
або взаємних поступок, іншої прийнятної форми компромісу. Якщо ж
діяльність дипломатів не приносить успіху, а напруженість у стосунках
ворогуючих сторін загрожує безпеці в світі, до переговорного процесу
залучається третя сторона-посередник. Вона може це робити з власної
ініціативи або на прохання зацікавлених сторін. З такою місією виступають
як держави, так і міжнародні організації, політичні діячі, які користуються
довірою і авторитетом, представники світових релігій тощо.
3. Посилення інтеграційних процесів, які руйнують міждержавні та
міжрегіональні бар’єри, що створює умови для формування міжнародних
союзів, асоціацій, мета яких – координація дій держав, об’єднання зусиль та
співпраця.
Отже, вивчення сучасних міжнародних конфліктів, їх причин
виникнення і розвитку у зв’язку із глобальними політичними процесами є
актуальним і займає важливе місце в системі сучасних міжнародних
відносин, адже в умовах глобалізації конфлікти створюють значну загрозу
людству, вони здатні до швидкої ескалації, перетворення на великомасштабні
війни з усіма трагічними наслідками.
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Сьогодні провідну роль у забезпеченні зростання економіки країни
відіграє промисловість. Промислове виробництво України є підґрунтям для
створення науково-технічнoгo, екoнoмічнoгo і соціального прогресу.
Машинобудування є однією з високотехнологічних галузей промисловості.
Їй належить ключова роль у забезпеченні науково-технологічного прогресу
та інноваційного розвитку економіки. Її продукція, – а це засоби
виробництва, різні види озброєння та побутові товари довгострокового
використання, – створюючи технологічну компоненту модернізації,
визначають як науково-технічній рівень промислового виробництва, так і
ефективність економіки загалом.
Серед науковців, що досліджували стан та проблеми машинобудівного
комплексу, а також перспективи його розвитку, варто виділити: М.
Войнаренка, О. Гавриша, В. Гейця, В. Герасимчука, Г. Скударя, та ін. Проте,
спираючись на постійну динаміку та зміни у сфері машинобудування, на
виникнення нових проблем та нестабільність економічної ситуації в країні,
багато питань залишаються невирішеними.
Метою дослідження є визначення стану машинобудівного комплексу
України, умов його функціонування та перспектив розвитку.
Машинобудування забезпечує 2,4% валової доданої вартості України, за
обсягом реалізованої промислової продукції займає 6,2% (2018 р.), а за
кількістю найманих працівників – 16,7%. Це свідчить, що продуктивність
праці в машинобудуванні більш як в 2,5 рази нижча, ніж у промисловості в
цілому [1].
Близько 2/3 доданої вартості в машинобудуванні формується галузями
«Виробництво інших транспортних засобів» (головним чином у виробництві
повітряних та космічних суден та частин до них) та «Виробництво машин і
устаткування».
Негативний вплив російської агресії на розвиток виробництва і
внутрішній ринок машинобудівної продукції позначився декількома
факторами, переважно структурного походження. Передусім далася взнаки
загальна структурна недосконалість української промисловості. Прикладом
цього може слугувати відставання частки машинобудування в структурі
переробної промисловості України (16,8%) від деяких розвинених країн світу
та країн-сусідів, зокрема: Словаччини – 41,0%, Німеччини – 39,2%, Чехії –
34,8%, Великобританії – 34,7%, Польщі – 24,0%, Білорусі – 23,1%.
На кінець 2018 р. обсяги виробництва в машинобудуванні становлять
тільки 72,7% від рівня 2010 р. Скорочення
обсягів виробництва в
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2010-2018 рр. відбулося у всіх секторах, крім виробництва автотранспортних
засобів, яке сумарно збільшилося на 21,6% (головним чином завдяки запуску
нових виробництв з виробництва кабелів для автомобільної промисловості).
Найбільше зниження виробництва відбулося в сегменті виробництва інших
транспортних засобів – на 44,7% (переважно через зниження виробництва
вантажних вагонів) та виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної
продукції (-42,7%) [1].
За роки незалежності темпи розвитку машинобудівного комплексу
сповільнювалися за причини морального та фізичного зносу основних та
оборотних засобів. Це призвело до того, що низька якість та собівартість
виготовленої продукції робить товар на ринку не конкурентоздатним. Тому
дослідження тенденцій розвитку, виявлення проблем та визначення
перспектив для машинобудівного комплексу є досить актуальним, бо Україна
з великим потенціалом природних та інтелектуальних ресурсів має займати
перші місця серед країн-лідерів у сфері машинобудування [2, с. 145].
Машинобудівна промисловість України є важливою галуззю економіки,
від стану якої залежить забезпечення підприємств інших секторів значною
частиною основних засобів. Внаслідок структурних трансформацій, що
наклалися на загальносвітові тенденції лібералізації та глобалізації світової
економіки, машинобудування України суттєво погіршило показники своєї
діяльності, що, в найбільшій мірі, виразилося у падінні показників
конкурентоспроможності на світових ринках.
Важливу роль у покращенні становища машинобудування на
міжнародній арені відіграють стратегічні пріоритети розвитку підприємств
машинобудування в інтегрованих ланцюгах вартості [3, с.197].
Показники обсягів випуску та види світового та українського
автомобілебудування та місце України у міжнародних рейтингах
автомобільної промисловості залишають бажати кращого. Проте ресурсна
спроможність у виробничо-технологічних ланцюгах автомобілебудування
та покриття імпорту національною продукцією у проміжному споживанні
потрібно підтримувати на національному рівні [4, с.41].
На нашу думку, з метою підвищення ефективності функціонування
підприємств машинобудівного комплексу України доцільно впроваджувати
такі заходи: здійснювати підтримку створення інноваційно-виробничих
кластерів та інтелектуально-інноваційних центрів з метою відновлення
взаємозв’язку між науково-дослідними установами та конструкторськими
підрозділами підприємств машинобудування, включення машинобудівного
комплексу України в глобальні технологічні ланцюги доданої вартості;
впроваджувати механізми державного замовлення на продукцію
машинобудування та державної підтримки розвитку його підприємств;
здійснювати переорієнтацію на виробництво конкурентоспроможної
продукції; впроваджувати сучасні прогресивні технології; формувати
ефективну функціональну структуру
організації підприємств;
використовувати економічно ефективні важелі впливу на функціонування й
управління машинобудівним комплексом в умовах нестабільних суспільних
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процесів; вдосконалювати територіальну організацію машинобудівного
комплексу; субсидіювати відсоткові ставки за кредитами, що отримані з
метою технічного переоснащення підприємств.
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МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Перехід України до ринку супроводжується становленням і розвитком
малого бізнесу, завданням яких є формування й насичення ринку товарами і
послугами, сприяння розвитку конкуренції та послабленню монополізму,
розширенню кількості робочих місць. Становлення малого бізнесу в Україні
розпочалося з початком незалежності, однак його функціонування та
розвиток мають певні труднощі і до сьогодні. Основною перешкодою на
шляху розвитку малого бізнесу є відсутність ефективного механізму
підтримки з боку держави. Багатостороння підтримка малого бізнесу та
побудова соціально орієнтованої економіки має стати важливим напрямом
реформ в Україні, що стане головним чинником підвищення рівня життя
населення та сприятиме процесам інтеграції національної економіки у світове
господарство.
Огляд наукових праць і публікацій останніх років свідчить про
актуальність даної проблеми. Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні
досліджували такі вітчизняні науковці: В.В. Білик, З.С. Варналій,
К.О. Ващенко, В.Є. Воротін, Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, Л.А. Колеснікова,
О.В. Кужель, Ю.Б. Іванов, О.В. Лібанов, О.Ю. Мазур, Ю.О. Ольвінська,
О.В. Поліщук, Л.В. Таратута, В.В. Цимбал та інші. Вони аналізують різні
підходи до вирішення проблем функціонування малого бізнесу в сучасних
ринкових умовах. Проте потребує подальшого дослідження проблема
пошуку перспективних шляхів підвищення ефективності малого бізнесу в
економіці України.
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Метою дослідження є аналіз нагальних проблем та пошук
перспективних шляхів розвитку малого бізнесу в Україні в контексті його
підтримки державою.
Мале підприємництво є одним із основних інструментів розвитку
національної економіки з ринковим механізмом господарювання. Малий
бізнес становить основу дрібнотоварного виробництва; встановлює темпи
зростання економіки, структуру та якісну характеристику внутрішнього
валового продукту, ступінь демократизації суспільства; сприяє структурній
перебудові економіки, швидку окупність витрат, свободу ринкового вибору;
забезпечує насичення ринку товарами та послугами, реалізацію інновацій,
додаткові робочі місця; характеризується високою мобільністю,
раціональними формами управління; формує соціальний прошарок
підприємців-власників, основу середнього класу; сприяє ослабленню
монополізму, розвитку конкуренції[1, с. 127].
Взаємозв’язок держави і малого бізнесу здійснюється на взаємовигідній
основі та має довгостроковий характер. При цьому роль держави полягає у
забезпеченні високого рівня конкурентоспроможності національної
економіки, проведенні прозорої, стабільної, ефективної податкової та
регуляторної політики, створенні рівних сприятливих умов для розвитку
різних форм бізнесу, включаючи малий, а також всебічній підтримці
підприємництва та приватної ініціативи. Саме малі підприємства
забезпечують розвиток економічної системи країни та наближають її до
споживачів. Підприємництво здатне вирішувати такі економічні завдання як
створення в країні конкурентного середовища, залучення приватного
капіталу і зовнішніх інвестицій, а також удосконалення наявних технологій
виробництва. Водночас ці підприємства виконують важливу роль у розвитку
економіки – надають громадянам країни робочі місця, створюють реальні
джерела їх доходів, забезпечують виробництво товарів, виконання робіт і
надання послуг для населення за доступними цінами та збільшують дохідну
частину бюджетів різних рівнів.
За результатами чергового рейтингу ведення бізнесу 2018 Україна
посіла 76 місце, у порівнянні з минулим роком результат покращився на
чотири позиції. Але не відбулося покращення позицій України за критерієм
«Започаткування бізнесу». В Україні основна частина доданої вартості
(43,4%) формується середніми підприємствами. Малі підприємства
формують 16,7% доданої вартості, а мікропідприємства – лише 5,4%, що
свідчить про низьку ефективність діяльності мікропідприємств в Україні [2].
Основні причини гальмування розвитку малого бізнесу в Україні є:
– неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого
підприємництва, так і підприємництва в цілому;
– високі податки, що змушує деяких суб’єктів малого бізнесу йти в
тіньову економіку;
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– недостатня державна фінансова кредитна і майнова підтримка малого
бізнесу;
– відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо
підтримки малого бізнесу;
– недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих
підприємств;
– обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;
– недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності;
– відсутність стимулів для інвестицій;
– психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців у ринкових
перетвореннях серед окремих верств населення.
Головними умовами розвитку малого підприємництва повинні стати:
– стабільність економічної та соціальної політики держави, яка є
джерелом упевненості підприємців у тому, що вони не стануть жертвами
кон’юнктурних політичних рішень;
– позитивна громадська думка – ставлення до підприємництва як до
одного з престижних видів діяльності;
– подальший розвиток інфраструктури підприємства;
– ефективна система захисту інтелектуальної власності;
– спрощення процедур регулювання підприємницької діяльності з боку
державних органів[3, с. 181].
Отже, мале підприємництво відіграє важливу роль в економіці нашої
країни, бо є невід’ємною частиною соціально-економічної системи,
забезпечує стабільність ринкових відносин та високу ефективність
виробництва шляхом глибокої спеціалізації та кооперації. Проте його
нормальний розвиток можливий лише за наявності виваженої системи
державно-правових заходів. Сприяти його розвитку можна лише шляхом
поєднання, комбінування різних методів, засобів регулювання й підтримки.
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В сучасній економіці податки мають велике значення і займають
особливе місце в її розвитку, їм належить провідна роль у забезпеченні
виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів.
На сьогодні актуальним залишається завдання забезпечити формування
системи оподаткування, яка сприяла б розвитку та розквіту економіки,
формування повноцінних суб'єктів ринку з поступовим вирішенням
проблеми скорочення дефіцитності бюджету та досягненню фінансової
стабілізації з подальшим переходом до економічного зростання країни.
Вивченню питання податкової системи, ефективності податкової
політики та їх ролі для економіки приділено багато уваги вчених, зокрема
серед українських: Ю.О. Волкова, Ю.Б. Іванова, В.Л. Андрущенка, Л.Я. Бенч,
І.М. Іваська, Л.О. Кизилової, О.Ю. Кудріної, І.О. Лютого, О.В. Отрошко,
С.В. Онишко, О.М. Ковалюк.
Податки мають великий влив на всі економічні явища та процеси. З
одного боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її
можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки,
освіти, культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного
добробуту громадян. З іншого боку, податки – це знаряддя перерозподілу
доходів фізичних і юридичних осіб у державі, їх мобілізація й користування
зачіпає інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих
верств населення і соціальних груп.
Податки є, по суті, головним засобом формування доходів бюджету
держави, цим і визначено їх роль для розвитку економіки держави. Це
джерело надходжень, що забезпечує існування держави та суспільства в
цілому. Повнота сплати визначає долю не лише громадян, а й стан усієї
економіки країни [2].
Економічний потенціал країни визначається її податковим потенціалом.
Податки впливають на стан економіки, бюджетної системи та на органи
місцевого та державного управління. Необхідним важливим є вдосконалення
та спрощення системи адміністрування податків для підприємств. Самі види
та форми оподаткування, спрямовані на більш просту систему
адміністрування податків для підприємств, зменшення витрат часу та коштів
суб’єктів підприємницької діяльності на ведення податкового обліку і
звітності. Податкова політика має в своїй діяльності декілька видів
податкових етапів, кожний з яких має свою мету, завдання та форми
реалізації. Застосовуються такі основні етапи [1]:
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1. Вивчення стану фінансово-господарської діяльності підприємств та
існуючих форм сплати податків; дослідження інформації на підприємстві
щодо сплати податків, чи наявна заборгованість перед бюджетом, та її строки
погашення.
2. Знаходження найефективніших шляхів розвитку виробництва та
можливості зниження оподаткування.
3. Вибір вдалої схеми оподаткування з позицій мінімізації податкових
платежів.
4. Пошук перенесення строків податкових платежів законним шляхом на
максимально тривалий термін.
5. Правильне ведення податкової політики та оперативне її коригування
і удосконалення; своєчасне нарахування податків та їх сплата у зазначені
терміни.
6. Оцінка ефективності податкової політики з позицій прибутковості
підприємств.
Вказані етапи дають можливість розробити дієву податкову політику на
підприємстві.
Як відомо, одним з ефективних підходів до розробки податкової
політики підприємства може бути корпоративний податковий менеджмент.
Його склад заходів залежить від форми податкової політики підприємства.
На всіх підприємствах країни податкова політика - це складна частина
фінансової діяльності, вона полягає у відборі найбільш ефективних методів у
здійсненні податкових платежів. На сьогоднішній день роль податків як
регулятора економіки зростає. Держава встановлює різні ставки податків,
стимулює чи обмежує розвиток окремих галузей або сфер економіки. Так,
звільняючи від оподаткування суми, що йдуть на технологічний розвиток
виробництва, а саме на інновацію та модернізацію підприємства.
На даний момент українська система оподаткування подібна до
податкових систем розвинутих країн Європи. Законами оподаткування
розробляються з урахуванням норм європейського податкового
законодавства, а також аспектів податкової політики СОТ/ГААТ та інших
економічних організацій [2].
На відміну від країн Європейського Співтовариства податкова система
України не сприяє підвищенню конкурентоспроможності держави, не
покращує економічної активності суб’єктів господарювання. Така система
формування державних доходів відображає недосконалість перехідної
економіки та має в більшості фіскальний характер.
Отже, враховуючи все вищезазначене можна зробити висновок, що
основою реформування податкової системи України має бути визнання того
факту, що в цілому податкова система України вже склалася і не дивлячись
на всі свої недоліки не повинна розглядатись як така, що має підлягати
докорінному реформуванню. Тобто, створення нової законодавчої бази у
сфері оподаткування повинно віддзеркалювати традиції існуючої податкової
системи та відповідати світовим тенденціям розвитку податкових систем.
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
Міжнародна торгівля товарами та послугами має вагоме значення
для будь-якої країни світу. Україна не є винятком. Оскільки міжнародна
торгівля
є
формою
міжнародних
економічних
відносин для
врівноваженого економічного розвитку, вона спрямована на посилення
конкурентоспроможності національної економіки, підвищення рівня
життєдіяльності мешканців країни та забезпечення їх максимальних потреб
[1]. Зовнішня торгівля України виступає одним з важливіших засобів
збільшення державного бюджету.
Питанням дослідження розвитку зовнішньої торгівлі України
займались зарубіжні та вітчизняні вчені: Я.Базилюк, І.Єщенко, Я.Жаліло,
Н.Ковтун, С.Лебедева, Н.Навроцька, В.Осипов, І.Павленко, М.Фрідман,
Т.Циганкова та ін.
Світогосподарські зв’язки стають сьогодні одним із важливих
факторів економічного зростання. Економіка жодної країни не може бути
здоровою,
якщо
суб’єкти
господарювання
не
займаються
зовнішньоекономічною діяльністю. Адже для її ефективного функціонування
особливо необхідною є участь країни в міжнародній торгівлі та світовому
господарстві.
Для окремої країни участь у міжнародній торгівлі набуває форми
зовнішньої торгівлі, тобто це торгівля однієї країни з іншими країнами
світу, яка складається з двох зустрічних потоків товарів та послуг:
оплачуваного вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) [3]. Експорт – це
продаж товарів чи послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності
та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою
отримання
доходів
від виробничої або інших форм господарської
діяльності.Імпорт –це придбання (купівля) українськими суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської
діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи
придбання товарів, призначених
для
споживання
установами
і
організаціями України, розташованими за її межами.
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Міжнародна торгівля характеризується торговельним сальдо і
торговельним обігом. Торговельне сальдо ‒це різниця вартісних обсягів
експорту й імпорту. Торговельний обіг ‒сума вартісних обсягів експорту та
імпорту [1].
Динаміка експортно-імпортних операцій в Україні останніми роками
має постійну тенденцію до змін [1]. За даними рис. 1 слід відзначити, що
протягом п’яти років продовжувалося збільшення виручки від експорту
товарів.

Рисунок 1 – Загальний експорт за 2015–2019 роки, млн. грн [2]
Із середини 2016 року відбувається зростання експорту, тобто за 2017
рік загальний експорт продукції становив 1430,23 млрд. грн, а за 2016 рік –
1174,625 млрд. грн, що на 19% більше. За 2018 рік загальний експорт
продукції з України збільшився на 4 млрд. дол. США порівняно з 2017
роком. За підсумками 2019 року експорт товарів і послуг по відношенню до
2018 року збільшився на 6 394,7 млн дол. США. У структурі експорту
протягом цього період переважали товари, у 2019 році товари становили
78,6% від усього, а послуги – 21,4%.Вагомі три споживачі експорту з України
товарів і послуг, які становлять 62% від загального обсягу експорту є
Європейський Союз, Російська Федерація та Китай.
У табл. 1. представлено зовнішній торговельний баланс України.
Таблиця 1 – Зовнішній торговельний баланс України у 2015-2019 рр.
[2]
Номінальний
Роки
ВВП за рік

Експорт

Імпорт

2015
2016
2017
2018
2019

1044541
1174625
1430230
1608890
1636416

-1084016
-1323127
-1618749
-1914893
-1947599

1979458
2383182
2982920
3558706
3974564
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Співвідношення
%,
Торговельне
ВВП до
сальдо/
сальдо
ВВП
експорту імпорту
52.8
-54.8
-39475
-2.0
49.3
-55.5
-148502
-6.2
47.9
-54.3
-188519
-6.3
45.2
-53.8
-306003
-8.6
41.2
-49.0
-311183
-7.8

Отже, у останні п’ять років імпорту було більше, ніж експорту. За
пройдешні п’ять років імпорт товарів та послуг мав зростаючий характер.
Між 2015 і 2019 роками було зафіксовано негативне торговельне сальдо
товарів та послуг. Найнижчий показник було зафіксовано у 2015році, тоді
він досяг позначки −39475 млн. грн. У 2019 році він становив −
311183 млн грн. Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів та послуг
на протязі п’яти років майже не змінювався, увесь час мав тенденції до
зростання, проте все ще залишається меншим за одиницю.
Після аналізу та дослідження наукової літератури, слід відзначити, що
для покращення становища України на міжнародному ринку, перешкоджає
низка факторів, серед яких:

низька конкурентоспроможність більшості готових виробів;

повільний перехід на випуск нових товарів;

відставання якості промислової продукції від світових аналогів;

невідповідність продукції світовим стандартам.
Участь України в міжнародній торгівлі приводить до збільшення
експортних постачань, а також сприяє підвищенню зайнятості;
міжнародна
конкуренція
викликає
необхідність
удосконалення
підприємств; експортна виручка слугує джерелом накопичення капіталу,
який
спрямований на
промисловий
розвиток;
інтенсифікація
відтворювального процесу в національних господарствах є наслідком
посилення спеціалізації, створення можливості для зародження і розвитку
масового виробництва, підвищення міри завантаженості устаткування,
зростання ефективності впровадження нових технологій. За допомогою
зовнішньої торгівлі національна економіка взаємодіє з господарствами
інших країн. У той же час вона є основним каналом, за допомогою якого
світовий ринок через посередництво інтернаціональної вар-тості, світових
цін впливає на національне виробництво, диктуючи конкурентні технікоекономічні параметри виробництва, рівень витрат, стандарти якості.
Отже, невід’ємною складовою на шляху до економічного зростання для
України є міжнародна торгівля. Україна повинна якомога більше сприяти
розвитку міжнародних торговельних відносин, проте на сьогодні для
нашої країни існує багато чинників, що
перешкоджають
розвитку
зовнішньоїторгівлі, серед них: відсутність за кордоном збутової
інфраструктури; неефективне управління підприємствами; недосконалість
методів
державного
регулювання
економіки
загалом
і
зовнішньоекономічної діяльності зокрема; слабка інфраструктура підтримки
експорту; загострення міжнародної економічної конкуренції; слабка
інфраструктура підтримки експорту та протекціонізм з боку іноземних
держав. З такими чинниками, які мають негативний вплив на міжнародну
торгівлю України варто боротися, адже наша держава має великий
спектр потенційних можливостей для розвитку міжнародної торгівлі.
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Функціонування
системи
міжнародних
відносин
в
умовахглобалізаційних процесів, що стрімко розвиваються, залежить від
уніфікованого підходу та стандартизує умови і фактори розвитку
європейських країнсвіту. Породжуючи нові виклики, глобалізація стимулює
взаємозалежністьсвіту, що є своєрідним показником рівня сталості розвитку
національнихдержав, а отже і їх потенціалу у протистоянні цим викликам. В
свою чергу,активна система управління, власна геополітична стратегія
розвитку, побудовавласного економічного потенціалу надає світовим лідерам
можливістьпротистояти глобалізаційним викликам, формуючи власний
сценарій розвиткулюдства та володіючи ефективними механізмами впливу.
Тому, для того, щоб сформувати ефективну стратегію розвиткудержави,
необхідно розуміти поняття сучасної євроінтеграції, яких форм вонанабуває
сьогодні, які її основоположні характеристики, на яких принципахстоїть та
яким механізмам вона підпорядкована. Особливо важливим є
питаннянеобхідності європейської інтеграції, як ключового процесу
пристосуваннякраїн до сучасних умов глобалізації.
Питання необхідності євроінтеграції визначається не тільки соціальноекономічними
факторами,
а
йінституціональними
і
державноуправлінськими в рамках ефективної реалізаціїнаціональної політики
держави. Незважаючи на різну концептуальну основу,європейські країни
розуміють необхідність в єдиному стандартизованомупідході до розуміння
державної політики, суспільних благ та економічнихпоказників задля
успішного
розвитку
суспільства.
Тільки
в
ситуації
визначенихосновоположних стандартів система державного управління буде
мати критеріївласного розвитку і можливість привести різні сфери
суспільного життя увідповідність з цими стандартами. Основне питання в
даній ситуації – якефективно поєднати загальноєвропейські стандарти і реалії
держав, якіпротягом багатьох століть формували власні засади розвитку.
Саме ефективнепропорційне поєднання загальновизначених людських
цінностей, політичнихпріоритетів з національними інтересами і зумовить
основну конкурентнуперевагу одних країн над іншими.
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Євроінтеграція передбачає реформування на глибинному рівні
тастимулює встановлення нової системи державного управління, яке
ґрунтуєтьсяна компетентності, лідерстві, відповідальності та стратегічному
довгостроковому плануванні, таким чином, державна система управління
отримуєнові властивості та взаємозв’язки. Такі взаємозв’язки поширюються
не лише наодну державу, а на декілька держав, створюючи підсистему
взаємодії внутрішніх елементів державного управління з подібними до них
внутрішнімиелементами різних країн. Це, в свою чергу, дозволяє говорити
про одну системуцінностей для людства, міжкультурну толерантність і
взаємодію. Міравзаємодії цих елементів впливає на інтенсивність діалогу між
країнами. Самедержавно-управлінська сфера є першим чинником не тільки
впровадженнянової системи, а і виконавцем закладених цілей, адже
суспільство маєотримувати стимули для впровадження визначених цілей.
Якщо
інтеграційні
процеси
використовувати
з
метою
забезпеченнясталого розвитку людства, інтеграція може привести країни до
процвітання заумови полілідерства, але в той же час, деякі країни прагнуть
використатиінтеграцію в якості важелів впливу для потрібної розстановки
сил нагеополітичній карті світу. Використання інтеграції для втілення
власнихінтересів носить негативний характер та ставить за мету
встановлення єдинихпринципів розвитку світу для всіх.
В рамках євроінтеграції для України є ряд важливих чинників,
якізумовлять її розвиток: це як економічні, політичні, так і державноуправлінські.Модернізація цих сфер із застосуванням кращої практики
європейських державможе надати новий стимул для країни, її політичної
системи і суспільного духу.Нові вимоги, які ставить євроінтеграція, в разі їх
дотримання можуть статиефективними інструментами вирішення проблем
України,закріпити стратегічні позиції України у світі та створити ефективну
системудержавного управління.
Євроінтеграція є головним і незмінним зовнішньополітичним
пріоритетом України, а подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин
між Україною та ЄС здійснюється на принципах політичної асоціації та
економічної інтеграції.Основними стратегічними документами для
досягнення цих цілей є Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони,
та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами – членами, з іншої сторони та Порядок денний асоціації
Україна – ЄС.Угода про асоціацію визначає якісно новий формат відносин
між Україною та ЄС і слугує стратегічним орієнтиром системних соціальноекономічних реформ в Україні, а поглиблена та всеохоплююча зона вільної
торгівлі між Україною та ЄС, яка є частиною Угоди, визначає правову базу
для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, а також регуляторного
наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до
спільного ринку ЄС.
Отже, для України євроінтеграційнийпроцес представляє можливість
модернізувати різноманітні сфери діяльностікраїни, що є особливо важливим
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для державного управління, адже на сучасному етапі саме від державної
економічної політики залежить здоров'я приватного сектора економіки основи ринкового господарства, а значить і всієї країни.
Список використаних джерел:
1. Калина М.С. Євроінтеграційна політика України в контексті розширення
Європейського Союзу. Державне управління: теорія та практика. 2005. № 2.
URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/pol-prav/05kmsrjs.pdf
2. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України:
монографія / В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.; за наук. ред. проф.
А. Крисоватого і Є. Савельєва. Тернопіль: ТНЕУ, 2014. 504 с.
Крутобережна Марина
Науковий керівник: Хачатрян В.В., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентоспроможність підприємства є підґрунтям ефективності його
діяльності і водночас можливістю подальшого розвитку [2, с. 4]. Зазначимо,
що ринковий характер економічних відносин визначає умови досягнення
підприємством максимального прибутку і, звичайно, розширення масштабів
господарської діяльності.
Вибір теми для написання даної роботи обумовлений значенням
вивчення особливостей аналізу та планування конкурентоспроможності
підприємства. Конкурентоспроможність окремого підприємства є одним із
найважливіших показників його стану. Конкурентоспроможність, як основна
ознака сучасного ринку, визначає основні параметри боротьби економічних
агентів ринку. У разі відсутності ринку, де об'єкт може бути
конкурентоспроможний, це означає, що даний об'єкт не має аналогів і є в
даний конкретний проміжок часу кращим світовим об'єктом (зразком).
У сучасних умовах конкурентоспроможність характеризує ступінь
розвитку підприємства. Відповідно, чим вищою є конкурентоспроможність
підприємства, тим на вищій стадії розвитку воно знаходиться. Закон
конкуренції - норма, згідно якої підприємство підвищує якість товарів та
послуг, знижує їхню питому вартість. Закон конкуренції - об'єктивний процес
«вимивання» з ринку неякісних дорогих товарів. Набуття і збереження
конкурентних
переваг
підприємства
передбачає
цілеспрямоване
використання всіх резервів ефективного розвитку їх, застосування науковообґрунтованих методів формування організаційно - економічного механізму
управління конкурентоспроможністю. Досягнення конкурентоспроможного
стану на ринку є основним завданням підприємства, оскільки це засвідчує
зростання обсягу реалізації продукції, зменшення непродуктивних витрат та
підвищення ефективності здійснених витрат, сформованість інтелектуальнокадрового потенціалу, високу інвестиційно-інноваційну активність та
фінансову стійкість [1, с. 11].
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Саме через ефективність отримання та використання конкурентних
переваг споживач стає лояльнішим до конкретного виробника.
Наявність конкурентних переваг підприємства та рівень його
конкурентоспроможності науковці пов'язують із вмілою і цілеспрямованою
інноваційною діяльністю фірми, її маркетинговою політикою, хоча і не
відкидають інших чинників. Проблема інновацій є дуже актуальною,
оскільки експорт вітчизняної продукції базується на абсолютних перевагах у
виробництві даних товарів чи послуг, що не забезпечує стабільної діяльності
підприємства у тривалому періоді. Частка фірм, що впроваджують інновації,
зменшується.Конкурентоспроможність підприємства визначається цілою
низкою чинників внутрішнього і зовнішнього середовища [3, с.73].
Конкурентоспроможність підприємства проявляється на ринку у вигляді
конкурентоспроможності продукції. Підприємство може конкурувати на
певному ринку, лише маючи конкурентоспроможну продукцію і
використовуючи економічні методи, що забезпечують йому вплив на
результати
конкурентної
боротьби.
Для
підвищення
конкурентоспроможності підприємствам необхідно виконувати наступні
організаційні вимоги: чітко координувати функції у дослідноконструкторській роботі, приваблювати висококваліфікованих науковців або
творчих осіб. До зовнішніх факторів можна віднести зміну законодавства і
оподаткування, протекціоністську політику, зміну курсу національної
валюти, усунення основних конкурентів, адміністративні важелі впливу.
Конкурентоспроможність підприємства в більшій мірі виступає його
внутрішньою властивістю. Товар є точним індикатором економічної сили і
прояву активності підприємства.
Основні принципи планування конкурентоспроможності підприємства.
1. Формування конкурентоспроможності підприємства включає
конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність підприємства.
2.
Необхідно виділити різні складові конкурентоспроможності в
залежності від рівня планування.
3.
На
оперативному
рівні
планування
формування
конкурентоспроможності
підприємства
забезпечується
конкурентоспроможністю продукції.
4.
На
тактичному
рівні
планування
формування
конкурентоспроможності підприємства забезпечується його загальним
фінансово-господарським станом.
5.
На
стратегічному
рівні
планування
формування
конкурентоспроможності підприємства забезпечується реалізацією стратегії,
інвестиційною та інноваційною привабливістю.
Зростання конкурентоспроможності підприємства також потребує
створення бізнесового середовища, яке стимулює впровадження науковотехнічних розробок у виробництво.
Таким чином, конкурентоспроможність підприємства є одним з
головних факторів здатності витримувати конкуренцію щодо задоволення
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потреби в порівнянні з аналогічними об'єктами. Конкурентоспроможність
підприємства визначається відносно конкретного ринку певної групи
споживачів, сформованої за відповідними ознаками стратегічної сегментації
ринку. Конкурентоспроможність продукції і конкурентоспроможність
підприємства можуть розглядатися як частина і ціле. У той же час між ними
існує відмінність. На конкурентоспроможність продукції впливає зовнішнє
середовище, яке не залежить від підприємства.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови глобалізації призводять до посилення конкуренції на
ринках і змушують підприємство здійснювати пошуки нових ефективних
методів роботи. У боротьбі за споживача ключові позиції займають найбільш
конкурентоспроможні підприємства, які можуть у максимально короткий
термін адаптуватися до нових умов і здатні до впровадження інновацій.
Причому глобальні інновації не забезпечують підприємствам тривалого
утримання конкурентних переваг на ринку, а лише тимчасового. Вимогою
часу є постійний моніторинг ринкової ситуації з метою модифікації товарів
та послуг. Саме тому сучасна модель розвитку підприємства має будуватися
на засадах розробки ефективних інноваційних моделей.
Теоретичні та практичні аспекти інноваційного розвитку підприємства
висвітлено у численних наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних
авторів: Б. Годін, Р. Ротвелл, Дж. Тідд, Дж. Бесант, М. Портер, Л. М.
Болдирева, С. М. Ілляшенко, С. В. Мальцева, О. І. Жилінська, Л.І. Федулова
та ін.
Метою тез є дослідження теоретичних питаньщодо формування
інноваційної бізнес-моделі сучасного підприємства.
Бізнес-модель – це певне спрощене уявлення реального або майбутнього
бізнесу. Модель повинна відображати основні бізнес-процеси в компанії і
створюється для вирішення різних прикладних бізнес задач [1].
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Бізнес-моделі поділяються на традиційні та інноваційні. Традиційними
(типовими) називають бізнес-моделі, притаманні більшості компаній галузі.
Вони відбивають логіку існуючої галузевої бізнес-системи (ланцюга
створення вартості) – типового для галузі повного циклу діяльності від
проектування/створення продукту, його виробництва, просування на ринку,
сервісного обслуговування до утилізації кінцевим споживачем.
Інноваційною називають бізнес-модель, що застосовується лише певною
компанією галузі. Інноваційна бізнес-модель визначає сегмент споживачів,
який не обслуговують існуючі оператори ринку; формування якісно нової
пропозиції товару чи послуги змінює ланцюжок вартості та створює нові
цінності для споживачів. Це не пропозиція нового товару чи послуги, це
знаходження нового способу пропозиції. Це
своєрідна інтерпретація
концепції «блакитного» океану – створення ринкового простору, де ще немає
конкуренції.
На сьогодні в науковій літературі розглядають такі моделі інноваційного
розвитку підприємства:
1) модель пропозиції інновацій;
2) модель попиту інновацій;
3) інтерактивна модель;
4) модель інтегрованих бізнес-процесів;
5) мережева модель інновацій;
6) модель «відкритих» інновацій.
Лінійні моделі інновацій (пропозиції та попиту) з'явились у 1950–1960-ті
рр., базувались на сфері досліджень і розвитку та були мало пов'язані з
основною діяльністю фірми [2].
Модель пропозиції або модель проштовхування (англ. «science-push» або
«technologypush») акцентує увагу на технологічних аспектах інноваційного
процесу і була популярна в 1950–1960-ті рр. Згідно з даною лінійною
моделлю фундаментальні наукові дослідження генерують нові ідеї та
виступають рушійною силою інноваційного процесу.Ланцюг інновацій у цій
моделі має такий вигляд: фундаментальні дослідження – прикладні
дослідження – експериментальні розробки – початкове серійне виробництво
– дифузія. Головним недоліком моделі є існування значного розриву в
ланцюгу: наука – технологія – ринок. Також модель «technology – push»
працює і може бути ефективною переважно для наукоємних та
високотехнологічних галузей і секторів економіки.
Модель попиту інновацій (англ. "demand-pull") (1970–1980-ті) розглядає
інноваційний процес у безпосередньому зв'язку з ринковими чинниками [2].
Незадоволені потреби на ринку ініціюють виникнення науково-технічної ідеї,
яка обумовлена темпами розвитку науково-технічного прогресу. Дана модель
має такий вигляд: ринковий попит – НДДКР – початкове серійне
виробництво – комерціалізація інновації. Світовий досвід дає багато
прикладів обмеженого використання моделі попиту, особливо для інновацій
радикального типу. Адже на ранніх стадіях інноваційного процесу ринковий
аналіз є дорогим, і його результати є не завжди достовірними.
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Наступні моделі генерації інновацій є нелінійними і враховують
різносторонній вплив великої кількості факторів на інноваційну діяльність
[3].
Інтерактивна модель розвитку інновацій (90-ті рр. минулого століття)
передбачає інтеграцію управління інноваційними процесами зі стратегією
розвитку фірми. Основні позиції концепції ґрунтуються на тісній співпраці
стратегічного керівництва корпорації з керівництвом досліджень у створенні
портфеля дослідницьких тем, портфеля інноваційних проектів на зразок
портфеля продуктів чи технологій, які визначаються у процесі стратегічного
аналізу фірми.
Модель інтегрованих бізнес-процесів (1980–1990-рр.) передбачає
інтеграцію в рамках підприємства інноваційних процесів та економічної
діяльності,
інтеграцію
інноваційної
діяльності
підприємства
з
постачальниками і клієнтами, акцент на формування та входження
підприємства у стратегічні інноваційні альянси, розвиток на рівні
підприємства різних форм інноваційного співробітництва. Підприємство
підтримує систему внутрішньофірмового співробітництва і обміну потоками
інноваційних ідей.
Мережева модель інновацій передбачає створення інноваційних
процесів у мережевих системах, які виходять за рамки фірм і за національні
межі. Ця модель визнає необхідність переміщення знань між різними
географічними територіями. Сучасний досвід більшості найбільш
інноваційних компаній демонструє доцільність та ефективність створення
мережевих моделей інновацій. Як показує практика, високі власні витрати
компаній на НДДКР не завжди призводять до високих результатів діяльності
та комерціалізації інновацій. Найбільш високий інноваційний рейтинг мають
компанії Apple, Google і Microsoft, які ведуть активні розробки, але в
рейтингу НДДКР вони займають далеко не перші місця. Значна роль в
інноваційній діяльності цих компаній належить інноваційній співпраці поза
компаніями та інноваційним альянсам.
Сучасний досвід діяльності найбільш успішних підприємств демонструє
популярність використання інтегрованих, інтерактивних та мережевих
інноваційних моделей, які дають можливість максимально розширити
можливості розробки інновацій.
Крім того, популярності набуває теорія «відкритих» інновацій, суть якої
полягає у тому, що для стимулювання інноваційної активності компаніям
слід орієнтуватись на зовнішнє середовище, замість концентрування зусиль
на пошук інновацій, використовуючи внутрішній потенціал. Аналіз
зовнішнього середовища дає змогу отримати ідеї щодо нових потреб ринку
або нових технологій, які існують на ринку.
Узагальнивши існуючі моделі інновацій, можемо дійти висновку, що
інноваційна діяльність сучасного підприємства має опиратись на пошук
широкого кола можливостей посилення його інноваційного потенціалу й
системний комплекс методів та організаційно-управлінських механізмів
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досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку. Це і внутрішні
можливості підприємства, і пошук джерел інновацій у зовнішньому
ринковому середовищі діяльності підприємства, і впровадження
інноваційного співробітництва та використання можливостей розвиненої
інноваційної інфраструктури на ринку.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Сільське господарство України є однією з найважливіших галузей
виробничої сфери. Інтеграціїні процеси сприяють прогресивним змінам у
сільському господарстві нашої країни. Європейські орієнтири надають
аграрному сектору відповідний вектор розвитку та відкривають нові
можливості для відродження сільського господарства, створюють додаткові
порівняльні переваги на агропродовольчому ринку в умовах глобалізації
економіки.
Вагомий внесок у дослідження проблематики взаємовідносин Україна –
ЄС, питання розвитку сільського господарства в умовах глобалізаційних
процесів та аналіз євроінтеграційних проблем України, у тому числі й із
особливостями розвитку галузі сільського господарства, зробили такі
зарубіжні та вітчизняні вчені, як В. Копійка, Н. Антонюк, О. Шубравська, Г.
Черевко, О. Краєвська, Ю. Губені, Алексєєва Т. І., Зінчук Т.О., В.
Вардовський, П. Гайдуцький, П. Саблук, Н. Мусис, Шелегеда Б. Г.,
Шарнопольська О. М., Сіденко В., Гайдуцький П. та інші.
Обсяг сільськогосподарського виробництва в січні-червні 2018 року
порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 11,4%[1](рис. 1).
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Аналіз показав, що виробництво сільськогосподарської продукції станом
на січень-лютий 2018 року значно перевищував показники минуло року.
Крім того спостерігається збільшення показників протягом травня-червня
2018 року. Такому збільшенню індексу сільськогосподарської продукції
сприяли зміни кліматичних умов, тобто покращення в порівнянні з
попереднім роком.
Збільшити обсяги виробництва можливо завдяки чіткому дотриманню
технологій. Це може зробити, безперечно, кожен фермер чи господарство.
Але держава також повинна подбати про забезпечення гарантованого доходу
сільгоспвиробникам, сприяти збуту сільгосппродукції [2].
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Серед головних покупців української агропродукції є Китай, Єгипет,
Індія і країни ЄС. За підсумком 2018 року Україна експортувала
сільськогосподарської продукції на суму 18,8 млрд. доларів, перевищивши
рекордний показник 2012 року у 18,2 млрд. доларів. Найбільшим імпортером
української аграрної продукції вже третій рік поспіль є Індія. Обсяги
поставок української сільгосппродукції на ринок цієї країни в 2018 році склав
1,8 млрд. доларів. При цьому, частка Індії в структурі українського аграрного
експорту склала 9,9%. Крім того, в 2018 році обсяги експорту аграрної
продукції в країни Євросоюзу також стали рекордними. Так, в грошовому
вираженні експорт товарів АПК в країни ЄС склав 6,3 млрд. доларів проти
5,8 млрд. доларів в 2017 році. Частка ЄС у загальній структурі експорту
української сільгосппродукції в минулому році склала 33,5% [3] (рис. 2).
Аналіз показав, що у січні 2018 року найбільше реалізувалось зернових
культур. Друге місце по реалізації сільськогосподарськими підприємствами
посіли насіння олійний культур. Це було зумовлене посівами озимих
культур, що сприяло врожайності.
Основними проблемами сільського господарства на шляху
євроінтеграції є: відсутність належної підтримки з боку держави; низькі
закупівельні ціни на сільгосппродукцію; висока вартість мінеральних добрив
та паливномастильних матеріалів; недостатня технічна оснащеність
виробництва; низька заробітна плата працівників галузі; невисока
інвестиційна привабливість; використання застарілої техніки [4].
Шляхами вирішення окреслених проблем та з метою покращення
ситуації щодо ресурсного забезпечення сільськогосподарських підприємств
мають стати наступні заходи:
- оновлення ресурсної бази та забезпечення розширеного відтворення
наявних ресурсів та їх ефективного використання;
створення економічного механізму управління виробничими
потужностями промислових підприємств з метою всебічного використання
його виробничого потенціалу в інтересах України;
- формування поетапного механізму реструктуризації виробничих
потужностей
промислових
підприємств,
що
обслуговують
сільськогосподарські підприємства;
- підвищення конкурентоспроможності українських товарів на
європейському ринку в умовах глобалізації [5].
Отже, аграрний сектор займає одне з провідних місць в національній
економіці. Але переважна більшість виробників сількогосподарської
продукції має низький рівень ресурсного забезпечення та відсутність
достатньої кількості коштів для його поновлення. Одним із чинників
відновлення
та
забезпечення
сталого
розвитку
вітчизняного
агропромислового виробництва є його євроінтеграція. Україні необхідно
вирішити низку важливих завдань при формуванні економічного потенціалу
сільського господарства на шлях до євроінтеграції та збільшення обсягу
іноземних інвестицій в цю перспективну галузь.
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ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Роль лісу в підтриманні екологічної рівноваги природного середовища
велика і багатогранна. Ліси є важливим і найбільш ефективним засобом
підтримання природного стану біосфери і незамінним фактором культурного
і соціального значення. Завдяки їх водоохоронній, гідрологічній,
ґрунтозахисній та іншим корисним функціям ґрунти оберігаються від водної
і вітрової ерозії, а річки – від висихання та замулення. Вплив лісу на
гідрометеорологічний процес приводить до пом'якшення клімату, а це сприяє
підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва. Разом з тим
ліси виконують важливу господарську функцію: вони є джерелом деревини –
цінної сировини для різних галузей виробництва: промисловості, транспорту
і сільського господарства [1]. В результаті поєднання двох основних функцій
лісу - соціально-економічної та екологічної, формується лісовий потенціал
України.
Лісова галузь відіграє визначну роль в соціально-економічному розвитку
багатьох регіонів і формує експортний потенціал України на світових ринках.
Важливе місце в економіці посідає лісогосподарське виробництво, завдання
якого - захист і охорона лісів, а кінцевий результат виробництва - вирощений
стиглий ліс і матеріальні блага, які отримують народне господарство та
населення в процесі вирощування лісу (гриби, ягоди, плоди, лікарські
рослини, продукція бджільництва та мисливства, матеріальні і соціальні
блага від використання захисних рекреаційних й інших корисних функцій
лісу).
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Ліси України сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких
домінують сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця. Хвойні
насадження займають 43% загальної площі, зокрема, сосна – 35%.
Твердолистяні насадження становлять 43%, зокрема, дуб і бук – 37% [3].
В економіці регіонів достатньо важливе місце займають місцеві лісові
господарства. Нині в Україні існує 24 обласних лісових господарства, в
структуру яких входять: районні лісові господарства, лісомисливські
господарства, лісові селекційно-насіннєві центри, учбово-досвідні лісові
господарства, лісові дослідні господарства, спеціалізовані лісогосподарські
агропромислові підприємства, природні заповідники та національні природні
парки [4].
Нині в Україні спостерігається складна ситуація, за якої стан лісових
екосистем не відповідає еколого-економічним вимогам. Лісове господарство
України переходить до стадії інтенсивного екологічно незбалансованого
лісокористування.Причиною такої ситуації є складність прийняття
управлінських рішень в галузі лісового господарства зумовлене
довготривалістю лісовирощування та складністю прогнозування майбутніх
варіантів розвитку подій як економічного, так і екологічного характеру.
Проте збалансоване використання лісових ресурсів забезпечується не лише
процесами їх споживання, а й процесами відтворення. Тому, нині гостро
постало завдання забезпечення не просто ефективної, а екологічно
збалансованої системи управління лісовими господарствами [2].
Впродовж останніх десятиліть радикально та стрімко змінюються
вимоги до управління лісовим господарством як у загальносвітовому вимірі,
так і на національному, регіональному і локальному рівнях. Серед основних
проблем лісових господарств України можна виділити [4]:
- забезпечення реалізації єдиної державної політики у лісовому
господарстві;
- проблеми, пов’язані зі створенням нових лісів на сільськогосподарських
землях;
- лісові пожежі;
- відсутність стратегії адаптації лісових господарств до змін клімату;
- невисокий рівень використання лісових ресурсів, що в умовах
економічної кризи може відкрити додаткове джерело прибутку для лісових
господарств;
- високий ступінь зношеності основних засобів, які застосовуються при
заготівлі і транспортуванні лісоматеріалів;
- відсутність актуальної інформації щодо лісів всіх постійних
лісокористувачів та власників лісів через брак державної фінансової
підтримки проведення обліку лісів;
- проблеми, пов’язані із наслідками аварії на Чорнобильській АЕС: на
частині площ де була заборонена діяльність уже можна відновити
господарську діяльність тобто провести їх реабілітацію, проте відсутні гроші
на проведення повторного радіаційного обстеження лісів;
187

- недостатнє використання біоенергетичного потенціалу лісів: не вирішено
низку питань, пов’язаних із екологічною безпекою спалювання деревини, із
технологіями переробки деревини перед спалюванням, а також важливості
мертвої деревини в лісах для підтримання біорізноманіття;
- неузгодженість та суперечливість природоохоронного та лісового
законодавства;
- незаконні вирубки лісу.
Варто зауважити, що найбільшу шкоду лісу завдає саме людина, адже
від вирубування дерев, підпалів лісів страждають лісові мешканці.Не можна
не навести приклад масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зон на
початку квітня 2020 року. Саме через зумисне підпалення трави «заради
забави» сталась пожежа, яка може стати наднебезпечною для держави.
Територія зони відчуження є забрудненою радіоактивними матеріалами,
часточками цезію і стронцію, які досі становлять небезпеку тому що їхній
період напіврозпаду складає тисячі років.
Пожежі - це пряма шкода довкіллю, тому що згорають ліси, які є
природним накопичувачем вуглекислого газу, тобто газу, який спричиняє
зміни клімату. Знищується біорізноманіття - пташки, які щойно вилупились,
новонароджені зайченята, їжачки. Відомо, що коли кладка яєць птахів
знищується, вони не повертаються більше на це місце. Кожна людина, яка
випалює сухостій, своїми руками вбиває природу, знищує середовище, в
якому сама ж має далі жити.
Виправити загалом невтішну ситуацію в лісових господарствах України
можливо лише за умови консолідації держави, бізнесу та громадськості.
Держававсе ж не стоїть на місці, а поступово старається вирішити проблеми
у цій сфері.Таким чином було здійснено оцінку розвитку лісових господарств
способом опитування іх керівників. Визначено фактори, що стримують
розвиток лісогосподарськоі діяльності в регіонaх. Проведено групування
лісових господарств відповідно до розрахованого комплексного
рейтингового показника методом відстаней до еталону. Розроблено
кластерну модель організаціі лісогосподарськоі діяльності, яка повинна стати
платформою взаємодіі суб’єктів господарськоі діяльності, органів
регіональноі влади, представників освіти, науки та громадськості з метою
забезпечення іх конкурентоспроможного розвитку.
Основними напрямами розвитку лісових господарств є: підвищення
продуктивності, поліпшення якісного складу лісових насаджень; покращення
природоохоронних функцій лісів; збереження їх біорізноманітгя; підвищення
стійкості екосистем до впливу негативних факторів середовища; розширення
застосування методів раціонального використання лісових ресурсів; охорона
як ряду видів дерев, так і мертвих дерев, оскільки дуплисті та загиблі дерева
є середовищем існування більшості видів грибів та значної частини лісових
тварин. Більшість видів лісових птахів будує гнізда в дуплах старих дерев.
Лісові господарства є підприємствами життєво необхідними для
людини, оскільки вони вирощують цінну сировину - деревину, яка слугує для
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різних галузей виробництва. Використання в розумних пропорціях як
екологічних, так і господарських цінностей лісів, забезпечення
лісовідтворення, збільшення площі лісів, недопущення зниження запасів
деревини - такими мають бути принципи державного регулювання
функціонування лісових господарств в Україні.
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ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ТА ІНТЕРНАТІВ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Реформаційні процеси, що відбуваються в українській державі впродовж
останніх років, характеризуються соціально-економічними, політичними
зрушеннями, викликами та, одночасно, великими перспективами змін.
Формується нове бачення організації виховання й соціального захисту дітей,
які потребують державної допомоги й підтримки. Їх інтеграція в соціум на
паритетних засадах уможливлюється шляхом організації в системі
інституційних закладів освіти ефективного соціального виховання.
Як нам відомо, держава повністю здійснює опіку над дітьми-сиротами та
дітьми позбавленими батьківського піклування. Здебільшого це здійснюється
через державні установи такі як: дитячі будинки та інтернати, але не завжди
дані заклади можуть достойно виховати дітей та дати їм впевнений старт у
майбутнє.
Метою нашого дослідження є виявити актуальні проблеми дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках та
інтернатах.
Відровідно до закону, інтернатні заклади створюються для дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування в яких вони перебувають від
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трьох років до здобуття базової чи повної загальної освіти, а в разі
необхідності до повноліття на повному державному утриманні за рахунок
відповідних бюджетів та інших не заборонених джерел фінансування ⦋1⦌.
На сьогодні, головною проблемою після вилучення дітей з родини є
влаштування їх в дитячі будинки та інтернати. Такі заклади, як показує
практика, прирікають дітей на відставання в фізичному та емоційному
розвитку, закритість в собі, ізоляцію від навколишнього світу.
Сьогодні в українських інтернатних закладах проживають близько 100
тис. дітей. Але тільки 6191 дітей можна всиновити, оскільки вони мають
відповідний юридичний статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої
батьківського піклування. Решта дітей знаходяться у цих закладах за заявою
батьків.
Проживаючи поза межами сім’ї, ці діти фактично сиротами. Адже жоден
дитячий будинок чи інтернат, навіть облаштовані найновішими меблями чи
найсучаснішою технікою, не здатні замінити сім’ю чи вирішити особисті
проблеми дитини.
Головна проблема дітей, що виховуються поза межами сім’ї – це
самотність. Поруч із ними немає дорослої людини, яка здатна підтримати та
захистити у важку хвилину.
В усіх цивілізованих та розвинених країнах інтернатні заклади
прирівнені до місць несвободи. Інтернатна система виховання прямо
порушує право дитини на сім’ю, травмує дитячу психіку та руйнує майбутнє
цілих поколінь [2].
Правильне виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування є однією з найбільш важких соціально-психологічних проблем
сучасного українського суспільства. Соціально-психологічні проблеми таких
дітей грунтуються на складності входження в абсолютно нове для них
середовище після досягнення ними певного віку коли держава перестає їх
утримувати. Адже інтернати майже не готують дітей до таких різких змін
тому і їм складно адаптуватися до «нового життя».
Однією з проблем дітей, які виховуються без сім`ї також є самотність.
Адже поруч із ними немає людини, яка змогла б захистити та підтримати її. В
інтернатах цю функцію мають виконувати вихователі та директор закладу.
Але насправді ж на сьогодні, не весь персонал дитячих будинків може гідно
захистити дітей та допомогти їм.
Перспективою вирішення проблем дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування в дитячих будинках та інтернатах є їх реформація.
Потрібно розробити і запровадити абсолютно нову методику виховання,
більше приділяти увагу емоційному стану дитини, а також більше сприяти
сім`ям, які бажають взяти дитину до себе під опіку або усиновити.
Висновки: Україна - це країна без сиріт завдяки тому, що свідома,
відповідальна та мобілізована громада змінює життя кожної дитини-сироти,
забезпечуючи формування і розвиток дітей у сім'ях в умовах безпеки і
благополуччя.
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Необхідно об'єднати зусилля небайдужих людей та організацій, які
працюють, маючи спільну мету: охопити всіх дітей-сиріт справжньою
турботою, дати можливість кожній дитині зростати в люблячій сім’ї та
попередити сирітство в Україні.
В нашій державі необхідно провести інтернатну реформу, яка зможе
забезпечити дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
гідне виховання та дасть змогу вільно інтегруватися в суспільство.
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Економіка України має великий потенціал економічного зростання. В
умовах затяжної кризи та наявності на ринку вільних ніш, де саме малий
бізнес є найбільш ефективним, доцільним є створення сприятливих умов для
його розвитку. Шляхом створення нових робочих місць і поглинання
надлишкової робочої сили малий бізнес здатний вирішити проблеми з
офіційною зайнятістю населення, які досі залишаються досить гострими в
нашій країні. Створення великої кількості малих підприємств дає поштовх
розвитку регіональної економіки. Розвиток здійснюється як через
конкуренцію малих підприємств між собою, так і з суб’єктами середнього та
великого бізнесу[1].
Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні розглядались у
працях таких науковців, як: Лукашова Л.В., Варналій З.С., Білик Р.Р.,
Брітченко І. Г., Смерічевський С. Ф., Падерін І. Д., Гоголь Т. А., Слатвінська
М. О., Крисак А. О та багатьох інших.
Переважну більшість теоретичних і прикладних досліджень проблем
розвитку малого підприємництва зосереджено на обліку та аналізі
фінансових результатів, податкового регулювання, фінансового механізму їх
розвитку тощо. Не повною мірою враховано останні тенденції економічного
розвитку країни та можливості, що відкриваються перед суб’єктами
підприємницької діяльності в результаті євроінтеграційних процесів. Поза
увагою сучасної наукової думки залишаються такі питання: підвищення
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конкурентоспроможності суб’єктів малого підприємництва, забезпечення їх
інноваційної спрямованості та визначення інноваційних домінант розвитку
малого підприємництва в Україні; обґрунтування соціальних пріоритетів і
варіативності форм соціального ефекту від реалізації соціального малого
підприємництва; дослідження соціально-економічних наслідків процесу
інтеграції суб’єктів малого підприємництва в європейський та світовий
простір. З огляду на це, формування імперативів розвитку національних
суб’єктів малого підприємництва є актуальним проблемним полем для
активної наукової полеміки.
Ефективність підприємницької діяльності залежить від правильного
вибору суб’єктом господарювання виду економічної діяльності. Особливо
гостро ця проблема постає перед суб’єктами малого підприємництва
внаслідок активної особистої участі останніх в усіх процесах, пов’язаних з
виготовленням продукції або наданням послуг. Вибір виду економічної
діяльності суб’єктом малого підприємництва зумовлений, у першу чергу,
ресурсними і територіальними можливостями регіону, ринковою
кон’юнктурою, наявними господарськими ризиками, розміром первинного
капіталу, доступністю фінансово-кредитних коштів, рівнем інформаційноконсультаційного забезпечення тощо[2, c. 113-114].
На даний час спостерігається перекручення структури суб’єктів малого
підприємництва в бік окремих видів економічної діяльності, а саме:
найбільшу кількість суб’єктів господарювання даної групи задіяно у сфері
оптової та роздрібної торгівлі – 79432 од.; здійснюють операції з нерухомим
майном – 30486 од.; ведуть діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування – 12926 од.; надають транспортні, складські та
поштові послуги – 12594 од.; надають інформаційні та телекомунікаційні
послуги – 11595 од. На решту видів економічної діяльності суб’єктів малого
підприємництва припадає 46% [3].
Відповідно до результатів державного статистичного спостереження,
основним джерелом фінансування інноваційних витрат для національних
суб’єктів господарювання залишаються власні кошти: станом на кінець 2017
р. цей показник сягає 7704,1 млн. грн. Слід зазначити, що обсяг коштів
українських та іноземних інвесторів відповідає 380,9 млн. грн., або 4,9%;
7,7% забезпечуються кредитними коштами, а 4,2% – державним та
місцевими бюджетами. Отже, фінансування інноваційних витрат – одне з
нагальних
проблемних
питань
національних
суб’єктів
малого
підприємництва.
В Україні у 2018 р. середсуб’єктів соціального підприємництва більше
50% належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі 37,25%
представлені фізичними особами-підприємцями. У розрізі видів економічної
діяльності найбільшою є частка господарюючих суб’єктів соціального
підприємництва, задіяних у сільському господарстві – у процесі
вирощування і збуту сільськогосподарської продукції (15,3%)[3].
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Суб’єкти малого підприємництва є найбільш чутливими до інновацій,
тому його розвиток сприятиме вирішенню пріоритетного для України
завдання – побудові економіки на інноваційних засадах, що, у свою чергу,
забезпечить підвищення рівня конкурентоспроможності країни в цілому. За
даними рейтингу Індексу глобальної конкурентоспроможності 2018-2019 рр.,
Україна посідає 85-те місце із 141 країн [4,c. 15].
Одним з перспективних напрямів сприяння розвитку національного
малого підприємництва слугує ініціювання створення бізнес-інкубаторів.
Бізнес-інкубатори забезпечують ефективну трансформацію наявної в
регіонах інтелектуальної продукції в конкурентоспроможні товари та
послуги, стимулюють реальні інвестиції приватного капіталу в інноваційну
діяльність, сприяють підвищенню експортного потенціалу національної
високотехнологічної наукомісткої продукції. Альтернативне вирішення
проблеми
фінансової
та
інформаційно-консультаційної
підтримки
інноваційно орієнтовних суб’єктів малого підприємництва можливе не тільки
шляхом участі в інкубації, але й за рахунок національних і міжнародних
програм. Нині найбільш масштабними за строком реалізації, бюджетом і
можливостями, що надаються, є програми підтримки малого та середнього
підприємництва Європейського Союзу COSME, HORIZON 2020 та SME
Facility.
Інтерес становить залучення передового зарубіжного досвіду країн
Західної Європи, США та Японії, у яких близько 50% робіт дослідницького
характеру в проектах, де головний підрядник – велике підприємство,
виконують дрібні та середні суб’єкти господарювання – субпідрядники. При
цьому залучення суб’єктів малого підприємництва як співвиконавцівсубпідрядників підвищує якість цих проектів, сприяє здешевленню і
прискоренню виконання.
З’ясовано, що соціальний ефект від реалізації соціального малого
підприємництва може набувати таких форм: допомоги щодо подолання
соціальної ізольованості представників уразливих верств населення;
знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних послуг;
об’єднання громад навколо соціальних проблем шляхом залучення громадян
до участі у соціальних ініціативах на волонтерських засадах; появи нових
видів соціальних послуг, що залишаються поза увагою традиційного бізнесу;
підвищення ефективності використання наявного ресурсного потенціалу
окремих регіонів при вирішенні соціальних проблем; зниження навантаження
на місцеві бюджети.
Один з імперативів розвитку національного малого підприємництва –
визначення соціальних пріоритетів. Соціальні інновації дуже поширені у
світі, проте в Україні практика соціального підприємництва має несистемний
характер і перебуває на початковій стадії свого розвитку попри ряд успішних
прикладів.
Отже, виконання зазначених заходів щодо подальшого забезпечення
розвитку малого підприємництва сприятиме створенню нових робочих місць,
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вплине на наповнення бюджетів усіх рівнів, поширить різноманіття якісних
продуктів і послуг, підвищить конкурентність економіки та економічний
розвиток в державі в цілому.
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СТАН, ДИНАМІКА, ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Біржові індекси – це показники зміни вартості будь-якої групи цінних
паперів. Також їх можна розглядати як гіпотетичний портфель цінних
паперів, що представляє певний ринок або його сегмент.
Біржові індекси уже понад сто років використовують для інтегральної
оцінки стану фінансового ринку. Інвесторів цікавить не лише динаміка цін на
акції певної компанії, а й загальна тенденція всього ринку. Саме для цього
практично всі біржі мають власні системи агрегатних індексів, які
відображають рівень і динаміку цін на певний пакет акцій. Тому, індекс – це
відношення порівнюваної величини до певної величини, яку приймають за
основу
Серед бізнесменів зараз найбільш популярні S&P Global 100, Dow Jones
Global Titans 50 та Nasdaq Composite. Для фінансистів вони служать
індикаторами стану глобальної та національної економіки. Менеджери
інвестиційних фондів використовують їх як контрольні показники успішності
компанії, у якій вони зацікавлені. Приватні інвестори можуть знайти серед
них підказки, куди зараз вигідно вкладати гроші, а куди ― ні. Але, окрім
вищезазначених, на фінансовому ринку налічується ще понад 3000 інших
індексів [1].
Навесні 2020 року у світі спостерігалось різке падіння біржових
індексів.
Ультимативний
фінансовий
шок
–
результат,
який
продемонстрували фондові майданчики по всьому світу в понеділок, 9
березня. Семивідсоткове падіння провідних біржових індексів у Азії, Європі
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та Америці відбувалося надзвичайно хаотично та виявилося небувалим
феноменом десятиліття. Масштаби обвалу експерти розцінили як
ремінісценцію глобальної кризи 2008–2009 років. Епідемія коронавірусу
справила визначальний ефект на уповільнення темпів зростання світової
економіки, спровокувавши падіння глобального попиту. Недостатній
світовий попит, невизначеність та ризики, породжені американо-китайським
торговельним конфліктом, змусили постачальників вуглеводнів та
мінеральних ресурсів жорстко боротися за своє місце на ринках, вдаючись до
цінових війн.
Ціни на нафту на азіатських ринках обвалились більш ніж на 31% на
початку торгів у понеділок, 9 березня, на тлі того, що країни ОПЕК+ на
переговорах 6 березня не змогли домовитися і продовжити угоду про
скорочення видобутку нафти. Діюча угода перестала діяти з 1 квітня.
Після обвалу нафтових котирувань різко впали провідні азіатські,
європейські та американські індекси, торги в США вперше з 2008 року були
призупинені на 15 хвилин.
Першими відреагували азіатські біржі. Nikkei 225, один з головних
фондових індексів Японії, втратив 5%.
Найважливіший індекс Лондонської фондової біржі FTSE 100 на
початку торгів впав майже на 9%, до 6000 пунктів, але згодом трохи
відновився – падіння становило 7%. Торги були гіршими на біржі з часів
глобальної фінансової кризи 2008 року.
Німецький DAX втратив 8%. Фондовий індекс Італії впав сильніше
інших в Європі – на 12%.
Американські фондові ринки теж відкрилися обвалом: в перші хвилини
торгів індекс S&P 500 знизився на 6,9%, Dow Jones – на 7%. Через таке різке
падіння вперше з часів фінансової кризи 2008 року торги на 15 хвилин було
призупинено [3].
За підсумками торговельного дня в США промисловий індекс Dow Jones
знизився на 2013,76 пункту – 7,79%. Це його найзначніше скорочення за день
з жовтня 2008 року.
Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США,
втратив 225,81 пункту – 7,60%. Індекс електронної біржі Nasdaq знизився на
624,94 пункту – 7,92%. Для S&P 500 і Nasdaq це найгірший результат за
підсумками сесії з грудня 2008 року.
Нафтогазові і фінансові корпорації увійшли в число компаній, акції яких
впали найзначніше за підсумками торгів в США [2].
Отже, спалах коронавірусу став першочерговою причиною для падіння
індексів світових фондових ринків. Спочатку Китай, а згодом і весь світ
відчули скорочення ВВП, зниження ділової активності, падіння туризму та
проблеми з фінансами. На початку березня з’явилась ще одна проблема,
після якої пішли вниз біржові індекси - найбільший нафтовий картель на чолі
із Саудівською Аравією не зміг домовитися з Росією про зниження обсягів
видобутку нафти на тлі скорочення попиту. Після невтішних результатів
зустрічі ціни на нафту обвалилися, а разом з ними – і фондові ринки.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
В умовах ринкових відносин збільшення і якісне використання трудових
ресурсів підприємства стає неодмінною умовою завоювання стійких і тим
більше лідируючих позицій на ринку.
Ефективність
управління
трудовими
ресурсами
організації
безпосередньо впливає на її конкурентні можливості і є однією з
найважливіших сфер створення переваг підприємства.
У нових економічних умовах проблема відповідності досягнутого рівня
ефективності використання трудових ресурсів організації вимогам, що
висуваються підприємством в конкурентному середовищі, стає особливо
актуальною, тому одним з основних завдань системи управління трудовими
ресурсами є розробка і впровадження інструментів управління, які сприяють
сталому формування, розвитку та раціонального використання трудового
потенціалу працівників організації.
Найбільш повно розкриває поняття ефективності використання трудових
ресурсів визначення, представлене в енциклопедії «Управління персоналом»
під редакцією А.Я. Кибанова : «Ефективність використання трудових
ресурсів – найважливіше економічне поняття, що характеризує
результативність використання трудових ресурсів. Виражається в досягненні
найбільшого ефекту при мінімальних витратах трудових ресурсів і
вимірюється як відношення результату до витрат живої праці у всіх сферах
діяльності».
Для правильної організації праці важливо знати, яка кількість праці
потрібно для виконання тієї чи іншої роботи. Необхідно встановити міру
праці кожного працівника, тобто правильно встановити норми праці.
Підвищення ефективності управління трудовими ресурсами як фактора
підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур вимагає від
них усвідомлення і необхідності проведення аналізу господарської
діяльності.
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При проведенні комплексного аналізу використання трудових ресурсів
розглядають наступні показники:
– забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;
– характеристика руху робочої сили;
– соціальна захищеність членів трудового колективу;
– використання фонду робочого часу;
– продуктивність праці;
– рентабельність персоналу;
– трудомісткість продукції;
– аналіз фонду заробітної плати;
– аналіз ефективності використання фонду заробітної плати [].
В даний час аналіз матеріальних ресурсів є важливим резервом пошуку
можливостей щодо підвищення ефективності функціонування організації.
Завдяки даному виду аналізу керівництво підприємства володіє інформацією,
необхідною для прийняття управлінських рішень, які можуть при вести до
поліпшення роботи підприємства. На нашу думку, аналіз матеріальних
ресурсів в першу чергу необхідний для внутрішніх користувачів, а й зовнішні
користувачі інформації можуть використовувати результати даного виду
аналізу.
Аналіз матеріальних ресурсів дозволяє своєчасно виявити потребу в них,
розрахувати ефективність їх використання, проаналізувати їх оборотність,
виявити сутність господарських операцій по руху матеріальних ресурсів,
оцінити господарську ситуацію, знайти резерви зниження вартості
матеріальних цінностей і, як наслідок, обгрунтувати прийняття
управлінських рішень. Економічний аналіз сприяє узагальненню і обробці
облікової інформації про матеріальні ресурси, а також забезпечення зв'язку
між обліком і аудитом. На думку М.В. Мельник, обсяг інформації,
використовуваної при економічному аналізі, необхідний істотний, так до а до
виявлення нетипового по ведення показників можливо тільки при розумінні
економічної ситуації в країні, в галузі, в регіоні, на ринку і недостатньо лише
ретельно вивчати стану справ на підприємстві [13, c. 99].
Ресурси є основним видом активів підприємств, що спеціалізуються на
виробництві продукції, торгівлі або на наданні послуг. Вони багато в чому
визначають діяльність будь-якої організації, отже, підсумки господарської
діяльності організації безпосередньо залежать від грамотності ведення
бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів і від правильності проведення
економічного аналізу [17, c. 103].
Якщо матеріальними ресурсами управляють нераціонально і некоректно,
підприємства можуть нести значні втрати, що підтверджено практикою
останніх років. Так, недолік матеріальних ресурсів в організації веде за
собою порушення ритмічності виробництва продукції, порушення термінів
виконання робіт за договорами, зростання собі вартості, зменшення
прибутку.
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Надлишок матеріальних ресурсів в організації призводить до
заморожування оборотних активів, так як грошові кошти, які могли б при
носити при бувальщина підприємству, перебуваючи в обороті, лежать на
складах у вигляді сировини і матеріалів, запасних частин і комплектуючих
[8, с. 116].
З вищесказаного можна зробити наступний висновок: застосування
аналізу необхідно для вирішення проблем, пов'язаних з управлінням
матеріальними ресурсами. Основна мета управління матеріальними
ресурсами полягає в досягненні такої їх величини, яка привела б до
мінімізації загальних витрат по їх змісту і була б достатньою для
забезпечення рентабельної роботи підприємства.
Таким чином, управління ресурсами неможливо без грамотно
проведеного економічного аналізу матеріальних ресурсів. Мета аналізу
матеріальних ресурсів - це виявлення внутрішньовиробничих резервів, що
дозволяють знизити собівартість продукції і матеріальних цінностей та
збільшити прибуток.
Своєчасність забезпечення підприємства сировиною і матеріалами
створює базу для збільшення обсягів виробництва готової продукції та
зниження її собівартості, що в свою чергу сприяє збільшенню прибутку
організації.
Ефективне (або раціональне) використання матеріальних ресурсів
передбачає їх удосконалення і пошук найбільш доцільних методів їх
виробництва і переробки. Раціональне використання матеріальних ресурсів
передбачає комплекс заходів, спрямованих на підвищення і більш повне
використання споживчих властивостей продукції, техніко-економічного та
організаційного рівня її виробництва і споживання. Причому процес
раціоналізації споживання матеріалів заснований на заходах міжгалузевого
та народногосподарського, рідше галузевого і внутрішньовиробничого рівнів.
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
забезпечує збільшення обсягів виробленої продукції при тих же розмірах
матеріальних витрат.
Від кожного рішення підприємства з придбання і використання ресурсів
залежить поліпшення або погіршення показників його діяльності. Успішна
діяльність залежить від уміння управляти кожним видом виробничих
ресурсів з урахуванням стратегічних цілей підприємства і специфіки обороту
ресурсів.
Організація виробничої діяльності підприємства постійно вимагає
вирішення трьох проблем, що стосуються управління ресурсами:
– забезпечення раціонального поєднання джерел фінансування для
придбання ресурсів, необхідних у виробничому процесі. Інвестиції є основою
господарської діяльності. Перед підприємством стоїть завдання вибрати ті
напрями вкладення капіталу, які сприятимуть підвищенню ефективності його
використання;
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– забезпечення ефективного використання ресурсів у виробничому
процесі. Цей комплекс завдань передбачає організацію поточної діяльності
на основі максимально ефективного використання фінансових ресурсів,
вкладених в основні та оборотні кошти. Підприємство вибирає таку
комбінацію матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, яка мінімізує
витрати. Ефективність виробничого процесу виражається в показниках
продуктивності праці, прибутку і витрат;
– забезпечення раціонального використання прибутку, отриманого в
виробничому процесі. Розподіл прибутку полягає у визначенні пропорції між
акціонерами підприємства і повинен, що спрямовується на збільшення
капіталу підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Світова пандемія, яка спричинена поширенням хвороби COVID – 19 та
запровадження КМУ карантину та обмежувальних заходів, спрямованих на
подолання подальшого поширення на території держави, зумовили
виникнення нових ризиків діяльності підприємств.
В зв'язку з тим, що малі та середні підприємства складають більшу
частину підприємств України, саме вони постраждали найбільше. Багато
працівників малого та середнього бізнесів залишилися без роботи [3].
Згідно статистики, третина власників, переважно мікро-бізнесу
повідомили про зниження доходів на 90-100% від початку карантину. Ці ж
підприємці звільнили до 50% співробітників. В свою чергу власники малого
та середнього бізнесу заявляють про зменшення доходів від 25% до 50% в
порівнянні з періодом до карантину та звільнили приблизно 10-25%
працівників. Втрати великих підприємств становлять від 10 до 25%, також
прогнозуєтьсяскорочення штату на 25% до завершення карантину [3].
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Разом з цим, майже 60% підприємств продовжують діяльність під час
пандемії (це переважно середній та великий бізнес), ще 29% - продовжують
роботу, що є характерно для мікробізнесу.
Для того, щоб підприємці мали право продовжувати роботу під час
карантину, їм необхідно дотримуватись вимог, які перед ними поставила
держава. Серед таких вимог є:
 Кількість відвідувачів має обмежуватись однією особою на 10 кв. м., а
в черзі необхідно притримуватись дистанції не менше 1,5 м., а також вхід
покупців у приміщення без засобів індивідуального захисту зробити
забороненим.
 Необхідно забезпечити працюючих засобами індивідуального захисту:
маски, рукавички, антисептичні засоби.
 Рекомендовано ввести особливий режим допуску до роботи: кожного
ранку вимірювати температуру всього персоналу, а працівника із признаками
захворювання негайно ізолювати із повідомленням до органів охорони
здоров'я.
 Встановити окремий контейнер для збору засобів індивідуального
захисту.
 Проводити дезинфекцію робочого місця, та інших поверхонь: ручки
дверей, прилавків, підлоги.
 Доцільно розмістити на видному місці правила поведінки та
комунікації під час пандемії [4].
На сьогоднішній день в Україні закрито чимало підприємств, серед них:
1.
ТРЦ та підприємства торгівлі, крім аптек та господарських,
продуктових магазинів;
2.
Спорткомплекси;
3.
Салони краси, СПА – салони, перукарні, тощо;
4.
Кафе, ресторани, громадське харчування, окрім доставки, яка
працює, але за дотримання певних вимог;
5.
Розважальні заклади, нічні клуби.
Деякі підприємці перейшли в режим онлайн. Серед таких підприємців:
власники магазинів взуття та одягу, сувенірів тощо, тренери, викладачі [1].
Європейський Союз на даному етапі підтримує Україну та допомагає
боротися з пандемією XXI століття. ЄС готує пакет підтримки для країнпартнерів. Перший пакет підтримки для України становить 80 млн. євро.
Зазначений пакет допомоги в певній частці буде спрямований на підтримку
економіки України, зокрема малих та середніх підприємств [2].
В Україні планується прискорення запуску нової програми підтримки
малих та середніх підприємств (20 млн. євро.) у межах бюджету на 2020 рік,
яка дасть ще 10 млн. євро. на гривневе кредитування малого та середнього
бізнесу. Також запроваджується програма підтримки малих фермерських
господарств у розмірі 25 млн. євро. на додаток до 26 млн. євро., виділених у
2019 році [2].
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Вводяться пом'якшувальні заходи для підприємців. Верховна Рада
України ухвалила проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та інших законів України щодо платників податків на період
здійснення заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення
COVID – 19». Дані зміни запроваджуються лише на період пандемії, а після
карантину будуть скасовані [1].
Серед цих заходів стало те, що штрафи за порушення податкового
законодавства не будуть нараховуватись (з 1 березня по 31 травня 2020 року)
Виключенням стало порушення вимог до договорів про довгострокове
страхування життя чи страхування додаткової пенсії. На період карантину
скасовується проведення документальні та фактичні перевірки, а ті які були
розпочаті на деякий час будуть заморожені.
Також ЄСВ тимчасово не нараховуватимуть і не будуть сплачувати на
період карантину окремі категорії підприємців: ФОПи, самозайняті особи та
ті, хто беруть участь у соціальному страхуванні. На період пандемії
відтерміновано запровадження обов'язкових реєстраторів розрахункових
операцій (РРО). Термін запровадження
касових апаратів з 1 липня
перенесено на 1 серпня, а тим, хто повинен був ввести РРО з 1 жовтня
перенесено на 1 січня. А також було перенесено сплату штрафів, пов'язаних
із введенням реєстраторів розрахункових операцій. [1]
Виходячи із загального положення та спираючись на сукупність всіх
раніше перерахованих фактів, варто зазначити, що в зв'язку із введенням
карантину на території держави підприємцям необхідно підлаштовуватися
під ряд вимог, які були визначенні владою та зважати на масове
розповсюдження інфекційної хвороби COVID-19. А також власники
підприємств мають забезпечувати своїм працівникам безпечні умови праці.
Отже, дані заходи є важливими з позиції охорони здоров'я, однак
держава має враховувати, що саме бізнесові структури забезпечують
розвиток національної економіки, сплачують податки, а тому органи влади
повинні забезпечити необхідні умови для просування бізнесу під час
пандемії.
Список використаних джерел:
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РОЗВИТОК РИНКУ ПРАЦІ
В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Актуальність даної теми є досить значною та поширеною в економіці
нашої держави України. Адже час не стоїть на місці, а з ним і ринок праці в
економічній системі України. З кожним днем приймаються та
запроваджуються нові економічні закони, які змінюють та удосконалюють
структуру ринка праці в економічній системі нашої батьківщини.
Дослідженням даної теми займалися різні науковці, зокрема: В. Г.
Федоренко, О. Є. Баришнікова, С.І. Бандура, Д.П. Богинь, І.К. Бондар,О.А.
Грішнова, Ю.М. Маршавін, В. М. Петюха, А. М. Колота, Е.М. Лібанова,А.В.
Казановський, Л.М. Фокас та інші.
Перш за все, при вивченні даної теми потрібно з’ясувати деякі
визначення таких економічних категорії, як: ринок праці, зайнятість,
працевлаштування, безробіття.
Буде правильно розпочати досліджувати з першого терміну «ринок
праці», адже це визначення є головним у нашому дослідженні. У сучасній
економічній літературі неможливо знайти однозначне трактування поняття
ринку праці, як i ринку взагалі. Проте, слід зазначити, що означає даний
термін. Ринок праці - це передусім система суспільних відносин, пов’язаних
із купівлею і продажом товару «робоча сила». Крім того, ринок праці є
сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу.
Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та
умов праці між роботодавцями і найманими працівниками [1, с. 31-35].
Також слід зазначити те, що ринок праці має таку особливість, а саме:
відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні
проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави. Тому дана
тема актуальна завжди.
Наступний термін «зайнятість» - це сукупність соціально-економічних
відносин між людьми з метою забезпечення працездатного населення
робочими місцями, пов'язана з формуванням, розподілом і перерозподілом
трудових ресурсів для участі в суспільно корисній праці та забезпечення
розширеного відтворення робочої сили [2, с. 60-61].
Третім визначенням є «працевлаштування» - це система організаційних,
економічних і правових заходів, направлених на забезпечення трудової
зайнятості населення. У широкому значенні працевлаштування об'єднує всі
форми трудової діяльності, що не суперечать законодавству, включаючи
самостійне забезпечення себе роботою, в тому числі індивідуальну трудову
діяльність, підприємництво, фермерство тощо. У вузькому значенні під
працевлаштуванням розуміють такі форми трудової діяльності, які
встановлюються при сприянні органів держави або недержавних організацій
на основі ліцензування [2, с. 60-61].
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Та останній термін «безробіття» - це таке соціально-економічне явище,
коли частина економічно активного населення не може знайти застосування
своїй робочій силі й стає «зайвою». Причиною такого явища є
неефективність використання робочої сили в минулому і відсутність
економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої навички у
продуктивній роботі за пристойну плату. Саме тому це явище є як
економічною, так і соціальною проблемою [3, с. 450-454].
Розвиток ринку праці в економічній системі Україні знаходиться на
етапі становлення, адже відносно недавно наша країна отримала свою
незалежність. Становлення економіки нашої країни можна умовно поділити
на три етапи. Перший період (1991–2000 рр.) характеризувався різким спадом
виробництва, зменшенням зайнятості населення, погіршенням економічного
становища в цілому. Другий період (приблизно 2001–2013 рр.)
характеризувався повільним покращенням ситуації: відновлювали
виробництво
підприємства,
запроваджувалися
новітні
технології,
налагоджувались економічні взаємозв’язки з європейськими державами,
покращилась інвестиційна політика; створювалися і розвивалися приватні
підприємства в сільському господарстві, сфері послуг і торгівлі,
підвищувався рівень життя населення. Третій період (починаючи з 2014
року) вкрай відрізнявся від двох попередніх: поряд із підписанням Угоди про
асоціацію з ЄС постала проблема анексії Криму та війни на Сході України[4].
Аналізуючи сучасний стан безробіття, можна зробити висновки, що
проблема безробіття є не лише в Україні, а й в усьому сучасному світі. На
жаль, Україна входить в п’ятірку країн ЄС з найвищим рівнем безробіття.
Тому необхідно боротися з цією проблемою, щоб налагодити ефективну
діяльність економіки та підвищити соціальний розвиток населення України
[3, с. 450-454].
З цього можна зробити деякий висновок, що ринок праці і економіка
тісно взаємопов’язані. Якщо економіка країни потерпає та занепадає, то і
потерпає ринок праці. Наразі ринок праці розвивається та стабілізується,
збільшується кількість робочих місць, а з цим зростає зайнятість населення і
також підвищується рівень державної економіки. Все взаємопов’язане між
собою, тому якщо один якийсь один елемент страждає, потерпають інші
елементи. Тому, важливо розвивати усі аспекти економіки.
Отже, підсумуємо вище зазначене, ринок праці в економічній системі
України проходить тривалий процес становлення та підлягає багатьом
змінам. Деякі зміни ідуть на користь та на покращення, деякі навпаки.
Завдяки цьому досвіду, наша Україна може рухатись вперед та
вдосконалювати життя кожного громадянина.
Список використаних джерел:
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2016. №2. С. 31–35.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
У соціально-економічно активних країнах велика перевага надається
розвитку соціальної сфері, а саме державним соціальним стандартам та
соціальним гарантіям. З кожним роком держави, які дбають про гідне та
комфортне життя своїх громадян, вдосконалюють та підвищують стан
соціального забезпечення усього населення, адже час не стоїть на одному
місці.
Дослідженням даної теми займалися такі науковці як:В. Бакуменко,
М. Білинська, Д. Ван Гиг, В. Дорофієнко, С. Кравченко, A. Кемпбелл,
Л.Кураков, В. Куценко, М. Лобас, А. Михненко, А. Устименко, В. Огаренко,
А. Халецька, О. Черниш та інші.
Метою даного дослідженняє узагальнення наукових підходів до
визначень категорії «якість життя» та «соціальне забезпечення», та надання
пропозицій по удосконаленню державного соціального забезпечення.
При дослідженні такої актуальної теми, перш за все, з’ясувати
визначення таких термінів: соціальне забезпечення, «якість життя» та
соціальні потреби.
Слід зазначити, що поняття «соціальне забезпечення» має три
трактування: узагальнене, на макрорівні та як соціально-економічна
категорія. Перше трактування таке: «соціальне забезпечення» - це система
суспільно-економічних заходів спрямованих на матеріальне забезпечення
населення від соціальних ризиків. Наступне визначення на макрорівні існує
таке: «соціальне забезпечення» - це система управління соціальними
ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на
процес розширеного відтворення населення. Останнє як соціальноекономічна категорія «соціальне забезпечення» є відносинами, щодо
перерозподілу національного доходу з метою забезпечення встановлених
соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах її дій соціальних
ризиків. По цим трьом визначенням можна зрозуміти, що соціальне
забезпечення досить багатогранне і охоплює всі верстви населення. Також
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соціальне забезпечення тісно пов’язане з терміном «якість життя» – це
сумарна характеристика фізичного, психологічного, соціального, емоційного
та матеріального благополуччя людини, основана на її суб’єктивному
сприйнятті [1]. Соціальне забезпечення не могло б існувати без суспільства
та його потреб, а саме соціальних. Соціальні потреби створюються
суспільством і залежать від рівня його розвитку, а також від специфічних
умов діяльності соціальних суб'єктів (особистості, соціальної групи і т. д.)[2].
Розвиток соціального забезпечення в Україні знаходиться на етапі
становлення, адже відносно недавно наша країна отримала свою
незалежність. У даному процесі соціальний захист населення проходить
реформування, зміни, встановлення нових цілей для покращення життя всіх
громадян України від малого і до великого.
Соціальний захист в Україні має такі основні цілі:
- забезпечення рівня життя непрацездатного населення не нижче
прожиткового мінімуму встановленого державою;
- протидія соціальному напруженню в суспільстві, що може бути
зумовлене майновою, етнічною, релігійною чи іншою нерівністю[3].
Також соціальна політика, а це орган державної влади, який відповідає
за безпеку та гідне життя кожної люди, яка проживає на Україні, покликана
створювати нові та покращувати старі гарантії, принципи і стандарти
соціального забезпечення населення. Соціальні інспектори, працівники усі
хто, задіяні в цій соціальній системі прагнуть покращити та започаткувати
нові підходи, методи задля підвищення соціального забезпечення в нашій
країні, а саме вони їздять та запрошують спеціалістів з інших зарубіжних
країн в даній сфері, щоб поділитись своїми досягненнями та досвідом в
соціальному забезпеченні.
Отже, підсумуємо вище зазначене, система соціального забезпечення
знаходиться на етапі реформуванні старої системи соціального захисту, яка
існувала, коли Україна входила в склад СРСР(Союз Радянських
Соціалістичних Республік), слід врахувати кращий зарубіжний досвід як в
соціальному страхуванні населення, так і в наданні соціальної допомоги. Але
запозичення форм організації соціального забезпечення, що існують в інших
країнах, може й не дати очікуваного результату. Адже громадяни України
мають інше уявлення про гідні умови життя, ніж громадяни інших
закордонних країн. Також, щоб підняти рівень вітчизняного соціального
забезпечення потрібно врахувати усі економічні проблеми, адже економічна
складова тісно пов’язана із соціальним захистом. Зменшити відсоток бідних
громадян та збільшити середній клас населення, тому що саме цей клас
населення сплачує податки. Чим більший буде зростати відсоток людей
середнього класу, тим більше буде державний бюджет України. А через
державний бюджет беруться наші гроші, щоб реалізувати та покращити
соціальне забезпечення. Все здається занадто просто на словах, але потрібно
діяти.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Жодне підприємство не може існувати без постійної взаємодії з
органами законодавчої і виконавчої влади, засобами масової інформації, з
іншими підприємствами. На його діяльність безпосередньо або
опосередковано впливає безліч суб'єктів ринкових відносин і зовнішніх
чинників [1].
Дослідженню складових елементів зовнішнього середовища діяльності
підприємств присвячені численні публікації таких зарубіжних і вітчизняних
авторів О.М. Азарян, О.А. Виноградов, С.С. Гаркавенко, М. М. Дятлова,
М. О. Живко, Х. З. Босак, О. М. Трубей.
Oскільки суб'єкти ринкових відносин і зовнішні чинники впливають на
пiдприємство, то їх прийнято нaзивати зовнішнім середовищем
підприємства. Яке є сукупністю суб'єктів і чинників, які діють за межaми
підприємствa.Зaлежно від ступеня впливу на функцioнувaння підприємства в
економічній літературі зовнішнє середовище прийнятo розподіляти нa мікроі макросередовище.
Під мiкрoсередовищем підприємствa розуміють середовище, дo склaду
якого входять усі суб'єкти ринкових відносин (клієнти, конкуренти,
постачальники, посередники і контактні aудиторії), які цікавляться
підприємством і впливають нa йoго діяльність. Мaкросередовище
підприємства представлене сукупністю чинникiв (економічні, соціальнокультурні, демографічні, науково-технологічні, прирoднo-географічні,
екологічні, політико-правові, міжнародні), що впливають на функціонування
підприємства і його мікросередовище, які воно не може контролювати.
Оскільки кoжне підприємство функціонує в певному зовнішньому
оточенні, яке постійно змінюється і, впливаючи на підприємство, примушує
його оперативно реагувати на цi змiни й змінюватися, тo необхідно
послідовно розглянути всі елементи зовнішнього середовища підприємства, і
206

почати з головногo елемента ринка – конкуренції. Конкуренція являє собою
економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші
умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших
прибутків.Тaкож кожне підприємство пoвинне ретельно вивчати потреби
своїх клієнтів – юридичних і фізичних осіб, що купують товари і
користуються їх послугами, тобто потрібно постійно aналізувати стан своїх
клієнтурних ринків. В економічній літературі виділяють такі типи
клієнтурних ринків як ринок споживачів, ринок виробників, ринок
пoсередників, ринок державних установ та міжнaроднийринок[2].
Постачaльники – фізичні особи, організації сфери послуг, з якими
підприємство укладає угоди про постачання матеріалів, товарів, ресурсів, які
є необхідними для виробництва конкретної продукції. Підприємству з метою
покращення робoти з постачальниками слід виділяти невелику кількість
прямих постачальників і встановлювати з ними міцні довготривалі зв'язки.
Крім того, виробники вимушені мати справу з великою кількістю
посередників – будь-яких осіб і організацій, що стоять між підприємством і
споживачем і допомагaють у розповсюдженні товарів. Дo числа пoсередників
можуть входити роздрібні й гуртові торговці, агенти, якiзаймаються збутом
товарів підприємства, агентства, що проводять маркетингові дослідження,
реклaмні агентства. Існують такі типи посередників: гуртові, роздрібні тa
маркетингові.
Будь-яке підприємствo в процесі своєї діяльності контактує із широкою
громадськістю – різними групaми людей, які фактично або потенційно
впливають на діяльність підприємства і є йoго контактною аудиторією.
Вченi-економiсти вважають, що підприємство функціонує в оточенні
контактних аудиторій шести типiв, й виділяють такі контактні аудиторії:
фінансової сфери (фондові біржі,інвестиційні компанії, бaнківські
організації); держaвних установ (працівники держaвних установ - державні
службовці, які відповідають за реєстрацію, працівники податкової служби і
стaтистичних oрганів); засобів масової інформації (журналісти, ведучі
випусків новин, редактори); груп суспільної дії (організації споживачів,
групи захисників навколишнього середовища тощо); місцевої громадськості
(мiсцеві громадські організації, організації, розташовані поблизу
підприємства); внутрішні (робочі і службовці різного рангу, добровільні
помічники, акціонери) [1].
Чинники мaкрoсередовища підприємства – це неконтрольовані
підприємством чинники, якi формуються під дією економічних, соціальнокультурних, природно-географічних, науково-технологічних, політикоправових сил і впливають нa результати його діяльності.
Дo мaкросередовища підприємства відносять цілий низку чинників:
- економічнi чинники – рівень безробіття, темпи інфляції, система
оподаткування, ціноутворення, субсидії і фінансові пільги національним
виробникам, стан фінaнсової системи.
- демографiчні чинники – загaльна чисельність населення країни, його
вікова структура, тривалість життя населення, питома вага населення.
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- нaуково-технологічнiчинники – рівень розвитку науки й техніки,
технологічні інновації, науково-технічний потенціал країни.
- соціальнo-культурні чинники – менталітет, культурні традиції, устрій
життя, звички і вірування, етичні й моральні цінності.
- природно-географічні чинники – індустріально-аграрний потенціал,
забезпечення корисними копaлинами, рівень енергетичної незалежності
країни.
- екологiчні чинники – якість ґрунту, повітря, води, кількість твердих
побутових відходів i отруйних речовин.
- політико-правовi чинники – рівень корумпованості влади,
трансформація форм і відносин власності, система державного регулювання
підприємницької діяльності.
- міжнарoдні чинники – вартість ресурсів за кордоном, купівельна
спроможність місцевого нaселення, митні збори[3].
Таким чином, підбиваючи підсумки, можна зазначити, що будь-яке
підприємство, як відкрита система, піддається впливу з боку зовнішнього
середовища. Завчасне виявлення найважливіших чинників, які впливають на
підприємство, дає змогу його керівництву розробити відповідні рішення
щодо дії в мінливих умовах. Існує велика кількість чинників зовнішнього
середовища, які мають безпосередній або опосередкований вплив на стан та
розвиток підприємства.
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ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність теми підкреслюється тим, що за умови ринкової економіки
стійкість і успіх будь-якого господарюючого суб'єкту може забезпечити
лише ефективне планування його економічної діяльності.Планування, як
центральне ланка управління, охоплює систему принципів, методів, форм і
прийомів регулювання ринкового механізму галузі використання обмежених
ресурсів з метою підвищення конкурентоспроможності господарського
суб'єкта.
Перші кроки у бік систематизації і узагальнення досвіду планування
зроблено у ХІХ ст. американськими фахівцями. До родоначальників методів
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планового управління у економіці відносять Ф. Тейлора, Р. Форда, Ч. Ганта,
А. Файоля. Зокрема, Ч. Гант розробив систему планових графіків («графіки
Ганта»), які дозволили здійснювати контроль над керованим об'єктом і
складати календарні плани робіт у майбутнє. А. Файоль – засновник західної
адміністративної школи – виділяв планування як одну з найважливіших
адміністративних операцій. На його думку, планування – «функція
управління, визначальна мета діяльності, і навіть необхідні для досягнення
цієї мети кошти й методи працюють у найефективніших умовах». Проте
планування, що містить і впорядкування прогнозів, у А. Файоля й західних
фахівців замикається рамками фірми, хоча у тісній взаємодії із оточуючим її
середовищем[2].
Кожне підприємство, незалежно від масштабів і виду діяльності,
займається плануванням. Відсутність планів супроводжується помилковими
маневрами, несвоєчасною зміною орієнтації, що призводить до втрати
позицій на ринку, нестійкого фінансового стану, банкрутства підприємств.
Практика господарювання свідчить про те, що планування створює для
суб’єктів господарювання важливі переваги: забезпечує підготовку до
використання майбутніх сприятливих для підприємства умов; попереджує
можливі проблеми; стимулює управлінський персонал до реалізації своїх
рішень в подальшій діяльності; поліпшує координацію дій управлінського
персоналу підприємства; сприяє раціональному використанню ресурсів на
підприємстві.
В умовах зростаючої конкуренції більшість підприємницьких структур
вимушені постійно дбати про вдосконалення продукції, освоєння випуску
новітніх конкурентоспроможних товарів і послуг, що призводить до значних
структурних зрушень у виробництві. Істотні зміни в техніці, технології,
організації виробництва, збуті продукції впливають на основні параметри
діяльності підприємства. Необхідність їх визначення ще до початку
проведення серйозних змін у виробництві викликає потребу планування
діяльності підприємства відповідно до умов, що склалися, або можуть
скластися в майбутньому. Отримані в процесі планування очікувані
параметри діяльності служать основою при прийнятті відповідних
управлінських рішень[3].
Сучасний ринок висуває особливі вимоги до підприємств. Складність і
динамізм процесів, які відбуваються на ньому, створюють нові передумови
для більш серйозного застосування планування діяльності підприємств. Крім
того, масштаби і різноманітність напрямів діяльності підприємства
вимагають особливої уваги до попереднього визначення: видів діяльності
(виробнича, торгівельна, посередницька, комерційна, науково-дослідна
тощо); видів продукції (послуг); джерел і обсягів фінансування;
технологічних ресурсів (устаткування, матеріалів, енергії, палива, робочої
сили); фінансових результатів від кожного виду діяльності.
Якість планування в значній мірі залежить від глибини врахування
принципів, їх кількості та дієвості. А. Файоль визначав чотири основні
принципи планування, назвавши їх загальними характеристиками хорошої
програми дій. Це – єдність, неперервність, гнучкість і точність. Дещо пізніше
А. Ансофф обгрунтував ще один принцип планування – участь.
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Принцип єдності (системності, холізму) передбачає, що планування на
підприємстві має системний характер. Економічна категорія «система»
характеризується наявністю сукупності елементів, взаємозв’язку між ними,
спільного напрямку у розвитку і поведінки, орієнтованого на загальну
мету.Принцип єдності передбачає інтеграцію планової діяльності. На
підприємствах розробляють декілька відносно самостійних видів планів
(плани освоєння нових видів продукції, маркетингові плани, плани
рекламних заходів, плани впровадження нової техніки і технології, плани
соціального розвитку колективу, тематичні плани і т. д.). Однак кожний з них
повинен базуватися на загальній стратегії і бути складовим елементом
загальної планової системи підприємства.
Принцип гнучкості забезпечує в процесі планування можливості
коригування планів відповідно до змін у внутрішньому та зовнішньому
середовищі. Для здійснення принципу гнучкості плани необхідно розробляти
з врахуванням можливостей внесення змін. Тому при їх складанні доцільно
включати резерви, так звані «надбавки безпеки» або «фінансові подушки».
Принцип точності передбачає врахування при складанні планів певного
ступеня точності розрахунків, передбачень. Ступінь конкретизації і
деталізації залежить від виду плану та рівня невизначеності зовнішніх умов
господарювання.Принцип точності повинен забезпечувати адекватність
планових заходів соціально-економічній ситуації в країнах, галузі, території.
Вона досягається шляхом врахування великої кількості факторів впливу
внутрішнього і зовнішнього середовища. Це сприяє підвищенню точності
планів, їх наближенню до реальних умов.
Ринкове середовище обумовлює постійну мінливість продукції
підприємства, його виробничої та організаційної структури, технологій та
факторів виробництва, які в свою чергу мають вплив на методи планування,
показники і структуру планів, організацію самого процесу планування. Вони
повинні постійно переглядатися, а при необхідності слід застосувати
принципово нові методи і процедури планування.
Принцип участі означає, що кожний працівник підприємства стає
учасником планувальної діяльності незалежно від посади і функцій.
Планування, яке базується на принципі участі, називається партисипативним.
Реалізація принципу участі забезпечує оперативний обмін внутрішньовиробничою інформацією; перетворює плани підприємства на особисті плани
кожного працівника, що сприяє підвищенню мотивації до праці, створенню
корпоративного духу; викликає більшу довіру до планування як реального та
ефективного важеля управління[4].
Процес планування має свою технологію, яка передбачає послідовність
виконуваних операцій та робіт з формування плану.Етапи процесу
планування: визначення мети планування; аналіз проблеми; пошук
альтернатив;
прогнозування;
оцінка;
прийняття
планового
рішення.Визначення мети планування є вирішальним фактором при виборі
форм і методів планування, критеріїв оцінки планових рішень та контролю за
ходом їх реалізації.При аналізі проблеми визначається вихідна позиція на
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момент складання плану і формується кінцева (бажана) ситуація.На етапі
пошуку альтернатив з переліку можливих шляхів вирішення проблемної
ситуації вибирається найреальніший.Після цього формується уявлення про
розвиток планової ситуації, здійснюються відповідні розрахунки для вибору
альтернативного сценарію, оформляється єдине планове рішення.
В процесі планування використовуються засоби, які дозволяють
автоматизувати технологічний процес складання плану. Комплексне
використання цих засобів дозволяє створити автоматизовану систему
планових розрахунків (АСПР)[5].
Отже, кожне підприємство, незалежно від масштабів і виду діяльності,
кожна підприємницька структура в умовах ринкового господарювання
займається плануванням. Відсутність планів супроводжується помилковими
маневрами, несвоєчасною зміною орієнтації, що призводить до втрати
позицій на ринку, нестійкого фінансового стану, банкрутства підприємств.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних ринкових умовах підвищується рівень ризику діяльності
підприємств та виникає додаткова необхідність у пристосуванні до нестійких
ринкових умов. В даний час ринок перенасичений підприємствами, які
виготовляють аналогічну продукцію, але залишаються лише ті, в кого
найвигідніші конкурентні переваги порівняно з іншими підприємствами.
Тому дана тема стосовно шляхів підвищення конкурентоспроможності
підприємства є актуальною.
Конкурентоспроможність підприємств досліджували вітчизняні та
зарубіжні вчені - економісти, серед них можна виділити таких, як: Д. Абель,
Г. Гамель, П. Друкер, К. Ендрус, Р. Ешенбах, П. Зенге, К. Крістенсон, Р.
Коуз, Ф. Котлер, М. Портер, К. Прахалад, Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Солоу, Ф.
Хайєк, Й. Шумпетер та інші [ 1, с. 6].
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Конкурентоспроможність підприємства — це перевага підприємства
стосовно інших підприємств тієї ж галузі як всередині країни, так і за її
межами (рис. 1).
Оцінка конкурентоспроможності підприємства необхідна
для:

-

розробки заходів, спрямованих на її
підвищення;
визначення контрагентів для
здійснення спільної діяльності;
розробки програм роботи
підприємства;
здійснення інвестиційної
діяльності;
здійснення інноваційної діяльності.

Рисунок 1 – Необхідність оцінки конкурентоспроможності
підприємства
Існує
декілька
шляхів
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства:
- зростання обсягів реалізації продукту;
- поліпшення якості продукту, що випускається;
- зменшення витрат;
- бенчмаркінг.
Зростання обсягів реалізації продукту (послуг чи робіт). При організації
виробничого процесу та плануванні обсягів відповідно до цього методом
необхідно вирішити ряд завдань, одним з найважливіших з яких є визначення
обсягу реалізації продукту, при якому буде забезпечена беззбиткова
виробнича діяльність.
Поліпшення якості продукту, що випускається, що зробить вплив на:
прискорення НТП, освоєння нових ринків, збільшення експорту,
процвітання. Рішення проблеми якості продукту підніме імідж підприємства
у покупців, стане запорукою виходу на зовнішній ринок, а також буде
основою для отримання максимального прибутку.
Зменшення витрат — це традиційний, старий і найбільш досліджений
метод підвищення конкурентних переваг. В даному випадку у виграшному
положенні знаходитиметься те підприємство, яке повівши певний комплекс
заходів сягнув менших затрат, ніж конкуренти. Важливу роль тут відіграють
маркетологи, які повинні безперервно займатися моніторингом ринку,
проводити функціонально-вартісний аналіз, відстежувати новітні технології,
а також витрати підприємств-конкурентів.
212

Бенчмаркінг — це систематичний, безперервний пошук і вивчення
передового досвіду конкурентів і гравців суміжних галузей, постійне
порівняння бажаних результатів і змін бізнесу з розробленою еталонною
моделлю. На підставі отриманих відомостей необхідно забезпечити
підтримку системи постійного поліпшення результативності діяльності
[2, с. 127-128].
У
сучасних
умовах
виділяють
чотири
основні
рівні
конкурентоспроможності підприємства, а саме:
– перший рівень: зусилля спрямовані лише на випуск продукції, потреби
споживача не враховуються;
– другий рівень: прагнення до відповідності продукції підприємства
стандартам, які були встановлені конкурентами;
– третій рівень: ігнорування стандартівконкурентів та поступове
отримання перевагу галузі;
– четвертий рівень; успіх у конкурентній боротьбі забезпечує не
виробництво, а управління, при цьому підприємство повністю стає
«законодавцем моди» на даному ринку.
Ключовими шляхами вирішення проблем, пов’язаних із підвищенням
конкурентоспроможності підприємства, є: підвищення якості управління;
вдосконалення зв’язків із зовнішнім середовищем; упровадження
(проведення) стратегічного маркетингу «виходу» і «входу» організації;
вдосконалення організації інноваційної діяльності; впровадження нових
інформаційних технологій; упровадження нових фінансових і облікових
технологій; аналіз ресурсомісткості кожного товару за стадіями його
життєвого циклу й упровадження ресурсозберігаючих технологій;
підвищення організаційно-технічного рівня виробництва; розвиток логістики;
розвиток тактичного маркетингу.
Основними
способами
підвищення
конкурентоспроможності
підприємства є:
– ґрунтовне вивчення запитів споживачів та аналіз конкурентів;
– обґрунтована рекламна політика;
– створення нової продукції;
– поліпшення якісних характеристик продукції;
– модернізація обладнання;
– всебічне зниження витрат;
– вдосконалення обслуговування у процесі купівлі та післяпродажного
сервісу та ін.[3, с.425-426].
Отже,
підводячи
підсумок,
можна
стверджувати,
що
конкурентоспроможність підприємства є складним багатоаспектним
поняттям, що характеризує суперництво, боротьбу за досягнення вищих
результатів, отримання конкурентних переваг шляхом ефективного
використання всіх наявних ресурсів, виготовлення і реалізацію
конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення
ефективної господарської діяльності.
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В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Розуміння передумов розвитку інтеграційних процесів та основних
мотивів поглиблення міжнародної співпраці є важливим фактором для
вибору найбільш оптимальної форми участі в процесах регіональної
економічної інтеграції, який не лише визначає подальший вектор розвитку
міжнародних економічних відносин країни, а й впливає на процес
відтворення суспільного продукту та економічне зростання.
Дослідженню теоретичних аспектів регіональної економічної інтеграції
було приділено достатньо уваги в працях багатьох вітчизняних та іноземних
вчених. Широко відомими є роботи В. Репке, М. Алле, С. Рольфа, Ю. Ростоу,
Р. Купера, Я. Тінбергена, Ю. Шишкова та інших.
Термін «стратегічне партнерство» знаходить доволі невелике
висвітлення у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, до того ж, як
правило, досліджуються лише практичні аспекти, пов’язані з використанням
у дипломатичній практиці, і тільки деякі автори розглядають теоретичні
аспекти: Е. Лисицин, Г. Перепелиця, Б. Тарасюк, І. Жовква. Останній
визначає його як «особливий інструмент зовнішньої політики держави,
використовуючи який вона узгоджує свої дії на міжнародній арені з іншими
державами. Взаємодія у використанні цього інструмента та збіг стратегічних
національних інтересів двох чи більше держав у декількох сферах призводять
до виникнення між ними особливого виду міждержавного співробітництва,
яке також може бути охарактеризоване як стратегічне партнерство» [2].
Оскільки початкові форми міжнародної співпраці можуть бути
поверхневими та розвиватися як наслідок взаємозалежності та
взаємодоповнення економічних систем країн, то угоди про стратегічне
партнерство можна розглядати як початковий етап інтеграції. Однак,якщо
країни не відповідають основним передумовам інтеграції, які були
запропоновані неофункціоналістами, а кількість сфер спільних інтересів
обмежена, то подальшого поглиблення співпраці може і не відбутися, що
може бути поясненням «застою» в розвитку співпраці між країнами.
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Порівняємо основні критерії, які дають змогу визначити відносини між
державами як стратегічне партнерство та необхідні передумови інтеграції,
сформульовані Е. Хаасом (табл. 1).
Загальним положенням у цьому випадку постає наявність спільних
інтересів держав і поступальність розвитку відносин, оскільки з точки зору
функціоналістів інтеграція розглядається як поступовий, скоріше
технократичний процес, який мало співвідноситься з політикою. Усі інші
критерії стосуються скоріше організації процесу співробітництва. Отже,
налагоджене стратегічне співробітництво може привести до створення
інтеграційного блоку лише за наявності всіх зазначених передумов.
Таблиця 1 – Передумови інтеграції Е. Хааса та критерії стратегічного
партнерства між країнами
№ Передумови інтеграції Е.
пор.
Хааса
1
2
3
4

Наявність
спільних Наявність двох і більше стратегічних сфер співробітництва
економічних інтересів
між державами
Подібність економічних Однакове розуміння сторонами змісту відносин
систем
партнерства
Взаємозалежність
Наявність
попередньої
практики
координації
економік
зовнішньополітичних дій держав на міжнародній арені
Політичний плюралізм
Подібність елітних кіл

5
6

Критерії стратегічного партнерства між країнами

-

Поступальність відносин співробітництва
Наявність чітких механізмів реалізації та координації
стратегічних інтересів у рамках партнерства
Закріплення змісту і механізмів стратегічного партнерства
в окремих міждержавних документах

Серед моделей стратегічного партнерства виділяють чотири основні:
представницьке стратегічне партнерство, стратегічне партнерство проти
спільної загрози, тактичне партнерство заради стратегічних результатів і
асиметричне стратегічне партнерство. Перше створюється заради реалізації
представницьких функцій у регіоні, наприклад,Ізраїль є ключовим
представником США на Близькому Сході. У другому випадку мотивом є
об’єднання держав проти спільного ворога або загрози. Третя модель
використовується у випадках, коли держава намагається досягти своєї мети
через укладання тимчасового партнерства з країною, яка має абсолютно інші
стратегічні цілі, для уникнення конфронтації. Наприклад, відносини між
Китаєм і США та США й Японією. Остання модель партнерських відносин
виникає як результат спільного історичного минулого, хоча держави є
незалежними та різними за потенціалом, у результаті чого між ними
формуються асиметричні відносини. До того ж одна з країн може намагатися
свідомо закріпити таку асиметрію, як це відбувалося між США та
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Великобританією під час Другої світової війни, коли США з метою захисту
від нападу Німеччини якомога довше не звільняли її від окупації та пізніше
поставили в економічну залежність, яка тривала і після завершення війни [3].
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРЯМІВ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
У сучасному світі глобальних трансформаційних змін українська
обізнаність як невід'ємна частина сучасної Європи та складова
інтеграційного процесу є ключовим питанням. Завдання інтеграції України в
європейський політичний та економічний простір, неодноразово оголошене
пріоритетним вектором приєднання до світової економіки, поставило на
порядок денний всебічний розвиток співробітництва з ЄС. Основні
перспективи розвитку України пов'язані з Європейським Союзом. Однак курс
на євроінтеграцію вимагає впровадження практично
стандартів
демократичної держави та соціально орієнтованої економіки в Україні.
Підхід до економічних та соціальних стандартів Європейського Союзу є
одним із важливих завдань для України, досягти якого можливо лише в
умовах колективного діалогу.
Напрями європейської інтеграції України досліджувались багатьма
вченими: Єфременко О.В., Козловець М.А., Кравчук П., Медушевский А.,
Сидоренко С., Сушко І., Цифра Ю.А. та іншими.
Метою тез є висвітлення перспективних напрямів європейської
інтеграції України в сучасних умовах.
Виникнення інтересу до проблеми ідентичності стало закономірним
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наслідком багатовекторності і складності розвитку такого політичного
утворення, як ЄС. Формуючись на основі певних об'єктивних причин,
колективні ідентичності виражаються в різних особливостях життєдіяльності
конкретної групи людей. У зв'язку з цим велика увага приділяється
ідентифікації громадянами національних держав себе як громадян ЄС. І якщо
політико-економічна сфера об'єднання знаходиться переважно в компетенції
керівництва ЄС, то соціально-культурне віднесення себе до європейців і
об'єднання на основі цієї ознаки, а також відсутність протистояння різних
національностей за принципом «іншого» залежить від орієнтацій самих
громадян ЄС [1].
Характеризуючи європейську ідентичність як явище, треба сказати, що
вона має дворівневу структуру. Співіснуючими, взаємодіючими і
взаємовпливовими є дві складові: існуюча і та, що снувала незалежно від
Європейського союзу етнонаціональні ідентичності та ідентичність громадян
держав - членів ЄС. Подання ідентичності у вигляді взаємопов'язаних
компонентів (індивідуальної і колективної) проглядається і в структурі
європейської ідентичності, однак має своєю особливістю наявність декількох
колективних
ідентичностей,
однією
з
яких
є
загальноєвропейська. Індивідуальна
ідентичність
трансформується
в
колективну,
яка,
в
свою
чергу,
впливає
на
формування
загальноєвропейської. Таким чином, в процесі формування ідентичності
можна виділити три фази [2]:
1) формування ідентичності на рівні окремих індивідів;
2) з'єднання індивідуальних ідентичностей в колективні;
3) трансформація колективних ідентичностей в єдине явище загально
європейського самоототожнення.
Європейська ідентичність - есенціальна об'єктивна даність, вона
виступає як сукупність характеристик, що відрізняють європейців від не
європейців в традиціях, культурі, способі життя і системі мислення. Це
європейська самосвідомість як усвідомлення власної приналежності до
Європи. Ця єдність держав Європи в силу таких чинників, як єдина
територія, єдність цивілізаційного та історичного розвитку та інші
фактори. В силу наявності двох рівнів в структурі європейської ідентичності
традиційна для Європи ідентичність розмивається: одна її частина як би
переходить на рівень Європейського союзу і європейських інститутів; інша
частина засновується і засвоюється регіонами  з цим пов'язано і
пожвавлення, і новий сплеск регіональних рухів в ряді країн
Європи. Формуються нові лінії прямих зв'язків регіонів з інститутами
Європейського союзу [4]. Пошук нової ідентичності відбувається
суперечливо: з одного боку, підйом національних і націоналістичних
почуттів і рухів, з іншого боку – посилення прагнення частини суспільства до
самоідентифікації з Європою.
Сьогодні дуже значним є вплив міжнародних інтеграційних процесів на
функціонування не лише регіональних міжнародних систем і становлення
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нового міжнародного порядку, а й окремих суспільств та держав. Основним
виразником таких ідей у Європі сьогодні є Європейський союз.
Євросоюз – це провідний механізм поєднання інтересів переважної
більшості європейців у їх прагненні безпеки й досягнення вищого рівня
розвитку. Отже, вибір України, зроблений на користь інтеграції в Європу є
виваженим. Лідерство Євросоюзу серед провідних інтеграційних організацій
світу можна вважається беззаперечним.
Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки,
подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і
новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки,
насамперед на ринок ЄС. Як невід'ємна частина Європи, Україна
орієнтується на діючу в провідних європейських країнах модель соціальноекономічного розвитку. Процес інтеграції України до Європейського
економічного простору є складним питанням. Це пояснюється тим, що нині
існують чимало аргументів проти вступу нашої країни, які ґрунтуються на
економічних, геополітичних і соціальних наслідках відповідного процесу для
України.
Після аналізу двох сторін «європейської інтеграційної монети» (маються
на увазі плюси та мінуси інтеграції), висновок більш-менш однаковий для
всіх галузей промисловості. Переваги угоди в більш легкому доступі до
іноземних кредитів для українських компаній, поліпшенням інвестиційного
клімату в країні, відкриття нових ринків, а також гармонізація нормативноправової бази України до законодавства Європейського Союзу з метою
спрощення ведення бізнесу [5].
Чіткими недоліками є ризики, пов'язані з реакцією Росії, можливі
витрати, пов'язані з технічними регламентами, а також посилення
конкуренції. Інтеграція України в ЄС має властивий більш розвиненим
країнам Євросоюзу [3].
Соціальні переваги членства в ЄС пов’язані з наявними тут високим
рівнем соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери, ефективним
захистом прав працівників, розвиненою системою охорони довкілля.
Наслідком інтеграції України в ЄС стануть суттєві зміни в забезпеченні права
на вільне працевлаштування, адекватної оплати та безпеки праці, гарантій
соціального забезпечення, належних умов життя громадян, охорони здоров’я,
освіти, культури, соціального захисту і соціального страхування відповідно
до європейських стандартів.
Ще один з недоліків інтеграції в ЄС – те, що даний процес впливає на
податкову систему, а саме відбудеться перехід до єдиної митної системи та
відбудеться збільшення рівня тарифного захисту щодо низки товарів
українського експорту. Такі зміни призведуть і до скорочення обсягів
традиційного українського експорту до ЄС внаслідок часткової
переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими членами ЄС [6].
А позитивним також є введення в дію безвізового режиму для
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України.По-друге, безвізовий режим сприятиме розвитку бізнесу, культури
та медицини. А щоб цей розвиток був в рази швидший, треба розвивати
контакти з іноземними партнерами.По-третє, позитив безвізового режиму є в
тому, що він сприяє появленню меншій кількості маніпуляцій з боку
посередників. Тобто, зменшиться потік маніпуляцій зі сторони
недобросовісних фірм, які надавали консультаційні та інші візові послуги.
Отже, інтеграція в Європу і майбутнє членство в ЄС давно вже стали
пріоритетом зовнішньої політики української держави, хоча слід говорити
вже про перехід цього питання із розряду суто зовнішньополітичних до
таких, які визначають і внутрішньодержавне життя.
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АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Підвищення продуктивності праці є головним чинником подолання
економічного спаду, забезпечення стійкого і потужного економічного
зростання та підвищення рівня життя населення. Однак, для підвищення
продуктивності праці необхідно щоб був сформований чіткий механізм
системного управління продуктивністю праці, зокрема. Потрібно вміти
аналізувати усі фактори, які впливають на продуктивність.
Аналізом факторів, які впливають на продуктивність праці, займалось
багато науковців, а саме: О. Грішнова, А. Ревенко, А. Щербаков, Е. Лібанова
та інші вченні.
Основна мета аналізу факторів продуктивності праці - розкрити її
резерви та вивчити можливості підвищення продуктивності праці, шляхом
введення планових змін у систему факторів, які впливають на неї. Однак
завдання цього аналізу – навчитися визначати основні причини,
виокремлення тих факторів, які, діючи постійно, визначають рівень
ефективності праці.
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Формування ефективності роботи в даний період на певному рівні є
випадковістю багатьох факторів. Тому можна говорити про синергетичний
ефект різних факторів ефективності роботи. Хоча кожен з них може
взаємодіяти з різною силою, можна спостерігати деякі закономірності в
галузі ефективності роботи, що визначаються набором першопричин
(факторів) [1]. Всі закономірності можна визначити лише на основі
результатів аналітичної роботи, що включають відносно численні сукупності
фактів, рідко внаслідок одного факту. Якщо результат тестів не виявляє
жодної закономірності, це об'єктивно не вказує на відсутність регулярності.
Це може бути пов'язано з використанням невідповідних методів дослідження,
помилкою групування даних, прийняттям занадто короткого періоду
досліджень та ін.
Методика аналізу факторів продуктивності праці
складається з наступних етапів: [2]
 визначення факторів (класифікація факторів), які точно визначений
діапазон і час впливають на продуктивність праці;
 відображення показників, що відображають найважливіші особливості
факторів продуктивності праці. Ці показники конкретизують взаємодію
факторів та полегшують її економічну інтерпретацію;
 локалізацію близькості взаємозв'язку між досліджуваними факторами
та продуктивністю праці;
 розрахунок сили впливу факторів на продуктивність праці;
 перелік показників для оцінки факторів продуктивності праці,
порівнянних у часі та просторі.
При аналізі факторів продуктивності праці виділяють якісний та
кількісний аналіз. Перші два етапи цього аналізу - це якісний аналіз, який
зводиться головним чином до подальшого вибору для належного вивчення
відповідних факторів продуктивності праці та лічильників та показників, що
характеризують їх. Наступні два етапи - це кількісний аналіз, завданням
якого є кількісна оцінка цих сполук та залежностей. Статистичні та
економетрично- математичні методи найчастіше використовуються в цьому
аналізі. Методологія майже кожної дослідницької процедури складається з
послідовності дій, які можуть бути виражені у вигляді етапів, а також із
уточнення методів та методик дослідження, які допомагають у здійсненні
окремих етапів. У разі аналізу продуктивності можна навести наступні етапи
процесу [3, с.32-37]:
 визнання ситуації на підприємстві, з особливим акцентом на стратегію
управління, визначену у бізнес-плані;
 визначення системи заходів (показників) продуктивності, що є
предметом аналізу;
 загальний аудит;
 детальний аудит;
 створення інформаційної системи з точки зору продуктивності.
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Першим етапом процесу аналізу продуктивності є визнання цілей
компанії та шляхів їх досягнення, тобто визначення стратегій управління та
перетворення цієї стратегії в конкретні дії, особливо ті, що передбачають
підвищення продуктивності праці. Це передбачає визначення факторів, які її
визначають, такі як: впровадження технологічного прогресу, стимулювання
поведінки працівників щодо ефективності, впровадження системи
забезпечення якості, економія матеріалів та енергії, підвищення рівня
кваліфікації персоналу та інші. Іншими словами, слід визначити напрями та
сфери зростання продуктивності праці, які мають вирішальне значення для
реалізації стратегії компанії. Другий етап - визначення заходів та показників
продуктивності праці, які є основним елементом аналізу. Варто додати, що в
літературі описано понад 170 заходів різного ступеня корисності. Тому слід
вибирати ті, які найкраще відображають суть продуктивності та відповідають
критеріям. Крім того, систему лічильників слід адаптувати до потреб
підприємства та поділити на модулі, щоб кожен із них міг використовуватися
окремо. Загальний аудит, як наступний етап аналізу, має на меті оцінити
продуктивність роботи всього підприємства та її стратегічні підрозділи
бізнесу. Вихідним пунктом став аналіз структури та продуктивності витрат.
Аналіз продуктивності праці, який проводиться в рамках загального аудиту,
дозволяє вивчити тенденції основних показників та дає змогу виявити
конкурентну позицію підприємства у галузі, а також визначити його сильні
та слабкі сторони. Метою детального аудиту є оцінка використання
його основних організаційних
виробничих ресурсів підприємства,
підрозділів і навіть ключових робочих місць. В рамках детального аудиту
слід визначити обсяг резервів зростання продуктивності та спосіб
використання, перешкоди цьому зростанню та шляхи їх подолання. В свою
чергу, створення інформаційної системи у сфері продуктивності праці в
основному зменшує розвиток системи збору даних шляхом зазначення їх
зовнішніх та внутрішніх джерел, та способи придбання; розробка форми,
змісту та частоти видачі звітів про продуктивність роботи для керівників
різних рівнів; визначення способів зберігання даних, що містяться у звітах, з
метою використання їх для аналізу тенденцій продуктивності праці[4, с.2729]. Аналіз продуктивності, який проводиться в компаніях розвинених країн,
трактується як система раннього попередження, яка постійно поглиблюється
та розвивається. Центральні бази даних створюються для порівняння
продуктивності в галузі і, що ще важливіше, у міжнародному масштабі.
Ефектом розповсюдження програми порівняння та використання досягнень
інших людей є підвищення продуктивності підприємств та загальне
підвищення продуктивності в масштабах усієї національної економіки.
Аналіз факторів продуктивності праці є важливим елементом у
діяльності підприємства. Адже, за допомогою аналізу можна визначити, як
буде відбуватися виробництво продукції в майбутньому.
221

Список використаних джерел:
1. Гладка Л. І., Білодід К. В. Резерви зростання продуктивності праці на
підприємстві. 2017. С. 131.URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/
123456789/2536/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%BA%D0%BE
%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%2019.05.1
7.pdf#page=131
2. Богацька Н.М. Кадровий потенціал– невід’ємний елемент діяльності
підприємства. URL.: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=22260
3. Ревенко А. Продуктивність праці в сучаснихумовах.Україна: аспекти
праці. № 2. 2008. С. 32–37.
4. Богацька Н., Мельник Ю. (2018). Інноваційні методи управління
трудовими ресурсами на підприємстві. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ
ДУМКИ,
(1),
27-29.
URL:
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/26177064/article/view/57
Нечитайло Тетяна, Новак Ірина
Науковий керівник: Юрчик І.Б., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ПРОДОВОЛЬЧИЙ РИНОК ЯК ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО БІЗНЕСУ
Реформування національної економіки, значним чином, відрізняється від
світового досвіду. Спрямованість та темпи переходу до ринкових відносин
зумовлювалися: матеріальними можливостями населення, виробничою та
соціальною інфраструктурою, готовністю громадян до реформ, рівнем
інформаційного забезпечення тощо. Ринок – складна система економічних
відносин на усіх стадіях відтворювального процесу. Тому формування ринку
є складним та досить тривалим процесом, в якому важливу роль відіграє
держава, яка регулює взаємовідносини на продовольчому ринку.
Вивченням проблем формування та розвитку продовольчого ринку
займалися такі вчені-економісти, як В. Мессель-Веселяк, Д. Міщенко, В.
Писаренко, П. Саблук, А. Савощенко, О. Шпичак, М. Малік, Т. Олійник, К.
Пріба. У їх працях описуються сучасні тенденції, які безпосередньо пов’язані
з процесами формування ринку продовольства. Важливу роль досліджень
покладено на розробку теоретико-методологічних та прикладних аспектів
регулювання розвитку продовольчого ринку. Враховуючи те, що світ
постійно змінюється потрібно глибше обґрунтовувати позиції даного ринку.
Тому дослідження даних проблем є актуальним на сучасному етапі розвитку
економіки країни.
Метою дослідження є сучасне трактування продовольчого ринку,
виділення основних його складових та особливостей.Висвітлення
теоретичних і практичних аспектів функціонування продовольчого ринку як
елемента ринкової інфраструктури та засобу забезпечення розвитку
аграрного бізнесу.
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Процес формування продовольчого ринку головним чином покладено на
державу, яка, в свою чергу, відповідає за забезпечення продовольством
населення країни. Складність процесу формування національного
продовольчого ринку визначається необхідністю врахування певних
чинників та умов, які неоднозначні за змістом, пріоритетами та характером.
Знехтувавши одним із них, здебільшого призводить до непоправних
наслідків. Сучасний розвиток аграріїв повинен забезпечити продуктивну
діяльність виробників товарів за допомогою раціональних та результативних
моделей збуту товарів. Це зумовлює впровадження та виконання певних
заходів у діяльності суб’єктів агробізнесу, які допоможуть ефективно
вирішувати різні проблеми, що складаються на продовольчому ринку на
даний момент.
Забезпечення ефективного функціонування ринків продовольства та
сільськогосподарської продукції є передумовою успішного забезпечення
продовольчої безпеки держави. Сучасні умови функціонування та розвитку
ринкових відносин в економіці держави вимагають застосування принципово
нових комплексних підходів до структурної перебудови економіки країни.
Вони мають забезпечувати розв’язання проблем інфраструктури ринку,
співвідношення між галузями інфраструктури та матеріального виробництва,
їх пропорційного розвитку, а також створення умов для побудови та
використання ефективних систем розподілу продукції на ринках товарів та
послуг [1].
Сучасний ринок продовольчих товарів являє собою досить складну
економічну систему, в якій ринковий механізм – це ціна, пропозиція та
попит, які є основним засобом координації у сфері виробництва товарів та
розподілу їх серед споживачів. Економічними особливостями продовольчого
ринку, як цілісної системи є:
- більшість видів продукції, що існує на ринку має відносно стандартний
характер;
- велика кількість учасників ринку, але ніхто не має домінуючого
становища і жоден не володіє визначальною часткою у структурі
виробництва та розподілу на ринку;
- перешкоди щодо входження в число учасників ринку та у сфері
виробництва нових товаровиробників є низьким;
- постійне існування попиту споживачів на продукцію і його низький
еластичний характер;
- великий вплив попиту на обіг цін, що призводить до часткового
коливання ринкової кон’юнктури в залежності від короткочасних змін
попиту і пропозиції. Тобто, при зменшенні попиту – ціни падають значніше,
ніж обсяги виробництва, а при збільшення попиту – обсяги виробництва
збільшуються швидше, ніж зростають ціни;
- територіальні відмінності, які виникають в межах країни, для більшості
видів продукції слабкі, але галузь характеризується відчутним впливом
національних та міжнародних конкурентів.[2]
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За останні роки спостерігається поліпшення ситуації на продовольчому
ринку. У процесі взаємовідносин на ринку розвиваються різні організаційноправові форми господарювання, що сприяє створенню конкуренції і
розширення продукції на ринку. Проте, ринок продовольства є
недовершеним, тому що попит на продовольчі товари задовольняється не за
рахунок збільшення виробництва товарів, а формується в умовах
недостатньої платоспроможності споживачів, фактичне споживання
продуктів харчування не досягає рівня раціональних фізіологічних норм,
також, відсутній комплексний підхід до вивчення стану ринків
продовольства, для цього потрібно систематизувати методичні підходи до
дослідження продовольчих ринків, також, допрацювати критерії оцінки
продовольчої безпеки, визначити пріоритети у формуванні споживчого
попиту на продовольчому ринку та напрями стабілізації розвитку й
покращення ефективності виробництва продукції на регіональному рівні.[3]
Дослідивши теоретично тему, ми переконалися, що продовольчий ринок
залежить від багатьох чинників. Основними складовими ринку є пропозиція,
попит та ціна. Важливу роль у формуванні та розвитку продовольчого ринку
відіграє держава, яка регулює взаємовідносини між учасниками. Але, наразі,
продовольчий ринок недосконалий, тому потрібно вдосконалити існуючу
систему, щоб замовлення реалізовувалося з обсягами попиту та пропозиції,
держава повинна стати повноцінним партнером на продовольчому ринку, для
того щоб взаємовідносини на ринку були досконалі та для зменшення
виникнення різного виду проблем.
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ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Україна має настільки сильний туристично-рекреаційний потенціал, що
могла б зайняти провідне місце серед туристичних країн світу. Але, нажаль,
український туризм не витримає конкуренції зі світовими лідерами в даній
галузі.
Дедалі більше зростання конкуренції на світовому ринку призводить до
переміщення України у “периферію” туристичних потоків. Згідно даним
Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) близько 4% становить частка
України в туристичних потоках Європи та 0,9% у загальноєвропейських
надходженнях від туристичної діяльності [2].
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Україна є однією з тих країн, які належать до групи із незначним
впливом туристичної галузі на розвиток національної економіки. У 1,3 млн.
дол. США або 1,4% ВВП експерти оцінюють внесок туристичної індустрії у
нашій державі, а в українській сфері туризму зайнято 1,2% від загальної
кількості зайнятих осіб в країні. Для порівняння, у Польщі туристична сфера
оцінена майже у 8 млн. дол. США або 1,7% ВВП, Зайнятість близько 1,7%
від загальної кількості зайнятих осіб в країні, у Туреччині дана сфера оцінена
у 35,9 млн. дол. США або 5% ВВП, зайнятість – 2,3% від зайнятого
населення [2].
Обсяг надходжень від сплати туристичного збору у І півріччі 2019 року
склав 57,9 млн гривень, що на 71,2% більше ніж у І півріччі 2018 року.
Зростання обсягів надходжень від сплати турзбору відбулося, зокрема за
рахунок зміни підходу до його нарахування на підставі Закону України від
23.11.2018 №2628 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування
та перегляду ставок окремих податків і зборів”[1].
Проте, прямий внесок туризму у ВВП України за даними Всесвітньої
ради подорожей і туризму, за останні роки на 1%[3]. Держава має втручатися
у регулювання сфери туризму аби уникнути кризового стану. Мова іде про
формування та реалізацію комплексної, системної та дієвої антикризової
політики у туристичному секторі. Одним із головним напрямів є забезпечити
якісного європейського рівня туристичних послуг та привести у відповідність
систему ціна-якість. Адже ціна відпочинку на курортах Чорного моря
прирівнюється до вартості путівки на узбережжя Болгарії, Єгипту,
Туреччини тощо.Та різниця у якості перебування ярко виражена, щоправда
не на користь України.
Однією з головних перешкод до ефективної діяльності українських
туристичних підприємств є недостатня мотивація персоналу, яка призводить
до лінії поведінки “як платять так і роблю”, тому в результаті немає бажання
якісно виконувати свою роботу.
Також одним із важливих напрямів політики держави у туристичній
сфері це застосування інформаційних технологій. На сьогодні у світі
актуальними стають соціальні інтернет технології. У майбутньому наявність
гаджетів, планшетів і тому подібне, спрощує і замінює обслуговуючий
персонал-консьєржів, екскурсоводів тощо, так як потрібно завантажити
всього лише відповідну програму. На думку експертів, схема обслуговування
в сфері туризму принципово змінить на користь інформативних технологій
до 20120 року.
Здатність європейців змінювати свої туристичні вподобання та
відкривати нові місця, які у пошуках нових емоцій можуть зацікавитися
українськими принадами, що у свою чергу зіграє на руку українському
туризму.
Отже, можемо зробити такі висновки, що наша держава має всі
повноваження для відновлення тенденції розвитку. Важливим є те, щоб
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державні органи влади звернули на це свою увагу і скористатися можливість
продавати Україну як туристичний бренд, і з цією метою покращувати
політику у сфері туризму, беручи до уваги всі тенденції світового туризму,
аби надати відповідні та якісні туристичні послуги і застосовувати
інформаційні технології. Такі зміни дадуть можливість привернути увагу
європейської та світової спільноти до українського туристичнорекреаційного потенціалу. Збільшиться потік туристів і відповідно
надходження у бюджет від туристичної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
НА ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Фінансова криза відображає глибокий розлад фінансової системи
держави, який найбільше проявляється у виникненні якісних змін в
економічній системі, які спричиняють глибоке порушення розвитку
фінансової системи окремих країн або світових ринків в цілому. Як правило,
фінансові кризи призводять до дисбалансу, дефолту , рецесії, обвалу
фондових ринків тощо. Головне те, що вони є крахом інвестиційних
інститутів, так як порушують рівновагу всієї фінансово-кредитної системи
[1].
Актуалізацію проблем щодо впливу світової фінансової кризи на
формування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації здійснено
вдослідженнях низки вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: Бойко Н.О.,
Грищенка В.Ф., Кушнірук Б., Лисенко Р., Онуфрієнко М.П., Охріменко О.,
Пендзин О., Романенко Ю. та ін.
Метою тез є дослідження особливостей впливу світової фінансової
кризи на формування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації.
Порівняльний аналіз складових основних фінансових криз, свідчить, що
кризи з минулого значно поступають сучасним фінансовим кризам, адже
вони не так глибоко вражали економічні системи окремих країн і не так
швидко поширювалися на інші держави. Так, фінансова криза 70-80 років
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пов’язана насамперед із уповільненням темпів економічного зростання у
промислово розвинутих країнах. Рух так званих «гарячих грошей», які
внаслідок значних обсягів і надмобільності на світових фінансових ринках
відіграли роль «денатора» кризи, що стало головним фактором фінансової
кризи, починаючи з 90-х років [2, с. 50-51].
Першою повномасштабною кризою стала фінансова криза 2008 року. Її
точкою стало банкрутство четвертого за величиною інвестиційного банку
США LehmanBrothers. Криза розрослася в глобальну і більшість
європейських банків банкрутували, зростало безробіття. Більшість держав
зверталися за кредитами до Міжнародного валютного фонду.
В зв’язку з ситуаціє, яка на даний час відбувається у світі, експерти
прогнозують, що світ очікую потужна економічна криза, хоча вона матиме
менш негативні наслідки, ніж події 2008 року. Та все ж таки, світова
економіка може втратити 3 %ВВП або 2,7 трлн. дол.
Епідемія COVID-19 набирає швидких оборотів у світі, країни
обмежують перетин кордонів, а деякі взагалі забороняють в’їзд. На кордонах
діє посилений санітарний контроль, авіакомпанії скорочують та скасовують
рейси. Так з 12 березня по 11 травня запровадили карантин через коронавірус
і в Україні [3].
Україна вже відчула на собі негативні наслідки: внаслідок епідемії та
різкий обвал цін на нафту різко знизилася вартість ВВП-варіантів і
єврооблігацій України. Тому експерти переконані, що країна буде у хаосі,
якщо ми будемо не готові встояти перед кризою.
Проте, справжня фінансова криза спалахне тоді, коли уряди та
корпорації почнуть оголошувати масові дефолти за виплати, рівень
безробіття зростатиме, бізнеси будуть закриватися, а попит знижуватися.
Спалах коронавірусу став серйозним ударом та викликом для світової
економіки [3].
Варто зазначити, що наслідки, які несе глобальна економічна криза,
можуть бути як негативними так і позитивними. До негативних наслідків
відносять скорочення промислового виробництва, роздрібної торгівлі,
банкрутство банків, значний вплив на гальмування динаміки ВВП, зростання
інфляції тощо. До позитивних можна віднести державну підтримку малого
бізнесу, під час скорочення персоналу залишаються більш кваліфіковані
спеціалісти, зниження цін на нерухомість та землю тощо.
Отже, можемо зробити висновки, що кожна глобальна криза є
унікальним явищем, та на основі розроблених алгоритмів можна визначити
сутні особливості, що створюють умови для прогнозування перебігу подій та
розроблення комплексних методів для реагування на глобальну фінансову
кризу.
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МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ЕКОНОМІКУ В УКРАЇНІ
Однією з основних тенденцій розвитку сучасних світогосподарських
зв'язків є значне поширення міжнародних розрахунків у кредит. Причому ця
тенденція значно посилилась останніми десятиріччями. [5].
Надання кредитів імпортерам є сьогодні досить звичним засобом реалізації продуктів на світовому ринку, однією із найпоширеніших форм
сучасних світогосподарських зв'язків. Тому не випадково на світовому ринку
експортні кредити є нерідко більш дійовим засобом боротьби за ринки збуту,
ніж ціна, якість товару чи терміни поставок. [1].
Міжнародний кредит є своєрідною формою переміщення позичкового
капіталу. Він засвідчує економічні відносини, пов’язані з наданням або
погашенням позики, її використанням, в яких кредиторами та
позичальниками можуть виступати суб'єкти різних країн. Суб'єктами таких
відносин, зазвичай, є як приватні фірми, так i комерційні банки, різні
кредитні та нефінансові установи, державні органи. [6].
Міжнародний кредит, як відомо, грає досить важливу роль в економіці
країн світу, адже він сприяє розвитку продуктивних сил в країні, a також
розширює масштаби торгівлі. Однак, в той же час, міжнародний кредит
здатен спричиняти і негативні наслідки, наприклад, він поглиблює
диспропорції в економіці країн, що виступають в ролі кредиторів, порушує
макроекономічну стабільність. Важливу роль в області міжнародного
кредиту відіграють різного роду фінансово-кредитні інститути, зокрема
Міжнародний Валютний Фонд, ЄБРР, МБРР та інші [3, c.44].
На початку розвитку кредитних відносин джерелом додаткових
надходжень до бюджету були внутрішні фінансові фінансові ресурси
держави: підприємства, банківські установи та навіть приватні особи. Але з
розвитком зовнішньої торгівлі та поглибленням міжнародних зв’язків
валютні відносини держави вийшли на новий світовий рівень, де
кредиторами запозичень виступають уряди інших країн та міжнародні
фінансові організації.
Входження України у світовий фінансовий простір, відносини з
міжнародними фінансовими організаціями, інвестиційна та кредитна
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політика нашої держави в умовах сучасної глобалізації визначається,
насамперед, станом та результатами реформування економіки країни.
Активна участь нашої держави у кредитуванні та міжнародному русі
капіталів приводить до необхідності досліджень в галузі зовнішніх
запозичень. З цією метою доцільно дати економічний аналіз актуальних
проблем кредитних процесів на міжнародному рівні, який відбувається з часу
здобуття Україною незалежності [4].
Сьогодні найчастіше позичальниками є країни, які розвиваються. До їх
складу входить зараз й Україна. Запозичення таких країн, зазвичай,
направлені на стимулювання їх економічного розвитку. Виступаючи, як
правило, в якості позичальника на міжнарoдних фінансових ринках, Україна
отримує доступ до різного роду кредитів, зокрема до кредитів за програмою
standby, які надаються державам, які є членами МВФ, частинами (так
званими траншами) кожного кварталу, з метою підтримки різноманітних
економічних програм цих країн [2]. В свою чергу, країна, що виступає в ролі
позичальника, має дотримуватись прописаних в угоді домовленостей.
Слід відзначити, що міжнародний кредит означає рух позичкового
капіталу у сфері міжнародних економічних відносин і передбачає надання
валютних і товарних ресурсів на умовах повернення та сплати процентів.
Кредиторами є міжнародні і регіональні валютно-кредитні фінансові
організації, уряди, державні і приватні установи. Поряд з певними
позитивними моментами міжнародний кредит має й істотні негативні
сторони. Зокрема серед них можна виділити:
 появу диспропорцій відтворення суспільного продукту, оскільки
розвиваються прибуткові галузі і затримується розвиток тих галузей, дояких
іноземний кредит не залучається;
 посилення конкурентної боротьби країн за ринки збуту, джерела
сировини, сфери вкладання капіталів;
 підтримку в країнах-позичальниках вигідних країнам-кредиторам
політичних та економічних режимів, маріонеткових урядів;
 мобілізацію для виплати боргу значних фінансових ресурсів, що часто
перевищують потенційні можливості країни-позичальника, тощо.
Держави, що розвиваються, до складу яких належить Україна, дуже
часто вдаються до запозичень, які спрямовуються на стимулювання
економічного розвитку [5, c.65].
Отже, міжнародні фінансові організації мають велике значення для
покращення економічного становища України. Співпраця України з МФО
сприяє поліпшенню макрофінансових показників стабілізації, формуванню
конкурентного ринкового середовища, стабілізації національної грошової
одиниці, активізації інвестиційного процесу, розвитку приватного
підприємництва. Ми вважаємо, що Україні вкрай необхідно прислухатися до
власного пульсу економіки, до ситуації, яка склалася в соціальній сфері.
Адже і співпраця з МВФ, і розрив відносин з ним будуть негативно впливати
на розвиток України. Так, відмова в наданні коштів згубно відіб’ється на
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стабільності української економіки, а виділення кредиту, взятого під
підвищення тарифів на газ і скорочення соціальних витрат, викличе
хвилювання серед громадян. Потрібно враховувати, що українському уряду
необхідно скорочувати витрати. Наше життя не відповідає нашим прибуткам.
Виходить, що МВФ висуває правильні вимоги до України. Правильні, але
нездійсненні [7, c.233].
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МІСЦЕ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ
В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Міжнародна торгівля – це обмін капіталом, товарами та послугами через
міжнародні кордони чи території, оскільки є потреба чи бажання товарів та
послуг. У більшості країн така торгівля становить значну частку ВВП. Хоча
міжнародна торгівля існувала протягом усієї історії, її економічне, соціальне
та політичне значення зростає в останні століття. Здійснення торгівлі на
міжнародному рівні є складним процесом порівняно з внутрішньою
торгівлею. Коли торгівля відбувається між двома або більше країнами, на
торгівлю впливають такі фактори, як валюта, урядова політика, економіка,
судова система, закони та ринки. Щоб згладити та обгрунтувати процес
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торгівлі між країнами різного економічного становища, були утворені деякі
міжнародні економічні організації, наприклад, Всесвітня організація торгівлі
(СОТ). Ці організації працюють у напрямку сприяння та зростання
міжнародної торгівлі. Статистичні служби міжурядових та наднаціональних
організацій та національних статистичних агентств публікують офіційну
статистику міжнародної торгівлі. [1]
Продукт, який передається або продається з партії в одній країні, однією
зі сторін в іншій країні є експортом з країни ініціює, а імпорт в країну
отримання цього продукту. Імпорт і експорт враховуються на поточному
рахунку країни в платіжному балансі. Глобальна торгівля може дати
споживачам і країнам можливість познайомитися з новими ринками і
продуктами. Майже всі види продуктів можна знайти на міжнародному
ринку, наприклад: продукти харчування, одяг, запчастини, масло, ювелірні
вироби, вино, акції, валюти і вода. Також торгуються послуги, такі як туризм,
банківська справа, консалтинг і транспорт. Розширені технології (включаючи
транспортування), глобалізація, індустріалізація і транснаціональні
корпорації мають значний вплив на міжнародній торговельній системі.
Збільшення міжнародної торгівлі має вирішальне значення для продовження
глобалізації. Країни будуть обмежені товарами і послугами, виробленими в
межах даної країни.
Міжнародна торгівля приносить користь багатьом країнам в різних
аспектах. У разі плоскопанельних телевізорів Vizio лідерство у виробництві
зміщується з однієї країни в іншу через глобального економічного зростання.
Спочатку Японія могла зібрати компоненти цього телевізора і продати його
іншим країнам, таким як США. Однак рецесія торкнулася Японію, і Південна
Корея взяла на себе ініціативу по збірці деталей цього телевізора. Samsung
зіграла вирішальну роль у продажу і виробництві плоского телевізора.
Тайванські країни також скористалися рецесією, що торкнулася Південну
Корею, і інвестори зібрали електронні компоненти плоских телевізорів Vizio.
Спочатку США постраждали від цього циклу, тому що, незважаючи на
винахід цієї бізнес-ідеї, інші країни впровадили її на міжнародному ринку. В
результаті китайці почали виробництво плоских телевізорів за нижчою ціною
в порівнянні з попередніми інвесторами. Важливо відзначити, що США
виграли від цього циклу, тому що багато інвесторів могли виробляти
телевізор за нижчою ціною (Kandel, Kosenko) Китай також є ще однією
країною, яка отримала вигоду від цього бізнесу, тому що він почав випускати
продукцію пізніше за нижчою ціною. Південна Корея і Японія постраждали
від глобальної рецесії, оскільки спочатку виробництво плоских телевізорів
«Vizio» було дорогим. Китай також є ще однією країною, яка отримала
вигоду від цього бізнесу, тому що він почав випускати продукцію пізніше за
нижчою ціною. Південна Корея і Японія постраждала від глобальної рецесії,
оскількі спочатку виробництво плоских телевізорів «Vizio» було дорогим.
Китай такоже є ще однією Країною, яка получила вигоди від цього бізнесу,
тому що він почав випускати продукцію пізніше за нижчою ціною. Південна
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Корея і Японія постраждала від глобальної рецесії, оскільки спочатку
виробництво плоских телевізорів «Vizio» було дорогим. Сінгапур і Канада дві країни з високим рівнем розвитку технологій. Телекомунікаційна
інфраструктура в Сінгапурі охоплює все місто-держава, завдяки чому всі
люди можуть бути підключені через Інтернет. Рівень розвитку Інтернету в
Сінгапурі високий, оскільки він охоплює більшу частину населених частин
острова.[2, с. 812]
Міжнародна торгівля, в принципі, не відрізняється від внутрішньої
торгівлі, оскільки мотивація і поведінка сторін, залучених в торгівлю,
принципово не змінюються незалежно від того, чи знаходиться торгівля за
кордоном чи ні. Однак на практиці здійснення торгівлі на міжнародному
рівні зазвичай є більш складним процесом, ніж внутрішня торгівля. Основна
відмінність полягає в тому, що міжнародна торгівля зазвичай обходиться
дорожче, ніж внутрішня торгівля. Це пов'язано з тим, що межа, тягне за
собою додаткові витрати, такі як тарифи, тимчасові витрати через затримки
на кордоні і витрати, пов'язані з такими відмінностями, як мова, правова
система або культура. Інша відмінність між внутрішньою і міжнародною
торгівлею полягає в тому, що такі фактори виробництва, як капітал і робоча
сила часто мобільніші всередині країни, ніж між країнами. Таким чином,
міжнародна торгівля в основному обмежується торгівлею товарами і
послугами і тільки в меншій мірі - торгівлею капіталом, робочою силою або
іншими факторами виробництва. Торгівля товарами і послугами може
служити заміною торгівлі факторами виробництва. Замість того, щоб
імпортувати фактор виробництва, країна може імпортувати товари, які
інтенсивно використовують цей фактор виробництва і таким чином втілюють
його. Прикладом цього є імпорт трудомістких товарів США з Китаю. Замість
імпорту китайської робочої сили Сполучені Штати імпортують товари, які
були зроблені з використанням китайської робочої сили. [3, с.812]
Міжнародна
торгівля
посідає
особливе
місце
в
системі
світогосподарських зв’язків, так як в ній відображається рух різноманітних
ресурсів, що переміщуються між країнами, регіонами та юридичними
особами. Варто також наголосити на основних принципах та факторах
взаємозв’язків і взаємозалежностей, які впливають на розвиток міжнародної
торгівлі. Основним таким принципом є принцип транспарентності, який
характеризується як взаємна прозорість у торгівельних зв’язках. До цих
факторів відносять: різноманітність суб’єктів міжнародної торгівлі та рівня
їхнього розвитку; зміна методів регулювання у світовій торгівлі. Виходячи із
принципів, умов, цілей і форм державної політики кожного із суб’єктів;
важливий вплив на розвиток світової торгівлі має стан міжнародної
торговельної інфраструктури. Дані фактори сприяють розвитку регіональної
торгової інтеграції за рахунок географічної близькості та економічного рівня
розвитку партнерів.
Отже, з вище наведеного матеріалу можна стверджувати, що розвиток
міжнародної торгівлі займає важливе місце у зовнішньоекономічній
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діяльності будь-якої країни. На розвиток міжнародної торгівлі впливає безліч
факторів, основним серед яких, є науково технічний розвиток країн. Якщо
пов’язати міжнародну торгівлю і фактори впливу на валютний курс, то
основним фактором є стан поточного торговельного балансу, оскільки саме
він характеризується тим, що продаж за кордон товарів і послуг породжує
попит на валюту для їх оплати.
Список використаних джерел:
1. Розділ ІІ міжнародна торгівля і торгівельна політика. URL:
https://stud.com.ua/77522/ekonomika/mizhnarodna_torgivlya_torgivelna_politika
2. О. І. Ступницький. Міжнародна торгівля // Українська дипломатична
енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання
України, 2004 — Т.2 — 812с.
3. О. І. Ступницький. Невидима торгівля // Українська дипломатична
енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання
України, 2004 — Т.2 — 812с.
Оленіч Юлія
Науковий керівник: Кульганик О.М., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ
Єдиний європейський ринок, внутрішній ринок або спільний ринок - це
єдиний ринок, який прагне гарантувати вільний рух товарів, капіталу, послуг
і робочої сили, він має «чотири свободи» - всередині ЄС. Ринок охоплює 27
країн-членів ЄС і був поширений, за винятком, на Ісландію, Ліхтенштейн та
Норвегію через Угоду про Європейський економічний простір, на
Швейцарію через двосторонні договори, і до Сполученого Королівства
протягом тривалості його перехідного періоду.Ринок повинен сприяти
посиленню конкуренції, посиленій спеціалізації, більшій економії масштабу,
дозволяючи товарам і факторам виробництва переміщатися в ту область, де
вони найбільш цінуються, тим самим підвищуючи ефективність розподілу
ресурсів.
Питання розвитку єдиного європейського ринку розкривали Гаряча
Ю.П., МалінускейтЛ., Марінова І., Маруссі Р., Муравйова В.І., Раві В.,
Рейнер Л., Харіза М., Шемшученко Ю.С. та інші.
Метою
дослідження
єаналізконцептуальних
засад
єдиного
європейського ринку.
У ряді потенційних кандидатів на вступ до ЄС є угоди про стабілізацію
та асоціацію з ЄС, які дозволяють обмежувати участь у окремих секторах
Єдиного ринку, включаючи Албанію, Боснію та Герцеговину, Косово,
Північну Македонію, Чорногорію та Сербію. Крім того, завдяки трьом
окремим угодам у зоні глибокої та всеосяжної вільної торгівлі з ЄС,
пострадянським країнам Грузії, Молдові та Україні також було надано
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обмежений доступ до Єдиного ринку в окремих секторах. Туреччина має
доступ до вільного переміщення деяких товарів через своє членство в
Європейському Союзі - Митний союз Туреччини.
Риноктакож має на меті сприяти економічній інтеграції, завдяки якій
колись окремі економіки країн-членів інтегруються в єдину економіку, що є
загальноєвропейською. Половина торгівлі товарами ЄС охоплюється
законодавством, узгодженим ЄС. Створення внутрішнього ринку як
безперебійного, єдиного ринку є тривалим процесом, при цьому інтеграція
сфери послуг все ще містить прогалини. Він також має зростаючий
міжнародний елемент, причому ринок представлений як один на
міжнародних торговельних переговорах[1].
Однією з первинних основних цілей Європейського економічного
співтовариства (ЄЕС) була розробка спільного ринку, що пропонує вільний
рух товарів, послуг, людей та капіталу. Вільне переміщення товарів було
встановлено в принципі через митний союз між його тодішніми шістьма
країнами-членами. Однак ЄЕС намагалася запровадити єдиний ринок через
відсутність потужних структур прийняття рішень. Було важко усунути
нематеріальні бар’єри з взаємним визнанням стандартів та загальних норм
через протекціоністське ставлення. У 1980-х роках, коли економіка ЄЕС
почала відставати від решти розвиненого світу, Маргарет Тетчер відправила
Артура Кокфілда, барона Кокфілда, до Комісії Делор, щоб взяти на себе
ініціативу для спроби відновлення спільного ринку. Кокфілд написав та
опублікував «Білу книгу» в 1985 році, в якій визначив 300 заходів, які
необхідно вирішити для досягнення єдиного ринку [1].
Вільне переміщення товарів всередині Європейського Союзу
досягається митним союзом та принципом недискримінації. ЄС керує
імпортом з країн, що не є членами, мита між країнами-членами заборонені.
Кількісні обмеження на імпорт та всі заходи, що мають рівнозначну дію ,
заборонені між державами-членами. Це правило означає всі «правила
торгівлі», які «приймаються державами-членами», які могли б перешкоджати
торгівлі прямо чи опосередковано, фактично або потенційно. Бельгійський
закон, дискримінував таких паралельних імпортерів, як пан Дассонвіль, який
не міг отримати сертифікати від органів влади у Франції, де вони купували
скоч. Це також означає, що держави можуть відповідати за приватних
суб'єктів. Наприклад, у Комісії проти Франції французькі пильні фермери
постійно саботували поставки іспанської полуниці та навіть бельгійського
імпорту помідорів. Франція несе відповідальність за ці перешкоди торгівлі,
оскільки влада «явно і наполегливо утримувалась» від запобігання диверсіям.
Взагалі кажучи, якщо держава має закони чи практику, які безпосередньо
дискримінують імпорт (або експорт відповідно до статті 35 ДФЄС ), це має
бути виправдано відповідно до статті 36. Виправдання включають суспільну
мораль, політику чи безпеку,захист здоров'я і життя людей, тварини чи
рослини». Крім того, хоча чітко не вказані, захист навколишнього
середовища може виправдовувати обмеження торгівлі як вимогу надмірної
їзди. Загалом, все частіше визнається, що основні права людини повинні мати
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пріоритет над усіма правилами торгівлі. Так, у справі Шмідбергер проти
Австрії Суд Європейського Союзу визнав, що Австрія не порушила статтю
34, відмовившись від неї. заборонити протест, який заблокував інтенсивний
рух транспорту через A13, BrennerAutobahn, на шляху до Італії. Хоча
багатьом компаніям, включаючи німецьке зобов'язання пана Шмідбергера,
було заборонено торгувати, Суд Європейського Союзу обґрунтував, що
свобода асоціацій є одним із «фундаментальних стовпів демократичного
суспільства», проти яких вільний рух товарів повинен був збалансуватись.
Якщо держава-член апелює до обґрунтування статті 36, заходи, які вона
вживає, повинні застосовуватися пропорційно. Це означає, що правило має
переслідувати законну мету і бути придатним для досягнення мети, бути
необхідним, щоб менш обмежувальний захід не міг досягти того самого
результату, і бути розумно збалансованим щодо інтересів вільної торгівлі з
інтересами [2].
Вільне переміщення капіталу традиційно розглядалося як четверта
свобода після товарів, робітників та людей, послуг і закладів. Початковий
Римський договір вимагав, щоб обмеження щодо вільних потоків капіталу
були зняті лише в тій мірі, яка необхідна для загального ринку. З
Маастрихтського договору , який зараз є у статті 63 від ДФЕС,
«забороняються всі обмеження на рух капіталу між державами-членами та
між державами-членами та третіми країнами». Це означає, що контроль за
капіталомрізного типу заборонений, включаючи обмеження на купівлю
валюти, обмеження на придбання акцій компанії, фінансових активів або
вимоги урядового затвердження іноземних інвестицій. Навпаки,
оподаткування капіталу, в тому числі корпоративний податок , податок на
приріст капіталу і податку на фінансові операції, не будуть зачіпатися, поки
вони не дискримінувати за національністю. У справі Комісія проти
НімеччиниКомісія стверджувала, що німецький Закон Volkswagen 1960
рокупорушує статтю 63, оскільки пункт 2(1) обмежує будь-яку сторону, яка
має виборчі права, що перевищують 20% компанії, а §4 (3) дозволив
меншості в 20% акцій, що належать Нижньому Уряду Саксонії блокує будьякі рішення. Хоча це не було перешкодою для фактичного придбання акцій
або отримання дивідендів будь-яким акціонером, Велика палата Суду
погодилася з тим, що це непропорційно заявленій урядом цілі захисту
працівників або міноритарних акціонерів. Крім того, в Комісії проти
Португалії Суд постановив, що Португалія порушила вільний рух капіталу,
зберігаючи золоті акції в Португальському телекому, що дало можливість
непропорційним виборчим правам, створивши «стримуючий ефект щодо
портфельних інвестицій» та зменшивши «привабливість інвестицій». Це
вказує на перевагу Суду про те, що уряд, якщо воно прагнуло в державній
власності або контролю, повинна націоналізувати в повному обсязі бажаної
пропорції компанії відповідно до TFEU статтею 345.Капітал у межах ЄС
може бути переданий у будь-якій кількості з однієї країни в іншу (за
винятком того, що в Греції в даний час контроль над капіталом обмежує
відпливи, а Кіпр наклав контроль над капіталом між 2013 та квітнем 2015
року) [3].
Отже, усі трансфери всередині ЄС в євро вважаються внутрішніми
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платежами та несуть відповідні внутрішні витрати на переказ. Сюди входять
усі держави-члени ЄС, навіть ті, що не входять до Єврозони. Зарядка
кредитної/дебетової картки та зняття банкоматів в межах Єврозони також
стягуються як внутрішні; однак паперові платіжні доручення, як і чеки, не
були стандартизовані, тому вони все ще працюють на внутрішній основі.
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ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах кожне підприємство має на меті задовольнити
потреби споживачів, максимізувати прибуток та капіталізувати свою
вартість. Тому необхідною умовою для найкращого його функціонування є
наявність стратегії розвитку, котра дасть змогу ефективно організувати
роботу підприємства для досягнення його цільових функцій.
Проблема формування економічної стратегії розвитку підприємства
знайшла свої витоки у працях таких вчених-працівників як Ф. Котлер,
І. Ансофф, С. Гаркавенко, В. Герасимчук, С. Скобкін, В. Василенко,
М. Макаренко,
О. Махаліна,
В. Горемикін,
А. Градов,
І. Смачило,
О. Талавиря, В. Жихарєва та інших.
Наразі темп змін у зовнішньому середовищі, збільшення обсягу знань та
інформаційних потоків настільки великі, що формування і реалізація
стратегії розвитку підприємства є єдиним підходом прогнозування майбутніх
проблем підприємства та його можливостей. Стратегія є фундаментом
управління розвитком підприємства на довгострокову перспективу, вона
сприяє пошуку найкращих шляхів дії, зменшує ризик прийняття помилкового
рішення через викривлену чи спотворену інформацію про можливості
підприємства та про його зовнішнє середовище. При формуванні стратегії
потрібно досягти найбільшої визначеності, завдяки чому, підприємство
зможе вчасно передбачити зміни у зовнішньому середовищі та миттєво
відреагувати на них.
С. Скобкін визначає економічну стратегію підприємства як динамічну
систему взаємопов’язаних правил та прийомів, які допомагають забезпечити
ефективне формування та підтримку конкурентних переваг підприємства як
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках індивідуальних та суспільних
благ [2, с. 219].
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Ефективність управління розвитком підприємства багато в чому
залежить від чітко сформульованої стратегії, головною ціллю якої являється
успішна робота підприємства і максимально досяжне задоволення потреб
всіх залучених у її реалізацію.Для того, щоб сформувати економічну
стратегію підприємства необхідно дотримуватися базових принципів, котрі
характерні для будь-якої стратегії, серед яких виокремлено прозорість,
системність, адекватність, обґрунтованість, точність, результативність,
безперервність, гнучкість, альтернативність тощо [3, с. 759].
При формуванні стратегії необхідно обирати реальні і доступні види
діяльності і стратегію, котра має відповідати ресурсно-потенціальним
можливостям компанії, мати конкурентоспроможні переваги, бути націлена
на привабливу долю ринку та формуватися з урахуванням лідерства і
зниження особливостей компанії.
Виходячи з принципів функціонування господарюючих суб'єктів і
характерних рис розвитку економіки в сучасних умовах, стратегія
підприємства повинна бути високоефективною, тобто приносити
максимальний прибуток у результаті досягнення запланованих цілей.
Очевидно, що для досягнення високої ефективності розробленої стратегії
необхідно враховувати умови, в яких вона буде здійснюватися, і, виходячи з
цих умов, визначати всі подальші дії [1, с. 427].
Формування економічної стратегії розвитку підприємства здійснюється
відповідно таких етапів:
–оцінка стадії життєвого циклу підприємства та вибір стратегічних
напрямків діяльності;
– дослідження впливу мікро- та макросередовища на стратегічні цілі
підприємства;
– постановка цілей стратегії та визначення періоду реалізації цілей;
– розподіл цілей на конкретні задачі стратегічного значення;
– вибір тактики та засобів розв’язання задач і досягнення стратегічних
цілей, серед яких підвищення ефективності ресурсного потенціалу,
удосконалення маркетингової діяльності тощо.
Оскільки економічна стратегія повинна забезпечувати конкурентні
переваги підприємства, то одними з найважливіших її системоутворюючих
елементів є товарна стратегія, стратегія зниження трансакційних витрат,
стратегія взаємодії з ринками факторів виробництва, стратегія інвестиційної
діяльності та стратегія запобігання неспроможності підприємства [4, с. 337].
Розглянемо кожну із стратегій детальніше:
Товарна стратегія– це складова частина господарської діяльності
підприємства, яка вказує напрямки перспективної діяльності та способи
коригування поточних дій. Формування товарної стратегії буде визначати
курс дій та принципів поведінки, що забезпечить, з одного боку, найвищу
цінність для споживача, а з іншого – конкурентоспроможні позиції
підприємства.
Стратегія зниження трансакційних витрат полягає у тому, щоб
запобігати зайвим невиправданим витратам. При цій стратегії розробляються
правила та прийоми вибору найбільш привабливих замовників, прийоми
формування у партнерів стійкого бажання співпраці з підприємством.
237

Стратегія взаємодії з ринками факторів виробництва передбачає
розробку положень, які дозволяють ефективно розподіляти ресурси і на цій
підставі обирати найбільш привабливих постачальників виробничих
ресурсів.
Інвестиційна стратегія являє собою систему довгострокових цілей
інвестиційної діяльності підприємства, що обумовлені загальними
завданнями його розвитку та інвестиційною ідеологією, а також вибір
найбільш ефективних шляхів їх досягнення.
Стратегія запобігання неспроможності підприємства передбачає
визначення слабких місць і розробку певних правил поведінки задля
уникнення неспроможності.
Отже, найефективніший розвиток підприємства здійснюється за
допомогою формування економічної стратегії, котра повинна враховувати усі
особливості даного суб’єкта господарювання та передбачати досягнення
цілей економічними методами та засобами. Тому підприємству варто
опиратися на пошук найвдалішої стратегії для успішної та прибуткової
діяльності у майбутньому.
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ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ
Більшість підприємств вибирають інновації як головний фактор
розвитку. Переваги інноваційного фактора в сприянні ефективного
функціонування і підвищення конкурентоспроможності господарюючого
суб’єкта є незаперечними. Інноваційне підприємництво – це процес
створення і комерційного використання техніко-технологічних нововведень,
що включає в себе організації, які виконують фундаментальні та прикладні
дослідження і розробки, підприємства, що працюють в сфері наукомісткого
бізнесу, венчурні фонди, технопарки, бізнес-інкубатори.
В даний час рівень розвитку інновацій на вітчизняних підприємствах
занадто низький. Причина такого становища – немає умов для здійснення
інноваційної діяльності.
238

Розглянемо фактори, які стримують інноваційні процеси. Виділимо три
групи – економічні, виробничі та правові.
Перша група включає в себе недолік власних коштів, відсутність джерел
фінансування; високий економічний ризик; тривалий термін окупності
нововведень; невизначений термін інноваційного процесу.
До виробничих факторів можна віднести: брак інформації про нові
технології; необхідність доопрацювання і адаптації інновацій для
впровадження в виробництво; відсутність кваліфікованого управління
інноваційними процесами; поглиблена сировинна орієнтація вітчизняних
підприємств.
Правові фактори мають на увазі недосконалість механізмів правового
регулювання інноваційної діяльності, особливо в сфері захисту прав
інтелектуальної власності; відсутність оптимального рівня оподаткування.
Пріоритетне місце в стратегії розвитку займають: ефективне
використання обмежених ресурсів, розвиток людського потенціалу,
залучення інвестицій, розробка нових продуктів, ідей, формування якості
життя населення та збереження здоров’я нації.
Стратегічний підхід до ресурсного забезпечення інноваційної діяльності
полягає у приведенні в відповідність завдань і пріоритетів господарської
діяльності підприємства з можливостями його ресурсної бази, розробці
засобів і методів ресурсного забезпечення, а також визначенні принципів і
порядку організації даного процесу.
Ефективність ресурсного забезпечення інноваційного бізнесу базується
на вмінні осіб, відповідальних за прийняття рішення правильно і
обґрунтовано:
- вибрати напрямок діяльності підприємства, в якому доцільно
впроваджувати нововведення;
- вибрати або сформувати інноваційний проект, виходячи з наявних
матеріальних, кадрових і інтелектуальних ресурсів;
- проаналізувати проектні ризики і їх вплив на графік виконання
інноваційного проекту, його економічні і фінансові показники для
визначення ефективності використання фінансових ресурсів;
- оцінити наявні фінансові ресурси і, на основі вищевказаних дій,
визначити обсяги і інші параметри забезпечення інноваційних проектів
фінансовими ресурсами власних і залучених коштів.
Розробка стратегії ресурсного забезпечення бізнесу вимагає, щоб
керівництво підприємства сформулювало стратегічні цілі і визначило,
наскільки визначені цілі збігаються з інноваційним потенціалом
підприємства, наявними ресурсами і можливостями по залученню
додаткових ресурсів.
В постіндустріальний період переважну роль у ресурсній базі
підприємства починає займати інтелектуальна складова. Знання стають
найбільш значущим ресурсом, а ключовими компетенціями – здатність до
обробки і створення знань. Протистояти конкуренції на будь-якому ринку
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може підприємство, яке керує своїми інтелектуальними ресурсами.
Інтелектуальний капітал підприємства, що охоплює сукупність людського,
організаційного та споживчого (клієнтського, партнерського) капіталів, і
створені на його базі ключові компетенції стають основним джерелом
конкурентних переваг і досягнення мети економічного зростання
підприємства на основі підвищення конкурентоспроможності.
Для створення організаційних здатностей і компетенцій підприємство
використовує специфічні ресурси – стратегічні, тобто ресурси, які беруть
участь у процесі реалізації його стратегічних цілей і забезпеченні стійких
конкурентних переваг, а також мають потенціал генерування прибутку в
майбутньому. Таким чином, стратегічні ресурси відіграють ключову роль у
формуванні ринкової вартості підприємства та підвищенні його цінності для
споживачів та інвесторів.
Основними характеристиками стратегічних ресурсів є те, що вони
забезпечують:
- можливість використання у разі диверсифікації діяльності (бренд,
торгова марка, досвід роботи, канали збуту та постачання);
- підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок зниження
рівня витрат (інформаційні технології, право на користування обмеженими
ресурсами);
- отримання ефекту синергії в результаті нової комбінації ресурсів, або
одночасного користування різними підрозділами підприємства;
- унікальність, тобто складно відтворюються (патенти);
- капітало- та ресурсомісткість створення аналогічних ресурсів на
інших підприємствах (клієнтська база, гудвіл, частка ринку);
- збільшення ринкової вартості підприємства (менеджмент; лояльність
державних органів) [1, с. 36].
Головною проблемою стратегічного управління відповідно до концепції
інтелектуального капіталу є трансформація знань, носіями яких є працівники
підприємства, в організаційні компетенції підприємства, укладені в патентах,
«ноу-хау», товарні знаки та інших колективних знаннях, і, в кінцевому
рахунку, в ефективні зв’язки з клієнтами (споживачами, постачальниками,
посередниками, діловими партнерами). Тільки своєчасні трансформації
підприємства в умовах динамічних змін технологій, продуктів і ринків
можуть принести йому успіх. Конкуренція змушує підприємства шукати
інвестиційні можливості і шляхи прискорення придбання певних здібностей.
Інвестиції завжди необхідні для своєчасного інноваційного оновлення в
сфері організації праці та управління, технологічної модернізації, екологічної
безпеки, розробки нових маркетингових рішень.
Важливим фактором, що формує приплив інвестицій, є інвестиційна
привабливість. Якісними складовими інвестиційної привабливості
підприємства виступають: рівень корпоративного управління, стан
менеджменту, інформаційна прозорість, положення господарюючого
суб’єкта на ринку.
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У нашій країні слід ширше використовувати такі інструменти
фінансування як краудфандінг і краудінвестінг, що дозволить своєчасно
оновити застарілі основні засоби, провести реструктуризацію організаційної
конструкції підприємств, нарощувати ефективність стратегічного управління.
Використання переваг краудфандінгу передбачає проходження певних
процедур, починаючи з обговорення ідеї, підготовки бізнес-плану,
формування інформаційної бази і до реалізації ідеї та надання звіту про
результати
інвестування.
Використовуючи
засоби,
зібрані
на
краудфандінговой платформі, підприємство в змозі розгорнути серійне
виробництво і збут інноваційних виробів. На цьому етапі підприємство
починає отримувати прибуток за рахунок реалізації інноваційного продукту.
Заключний етап взаємодії підприємства з краудфандінговим посередником
полягає в проведенні розрахунків з усіма особами, які взяли участь у
фінансуванні [2, с. 17]. Як приклад можна привести один з методів
краудфандінга – Eguity crowdfunding. Наведений метод передбачає
обов’язковість придбання якоїсь частки за вкладені кошти.Приблизно такий
же принцип інвестування спостерігається і при краудінвестінгу– тут також
інвестори купують певну частку проекту з метою отримання в подальшому
частини прибутку.
Отже, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
залежить від інновацій. Інновації визначають рівень розвитку інноваційної
діяльності та стають важливим стратегічним ресурсом. Матеріалізація
інновацій відбувається за допомогою інвестицій.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Для будь-якого сучасного суспільства однією з найважливіших
соціально-економічних проблем є безробіття, яке спричинене неефективним
використанням робочої сили у минулому і відсутністю економічних умов, які
б дали змогу людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за
пристойну плату. Безробіття в Україні набуло масового характеру і складає
реальнузагрозу для державного та суспільного добробуту.
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Безробіття – це макроекономічна проблема, яку формують такі фактори,
як зміни в економіці, сповільнення темпів економічного розвитку,
співвідношення цін на фактори виробництва, недостатній сукупний попит,
інфляція, зниження реальних доходів населення, співвідношення цін на
фактори виробництва, сезонні коливання виробництва, науково-технічний
прогрес, що збільшує диспропорції між попитом і пропозицією робочої сили,
недосконале трудове законодавство, низький рівень професійної підготовки й
перепідготовки, неналежний рівень програм зайнятості та демографічні
процеси, які відбуваються в країні [1, с.31].
Безробіття призводить до таких наслідків: збільшення соціального
напруження; посилення соціальної диференціації; виникнення випадків
кримінального характеру; зниження трудової активності, а також зниження
рівня життя населення; скорочення податкових надходжень; зменшення
ВВП; зростання витрат [2, с.86].
Через безробіття держава втрачає доходи у вигляді податків, при цьому
збільшуючи свої видатки за рахунок виплат по безробіттю. Що стосується
населення, то виплати по безробіттю незначні і прожити на них досить
складно.
Ще одним негативним наслідком є підвищення й без того значного
навантаження на працюючих осіб. Збільшується воно на фоні демографічної
кризи в Україні. Тобто зростають суми соціальних внесків, за рахунок яких
формується бюджет Пенсійного фонду.
В регіонах України існує значна диспропорція зайнятості населення.
Причиною є різний рівень розвитку і економічної активності областей, а
також політична нестабільність в деяких з них. Найкраща ситуація з
працевлаштування в Одеській, Київській та Дніпропетровській областях.
Найгірша — в Луганській, Донецькій та Полтавській.
Наступною причиною безробіття є вибір професій на для ринку праці: в
Україні існує надлишок спеціалістів одних професій та дефіцит інших. Проте
вирішенням цієї проблеми може стати отримання додаткової освіти та
перекваліфікація тимчасово безробітних. А також оновлення програм вищої
та середньої освіти[3].
На ринку праці в Україні прослідковуються тенденції до зниження рівня
безробіття та кількості безробітних. Зокрема, кількість зареєстрованих
безробітних у грудні 2019 року проти грудня 2018 року зменшилась на 1%.
Це свідчить про незначне поліпшення ситуації на ринку праці.
На даний момент держава втілює активну політику зайнятості
населення, задля зниження рівня безробіття та поліпшення державного та
суспільного добробуту.
Основними напрямами державної політики зайнятості є:
•
сприяння зайнятості населення шляхом збереження ефективно
функціонуючих та створення нових робочих місць на підприємствах, в
установах та організаціях усіх форм власності;
•
сприяння підготовці робочої сили, професійний склад і кваліфікаційний рівень якої відповідає потребам ринку праці;
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•
підтримка самостійної зайнятості населення, розвитку підприємництва;
•
сприяння підвищенню якості робочої сили, розвитку системи
професійного навчання кадрів упродовж усього життя з урахуванням потреб
ринку праці;
• посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;
• підтримка громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на
ринку праці;
• соціальна підтримка безробітних, зареєстрованих у державній службі
зайнятості, з метою повернення їх до продуктивної зайнятості;
• забезпечення соціального захисту громадян України, які працюють за
кордоном;
• сприяння розвитку системи колективно-договірного забезпечення
повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості [4].
Отже, запровадження таких заходів дасть змогу покращити ситуацію
щодо зайнятості на національному ринку праці, що сприятиме поліпшенню
як економічного, так і соціального рівня розвитку суспільства і держави у
цілому. Тільки цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості
населення на діючих і на новостворених високоефективних робочих місцях
допоможе вивести економіку з кризи, дати простір для розвитку ринкових
засад і соціальних перспектив.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Функціонування економіки України у ринкових умовах вимагає
переорієнтації господарюючих суб’єктів на нові форми і методи роботи.
Глобалізація
підштовхує
підприємців
приводити
управління
на
підприємствах до рівня Європейських держав, а конкуренція вимагає таких
дій, при яких найвищі результати досягатимуться завдяки найменшим
затратам. Також слід зауважити, що для того, аби підприємство
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функціонувало, необхідно мотивувати та заохочувати персонал до плідної
праці, шукати способи покращення роботи фірми. Тому актуальним є
вивчення усіх аспектів формування мотивації на підприємстві, а також
факторів, що спонукають людину до дій[3, с. 223].
Мотивація праці у період, коли країна переходить на ринкову економіку,
є одним із найважливіших чинників, які можуть сприяти комплексу
вирішення всіх соціально-економічних проблем. Мотивація – це сукупність
внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до дій, це
сукупність усіх мотивів, які змушують людину діяти [2, с. 112]. На думку
вчених, поведінка людини залежить від її потреб, іншу науковці вважають,
що поведінка є також і функцією її сприйняття і очікування. Самі ж теорії
мотивації поділяються на змістовні (ґрунтуються на тому, що саме спонукає
людину чини так, а не інакше) і процесуальні (теорія очікування, теорія
справедливості). Розглядаючи теорію мотивації, слід ознайомитись з
факторами, які спонукають людину діяти. Головними є потреби, інтереси,
мотиви і стимули. Вивчивши ці чинники, підприємець зможе правильно
заохотити працівників до роботи, тим самим покращити функціонування
своєї фірми.
Мотивація працівників здійснюється відповідно до потреб організацій і
їх персоналу в залежності від стану навколишнього середовища,в якому існує
компанія, і відповідно до індивідуальних потреб працівників. Існують такі
методи мотивації результативності діяльності підприємства: економічні
прямі, економічні непрямі, не грошові (рис. 1).
МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНІ ПРЯМІ
1. Відрядна оплата
2. Погодинна оплата
3. Премії
4. Одержання дивідендів
5. Оплата навчання
6. Доплата за максимальне
використанняробочого часу

ЕКОНОМІЧНІ НЕПРЯМІ

НЕ ГРОШОВІ

1. Пільгове харчування
2. Доплата за стаж
3. Пільгове користування
помешканням,
транспортом тощо

1. Збагачення праці
2. Гнучкий графік
3. Охорона праці
4. Підвищення кваліфікації
5. Просування на службі
6. Участь в управлінні

Рисунок 1 – Методи мотивації результативності діяльності
підприємства
Отже, трудова діяльність повністю залежить від мотивації. Вона
повинна мотивувати активність і приносити задоволення. Виділяють такі
вимоги щодо високої мотиваційної діяльності: різноманітність; автономність;
значущість трудової діяльності; зворотний зв'язок.
Продуктивність праці є однією з найважливіших економічних категорій,
де найбільш точно висвітлюється ефективність суспільного виробництва.
При прийомі працівника на роботу необхідно визначити, який саме вид
мотивації для нього є в пріоритеті, аби в подальшій діяльності вміти
правильно мотивувати персонал до плідної діяльності[1, с. 101].
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Таким чином, ефективне керування виробничо-господарською
діяльністю в деякій мірі залежить від вміло побудованого мотиваційного
механізму. Лише за умов комплексного використання різних заохочувальних
методів можливо ефективно мотивувати працівника до досягнення високих
результатів, які необхідні підприємству для діяльності.
Список використаних джерел:
1. Забродин Ю.М., Сосновский Б.А. Мотиваційно-смисловізв’язки в
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РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ
У бiльшостi країн свiту рiвень рoзвитку iндустрiї цiнних пaперiв
розглядається як iндикaтор зрiлостi ринкових стосункiв. Якщо говoрити про
українську iндустрiю цiнних пaперiв, то слiд визнaти, що вонa за своїми
iнституцiйними i функцiонaльними харaктеристиками в неповнiй мiрi
вiдповiдaє свiтовим тенденцiям розвитку. В Українi накопичилась низка
проблем у сферi регулювання ринку цінних паперів. Адже, в країнi фaктично
вiдсутня стрaтегiя розвитку РЦП, не говорячи вжепро пoсткризову стрaтегiю
i про оцiнку чинникiв, що визнaчають формувaння повнoцiнної структури
ринку. Це, у свою чергу, уповiльнює iнвестицiйнi процеси i стримує розвиток
реaльного сектoра вiтчизняної економiки, не сприяє його кoоперацiї
iiнтегрaцiї до свiтової спiльноти.
Вивченням регулювання РЦП займалися такi науковцi, як Р. Глен
Габбард, I. Гiсан, К.С. Калинець, М.В. Козорiз, Р.М. Безуса, С.В. Захарiна,
Н.М. Шапрана, Р.В. Сушка та iншi.
Метою даного дослiдження є визначення основних аспектiв
регулювання ринку цiнних паперiв.
Ринок цінних паперів – це сукупнiсть цивiльно-прaвових вiдносин, що
регулюють рух капiтaлiв у формi цiнних паперiв. РЦП є одним iз
основнихструктурних елементiв ринкових вiдносин, адже вiн забезпечує
вiльне перемiщення капiталу у виглядi цiнних паперiв мiж рiзними секторами
економiки, надає можливiсть реально оцiнювати фiнансовий стан держави та
окремо взятого пiдприємства [1].
Регулювання РЦП‒ це об'єднання вiдповiдних методiв i засобiвв цiлiсну
систему, яка надає
змогу регулювати виконання операцiй та угод,
дотримання вiдповiдних вимог i прaвил, а тaкож впорядкувати дiяльнiсть
учасникiв даного ринку з боку окремих пiдприємств та органiзацiй.
Основною метою регулювання є створеннябiльш фективного механiзму
пiдтримки рiвноваги взаємних iнтересiв його учасникiв за прaвилами чеснoї
гpи.
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Основними причинами, якi визначають необхiднiсть здiйснення
регулювання РЦП є:
1) реалiзацiяiнтересiвкраїн, тобто сукупнiсть економiчно-полiтичних
прiоритетiв вiдповiдно до сучасних умов:
-пiдтримка прoцесу розширенoго вiдтвoрення суспiльнoго виробництва;
-змiцнення соцiально-полiтичного та економiчного суверeнiтету
дeржави;
-пiдвищення aвторитету держaви;
-забeзпечення ефeктивноїiнвeстицiйної полiтики держави;
-врегулювання соцiальної стaбiльностi в серединi крaїни;
-розробка сучасної структури та мeтодiв управлiння в галузях
загальнодeржавного значeння, з урахуванням iнтeрeсiв суспiльства;
-вiдновлення довiри населення до органiв державної влади;
2)iнтереси безпосереднiх учасникiв ринку (емiтeнтiв, iнвeсторiв,
торгiвцiв та iн.) можуть суперечити один одному, тому збереження та
забeзпечення стабiльностi та правового врeгулювання ринку нeобхiдно
рeгламентувати вiдносини його суб'єктiв;
3)найчислeннiшим iнвeстором є насeлення, яке найчастiшe не має
вiдповiднихнавичок та умiнь у данiй сферiта потребує створення надiйної
системи зaхисту прaв та мaйнових iнтeресiв [1].
Процес регулювання ринку цiнних паперiв передбачає:
-створeння ефективної нормативної бази функцiонування ринку;
-лiцeнзування усiх учасникiв ринку;
-контроль за виконанням встановлeних нормативiв учасниками
ринку;
-систему санкцiй у разi порушeння певних норм i правил;
-створeння єдиної iнформацiйної систeми щодо стану ринку i
забeзпечення вiдкритостi для потенцiйних iнвесторiв;
-створення системи захисту iнвесторiв та iнформацiї про них.
Система заходiв регулювання охоплює всi види дiяльностi й усi види
операцiй з цiнними паперамиi здiйснюється органами чи органiзацiями, якi
уповноваженi виконувати данi функцiї. Видiляють двi форми регулювання
ринку цiнних паперiв:
1) державно-правова ‒здiйснюється органами державної влади з
переданням деяких повноважень професiйним учасникам ринку;
2) iнституцiйно-правова
‒
бiльшiсть
повноважень
надається
професiйним об'єднанням учасникiв ринку при збереженнi за державою
контрольних функцiй [2].
РЦП характеризується високим ступенем державного регулювання.
Тобто велика кiлькiсть важливих аспектiв ринкових вiдносин
регламентується державою шляхом встановлення процедур, стандартiв та
критерiїв, обов'язкових для всiх учасникiв ринку. Це стосується порядку
емiсiї цiнних паперiв, iнформацiйних обов'язкiв емiтента при випуску цiнних
паперiв тощо.
Головним аргументом на користь державного регулювання РЦП у
розвинених країнах є необхiднiсть оперативного вирiшення проблем,
передусiм у випадках, коли дiяльнiсть його учасникiв не забезпечує
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надходження у необхiдних обсягах фiнансових ресурсiв до господарюючих
суб’єктiв. Виважене поєднання ринкових i державних регуляторiв дає
можливiсть реалiзувати ефективну полiтику щодо врегулювання ринку
цiнних паперiв.
Сьогоднi в Укрaїнi спостерiгається ситуaцiя, коли нaселення та
бiльшiсть суб’єктiв господарської дiяльнoстi не мaють достатньо коштiв для
здiйснення оперaцiй на фондовому ринку. Український РЦП є
спекулятивним, та незвaжаючи на привaбливiсть для iноземних iнвесторiв, є
недосконалим та занадто регульованим в законодавчо-правовому полi, що в
свою чергу зменшує нaдходження iнвестицiй та коштiв в країну.
У зв’язку з цим першoчергoвим завданням є вдoскoналення регулятивнoї
системи ринку цiнних пaперiв. Регулятивний aспект, як пiдтверджує дoсвiд
України та iнших країн iз перехiднoю екoнoмiкoю, мoже нaбувати
виняткoвoгo знaчення та бути oснoвoю для рoзвитку фoндoвoгo ринку.
Нaпрями oптимiзацiї системи регулювaння фoндoвoгo ринку пoвиннi
узгoджуватися iз зaгальними принципами й цiлями єдинoї державнoї
пoлiтики нa фoндoвoму ринку України та свiтoвим дoсвiдoм регулювання
РЦП [3, с. 245].
Таким чином, регулювання РЦП потребує значних затрат як вiд його
учасникiв та i вiд держави. Головним завданням даного регулювання має
бути узгодження iнтересiв усiх його суб’єктiв встановленням необхiдних
обмежень i заборону їхнiх взаємовiдносинах, а також непрямимвтручанням у
їхню дiяльнiсть.
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СІЛЬСЬКОГОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Упродовж останніх років зовнішньоекономічна діяльність аграрного
сектору характеризується позитивним сальдо та зростаючими темпами
міжнародної торгівлі, і надалі, при впровадженні обґрунтованої стратегії
розвитку експортна орієнтація може забезпечити Україні стійкі
конкурентоспроможні позиції на міжнародних ринках. У межах асоціації між
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Україною та ЄС перед українськими аграрними підприємствами
створюються нові передумови реалізації стратегій розширення географічних
сегментів ринку. Разом з тим, існує багато перепон на шляху виходу
вітчизняної сільськогосподарської продукції на європейський ринок.
Фундаментальні теоретичні дослідження ролі експорту в економічному
зростанні
аграрного
сектору,
проблеми
зовнішньої
торгівлі
сільськогосподарськими продуктами висвітлені у працях вітчизняних
науковців: С. Кваші, С. Майстро, Б. Супіханова, Ю. Лопатинського, О.
Шубравської та зарубіжних науковців П. Самуельсона та В. Нордхаус та
інші.
Зовнішньоторговельний оборот сільськогосподарської продукції у січніжовтні 2019 року у порівнянні з січнем-жовтнем 2018 року збільшився на
7,2% (+6,2 млрд дол.) і становив 91,8 млрд. дол. [1] (табл.1).
Таблиця 1 – Основні торговельні партнери України в
експортісільськогосподарської продукції у січні-жовтні 2018 р. [2]
Назва країни
Індія
Китай
Нідерланди
Іспанія
Єгипет

Обсяг експорту у млрд. дол. США
1900
1190
1185
1050
890

Аналіз показав, що найвагомішим торгівельним експортером України
сільськогосподарської продукції у січні-жовтні 2018 року була Індія, на
другому місці Китай, третє місце посідають Нідерланди, четверте місце Іспанія, найменший обсяг експорту сільськогосподарської продукції припав
на Єгипет.
За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, вирішальним для
сумарного зростання експорту продукції АПК у 2019 році стало збільшення
обсягів поставок до всіх трьох ключових регіонів – Азії, Європейського
Союзу та Африки, а обсяги поставок в ті регіони вітчизняної
сільськогосподарської продукції сягнули максимальних за останніх майже
30 років показників (табл.2).
Таблиця 2 – Основні торговельні партнериУкраїни в експорті
сільськогосподарської продукції у січні-жовтні 2019 р. [1]
Назва країни
Країни ЄС
Китай
Росія
Туреччина
Єгипет

Обсяг експорту у млрд. дол. США
7439,8
897,6
734,7
134,7
905,6
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Аналіз показав, що у порівнянні з 2018 роком, у 2019 році обсяги
аграрного експорту зросли на 19%, тоді як загальний експорт товарів з
України за цей період збільшився на 6%. За останні 5 років частка продукції
АПК у структурі експортної виручки України зросла з 31% у 2014 році до
39,3% у 2019 році [1]. Характерною рисою минулого року для вітчизняного
аграрного
сектору
економіки
стала
низка
рекордів
за
обсягами експорту сільгосппродукції.
Для виходу України на європейський ринок зі своєю аграрною продукцією
потрібно чимало змін у законодавстві. У березні 2014 р. Україна підписала
політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС, яка набула чинності з 1-го
листопада 2014 року. Скасування митних зборів допомогло Україні вийти з
економічної кризи, оскільки експортери та виробники можуть заощадити
близько 487 млн. євро на рік [3].
Основними проблемами галузі на шляху євроінтеграції є: переважна
більшість сільськогосподарської продукції, особливо картоплі, свинини,
молока виробляється «подвірними» господарствами саме для продажу,
відстежити ці товари практично неможливо; неготовність більшості
регіональних виробників перейти на європейські стандарти, у тому числі,
щодо маркування та пакування продукції.
Таким
чином,
перша
запропонована
стратегія
розвитку
експортоорієнтованого сільськогосподарського підприємства в умовах
євроінтеграції – це стратегія орієнтації на європейські стандарти якості. Для
вирішення проблеми необхідно зазначити, що потенціальні цілі та
можливості сільськогосподарських підприємств, як на внутрішньому, так і на
зовнішньому ринках, можна досягти за допомогою ефективної кластеризації
сільськогосподарських підприємств України. Наступна стратегія - стратегія
цінових уступок. Щоб вирішити проблему завдяки цій стратегії необхідно
знизити витрати сільськогосподарського виробництва і знизити собівартість
продукції
за рахунок модернізації виробництва. Міцну позицію на
європейському
ринку
та
активізацію
ринкової
діяльності
сільськогосподарських підприємств в умовах жорсткої конкуренції можуть
забезпечити ефективна організація управління збутовою політикою і
своєчасне запровадження збутових стратегій [4].
Шляхами вирішення проблем сільськогосподарських підприємств на
шляху євроінтеграції - підвищення технічного рівня виробництва, зокрема,
впровадження нової прогресивної технології, підвищення рівня механізації та
автоматизації виробничих процесів; розширення масштабів використання й
удосконалення техніки і технології, що застосовується; поліпшення
організації виробництва і праці, тобто, удосконалення управління
виробництвом і скорочення витрат на нього; зміна обсягу виробництва, що
зумовлює відносне скорочення умовно-постійних витрат унаслідок зростання
обсягу виробництва; зміна структури, асортименту та поліпшення якості
продукції .
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Отже,
зовнішньоекономічна
діяльність
аграрного
сектору
характеризується позитивним сальдо та зростаючими темпами міжнародної
торгівлі, але існує багато перепон на шляху виходу вітчизняної
сільськогосподарської продукції на європейський ринок. За оцінками
науковців збільшився обсяг поставок до Азії, Європейського Союзу та
Африки, а обсяг експорту сільськогосподарської продукції з кожним роком
зростає. Для вирішення основних проблем галузі на шляху євроінтеграції ,
потрібно чимало змін у законодавстві.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ
У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ
Україна займає вагоме місце у світовій економіці з погляду на її
трудові, фінансові, матеріальні та інформаційні ресурси. Але, рівень життя
населення, не відповідає тому рівню, на якому мав би бути, при ефективному
та повному використанні власногоресурсного потенціалу. Недоцільність
використання зумовлюється економічним застоєм та нестабільною
політичною ситуацією. Забезпечення високого рівня міжнародної
конкурентоспроможності є одним із найголовніших завдань державної
політики, оскільки він впливає на досягнення економічного розвитку та
підвищення рівня життя населення. Спираючись на світовий досвід, можна з
впевненістю сказати, що головною умовою для досягнення високого рівня
конкурентоспроможності будь-якої країни є держава ізповністю
сформованою та розвиненою ринковою і галузевою структурою, а також
високою активністю суб’єктів господарювання, науковим потенціалом та
кваліфікованими фахівцями. [3].
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Конкурентоспроможність країн є однією із актуальних тем вітчизняних
та зарубіжних економічних досліджень. Проблемам встановлення рівня
міжнародної конкурентоспроможності країн присвячено праці багатьох
вчених, зокрема: Паламарчука О.М., Шевченка О. О., Єрохіна С.А,
Дергачової В.В., Єрмошенка М.М., Ялового Г.К., Шевчука В.Я та інших. Але
враховуючи досягнення в теорії та практиці, щодо конкурентоспроможності
країни, необхідне додаткове вивчення інструментів підвищення
конкурентних позицій на світовому ринку. Метою є аналіз
конкурентоспроможності України у світовому економічному просторі.
Макроекономічне середовище країни відіграєважливу роль в оцінці
позиції країни у світовому господарстві. Оскільки, країна досягає високої
конкурентоспроможності не у всіх галузях господарства, а лише у тих, у яких
вона має конкурентні переваги, тобто конкурентоспроможність визначається
здатністю підтримувати продуктивність праці на значно вищому рівні, ніж у
конкурентів, шляхом постійного впровадження інновацій. Потужнаекономіка
повинна мати стабільно працюючі ринки, а також керуватись законами.
Нині існуютьта застосовуються безліч інструментів, за допомогою
яких, здійснюється комплексний аналіз конкурентоспроможності країни.
Найвідомішим рейтингом міжнародної конкурентоспроможності країн є
«індекс глобальної конкурентоспроможності» (The Global Competitiveness
Index, GCI), який щорічно публікується у звітах Всесвітнього економічного
форуму, а також рейтинги по кожній групі факторів впливу на
конкурентоспроможність.
За методикою професора Колумбійського університету Ксав'є Сала-іМартіна розраховується Індекс глобальної конкурентоспроможності, де до
уваги береться складність економічних процесів і пропонується виважене
середнє значення великої кількості різних компонентів, кожен з яких
відбиває один з аспектів конкурентоспроможності. В основу рейтингу GCI
покладено 113 індикаторів, з урахуванням яких сформовано 12 контрольних
показників: Інституції; Інфраструктура; Макроекономічна стабільність;
Охорона здоров'я та початкова освіта; Вища освіта та професійна підготовка;
Ефективність ринку товарів і послуг; Ефективність ринку праці; Розвиненість
фінансового ринку; Технологічна готовність; Розмір ринку; Рівень розвитку
бізнесу; Інновації.
У десятку найконкурентоспроможніших країнувійшли Швейцарія,
США, Сінгапур, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Японія, Великобританія,
Фінляндія. Європейські країни продовжують переважати в першій половині
рейтингу серед найбільш конкурентоспроможних економік світу.
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Таблиця 1 – Позиції України, Молдови, Польщі за критеріями
рейтингу GCI2018-2019рр .
Критерії

Україна

Молдова

Польща

Інституції
Інфраструктура
Макроекономічна стабільність
Охорона здоров’я та початкова освіта

2018
110
57
131
94

2019
104
57
133
101

2018
84
79
95
92

2019
81
76
94
94

2018
53
27
1
49

2019
60
25
1
54

Вища освіта та професійна підготовка

46

44

73

74

32

34

Ефективність ринку товарів та послуг

73

57

70

68

38

50

Ефективність ринку праці
Розвиненість фінансового ринку
Технологічна готовність
Розмір ринку
Рівень розвитку бізнесу
Інновації
Глобальний індекс
конкурентоспроможності

66
117
77
47
86
58

59
136
78
47
85
60

71
128
48
126
69
105

56
124
48
127
68
109

62
44
68
22
55
38

70
57
51
22
59
39

83

85

88

86

37

37

Проаналізувавши таблицю, визначили, що присутня динаміка у
розвитку конкурентоспроможності обраних країн: Польща, Молдова та
Україна.[1].
Згідно з даними дослідження, Україна погіршила свої позиції у 6 з 12
основних показників. Найбільше втрачено за складовою «Розвиненість
фінансового ринку»- мінус 19 пунктів «Охорона здоров’я та початкова
освіта» – мінус 7 пунктів, мінус 3 пунктів –«Макроекономічна
стабільність».Також, зазнала втрат інноваційна складова – мінус 2
пункти.Також відбулась позитивна тенденція зростання позиції України,
найбільш яскравішим прикладом є зміна позиції з 73 на 57 у складовій
«Ефективність ринку товарів та послуг». Україна, у складових «Ефективність
ринку праці», «Вища освіта та професійна підготовка» та «Інституції»
покращила свої позиції на 7,2,6 відповідно.
На думку міжнародних та вітчизняних експертів, зниження
конкурентоспроможності України в міжнародних рейтингах пов’язане із
нестабільною політичною ситуацією та зі зростанням агресії Росії в країні.
В загальному, відбулась позитивна тенденціяпозицій Польщі
урейтингу.Зменшення конкурентоспроможності відбулось у наступних
критеріях: «Інституції», «Розвиненість фінансового ринку», «Ефективність
ринку праці», «Охорона здоров’я та початкова освіта», «Інновації» на
7,13,8,5,1позиційвідповідно.Польща покращила свої позиції, на дві позначки,
що не суттєво впливає на загальний стан в цілому економіки країни.
А ось Молдова стрімко розвиває свої позиції на ринку, як
конкурентоспроможна. Погіршила свої позиції лиш у 4основних показників.
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Покращення відбулося: «Ефективність ринку праці» – 15 позицій,
«Ефективність ринку товарів та послуг» та «Розвиненість фінансового
ринку» – 4 позиції, «Інституції» та «Інфраструктура» на 3 позиції.[2].
Отже,
в
результаті
були
визначені
основнімоментищодо
конкурентоспроможності України у сучасній системі міжнародних
економічних відносин. Проблеми присутні як у державному сектор, так і на
рівні приватних підприємств. Через це економіка України страждає від
застою, оскільки держава можерозвиватися тільки завдяки великим
виробництвам і державним підприємствам, а також завдяки впровадженню
передових інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності урядових
структур. Усе це дозволить значно підвищити позиції України в рейтингах та
створити добробут в середині країни.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема визначення фінансового стану завжди була актуальною і
посідала вагоме місце серед напрямків економічних досліджень. Особливої
гостроти вона набула при становленні ринкового устрою нашої держави.
Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин
підприємства, його визначає сукупність виробничо-господарських факторів і
характеризує система показників, які відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів. Його характеризує забезпеченість
фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування
підприємства, доцільність їхнього розміщення та ефективність використання,
фінансові взаємовідносини з іншими фізичними та юридичними особами,
фінансова стійкість та платоспроможність.
Для оцінки фінансового стану підприємства необхідні знання
теоретичних основ процесу та наявність інформаційної бази у вигляді
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фінансової звітності за ряд періодів. Здавалося б, все дуже просто, потрібно
взяти методику з книги, взяти певну фінансова звітність компанії та аналіз її
фінансового стану. Але насправді і з теоретичними засадами фінансового
стану та інформаційної бази, на даний момент існують значні проблеми.
Основними завданнями оцінки фінансового стану є визначення його
якості, вивчення причин поліпшення або погіршення за певний період,
підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості та
платоспроможності підприємства.
Фінансовий аналіз доцільно проводити за допомогою основних
аналітичних показників фінансового стану: показників фінансової стійкості;
показників ліквідності (платоспроможності); показників рентабельності;
показників оборотності активів (ділової активності); показників майнового
стану підприємства.
Недосконалість методів оцінки фінансового стану підприємства це не
єдина проблема сьогодення. На сьогоднішній день також існують складності
проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено: нестабільністю
економіки; кризовим станом; політичною невизначеністю.
В умовах постійної зміни інформації багато фінансово-економічних
показників розрахованих на певний час, можуть надалі загубити свою
цінність для аналізу у зв'язку з нестабільністю національної валюти.
Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають:
– різні форми власності, наприклад, чимало показників, що
характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути
розраховані по причині відсутності або слабкого розвитку у державі ринку
цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б
було судити про положення емітентів.
– нестабільність законодавчої бази (фінансового податкового права), це
також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.
Традиційна практика аналізу фінансового стану підприємства
опрацювала певні прийоми й методи його здійснення.
Можна назвати шість основних прийомів аналізу:
– горизонтальний (часовий) аналіз – порівняння кожної позиції звітності
з попереднім періодом;
– вертикальний (структурний) аналіз – визначення структури
(обчислення питомої ваги окремих статей у підсумку) фінансових показників
з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат;
– коефіцієнтний аналіз (аналіз відносних показників (коефіцієнтів)) –
розрахунок відношень між окремими позиціями звіту або позиціями різних
форм звітності, визначення взаємозв'язків показників; при аналізі фінансових
коефіцієнтів їхні значення зіставляють з базовими величинами, а також
вивчення динаміки за звітний період і за кілька суміжних звітних періодів;
– трендовий аналіз – порівняння кожної позиції звітності з попередніми
періодами та визначення тренду, тобто основної тенденції динаміки
показників, очищеної від впливу індивідуальних особливостей окремих
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періодів (за допомогою тренду здійснюють екстраполяцію найважливіших
фінансових показників на перспективний період, тобто перспективний
прогнозний аналіз фінансового стану);
– факторний аналіз – визначення впливу окремих факторів (причин) на
результативний показник;
– порівняльний аналіз – внутрішньогосподарський аналіз зведених
показників звітності за окремими показниками самого підприємства та його
дочірніх підприємств (філій), а також міжгосподарський аналіз показників
підприємства
порівняно
з
показниками
конкурентів
або
з
середньогалузевими та середніми показниками.
Існують неформалізовані та формалізовані методи аналізу.
Неформалізовані методи аналізу ґрунтуються на описуванні аналітичних
процедур і логічному рівні, а не на жорстких аналітичних взаємозв'язках і
залежностях.
До формалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу
яких покладено жорстко формалізовані аналітичні залежності.
Для цих методів характерний певний суб'єктивізм, оскільки в них велике
значення мають інтуїція, досвід та знання аналітика.
Таким чином, стійкий фінансовий стан підприємства є не подарунком
долі чи щасливим випадком його історії, а результатом вмілого,
прорахованого управління всією сукупністю виробничо-господарської
діяльності підприємства.
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ФIНAНCOВACТIЙКICТЬ ПIДПРИЄМCТВA
ТA ШЛЯXИ ЇЇ ПIДВИЩEННЯ
В cучacниx умoвax ринкoвoї eкoнoмiки,дiяльнicть пiдприємcтв зa умoв
фiнaнcoвoї кризи тa coцiaльнo − пoлiтичнoї нecтaбiльнocтi в крaїнi мaє
зaбeзпeчувaти cтiйким тa eфeктивним функцioнувaнням.Aктуaльнicть
дocлiджeнняупрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю пiдприємcтвa нaбувaє
прioритeтнoгo xaрaктeру, дoзвoляє вжити пeвниx зaxoдiв для пoкрaщeння
фiнaнcoвoгo cтaну пiдприємcтвa, змeншeння йoгo зaлeжнocтi вiд зoвнiшнix
фiнaнcoвиx рecурciв i зaбeзпeчeння плaтocпрoмoжнocтi в дoвгocтрoкoвoму
пeрioдi.
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Дocлiджeння, щoдo пoкрaщeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa,
приcвячeнo бaгaтьoм вiдoмим вiтчизняним тa зaрубiжним учeним, зoкрeмa:
Руcaк Н. O., Бiлoї O. Г., Блaнкa I. O., Caвицькoї Г. В., Пaвлoвcькoї O. В.,
Caвчукa В. К., Тeрeщeнкa O. O., Бутинця Ф. Ф., Вoлкoвoї O. М., Руcaк В. A.,
Чeпуркo В. В., Шeрeмeтa A. Д., Мниxa Є. В., Caмcoнoвa Н. Ф., Рябeнкo Г. М.
тa iншi.
Вивчeння прoблeми упрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю, зaлишaє зa coбoю
питaння вибoру тa рeaлiзaцiї нa прaктицi нaпрямкiв її змiцнeння.
Прoблeмa фiнaнcoвoї cтiйкocтi вiднocитьcя дo чиcлa нaйбiльш вживaниx
нe тiльки фiнaнcoвиx, aлe й зaгaльнoeкoнoмiчниx прoблeм. Aнaлiзуючи
cитуaцiю, щo cклaлacя в Укрaїнi, мoжeмo зрoбити виcнoвoк, щo нa
cьoгoднiшнiй дeнь icтoтнo впливaє нa фiнaнcoву cтiйкicть фaзa eкoнoмiчнoгo
циклу, у якiй пeрeбувaє eкoнoмiкa крaїни. У пeрioд кризи вiдбувaєтьcя
вiдcтaвaння тeмпiв рeaлiзaцiї прoдукцiї вiд тeмпiв її вирoбництвa.
Змeншуютьcя iнвecтицiї в тoвaрнi зaпacи, щo щe бiльшe cкoрoчує збут.
Знижуютьcя в цiлoму дoxoди cуб’єктiв eкoнoмiчнoї дiяльнocтi, cкoрoчуютьcя
вiднocнo й нaвiть aбcoлютнo мacштaби прибутку. Вce цe вeдe дo знижeння
лiквiднocтi пiдприємcтв, їxньoї плaтocпрoмoжнocтi, a в цiлoму й фiнaнcoвoї
cтiйкocтi пiдприємcтвa, ocкiльки у пeрioд кризи пiдcилюєтьcя ceрiя
бaнкрутcтв [1].
В eкoнoмiчнiй лiтeрaтурi рoзглядaютьcя 3 ocнoвнi нaпрями зaбeзпeчeння
фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa: oргaнiзaцiйнo – cтруктурнa cтiйкicть,
cтiйкicть рecурcнoї бaзи тa кoмeрцiйнa cтiйкicть [2, с. 495].
Я ввaжaю, щo дoцiльним є виoкрeмлeння щe oднoгo нaпряму
зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi – cтiйкicть кaпiтaльнoї бaзи, яку мoжнa
oxaрaктeризувaти, як cукупнicть внeceниx зacнoвникaми i aкцioнeрaми
влacниx зacoбiв.
Здiйcнювaти упрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю нeoбxiднo з врaxувaнням
ризикiв, зумoвлeниx нaукoвим прoгрecoм, нecтaбiльнicтю пoлiтичнoї
cитуaцiї, зрocтaнням кoнкурeнцiї нa тoвaрниx i фiнaнcoвиx ринкax. Вeликa
ймoвiрнicть виникнeння «cтрaтeгiчниx нecпoдiвaнoк» призвoдить дo
виникнeння ризику, знижeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi [3].
В ocнoвi зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi лeжить руx йoгo грoшoвиx
кoштiв в узгoджeниx oбcягax i чaci, щo виcтупaє як бeзпeрeрвний прoцec. Для
кoжнoгo нaпряму викoриcтaння грoшoвиx кoштiв мaє бути вiдпoвiднe
джeрeлo. Цикл руxу грoшoвиx зacoбiв, здaтний зaбeзпeчити фiнaнcoву
cтiйкicть пiдприємcтвa, якщo дocягнути їx узгoджeнicть в рoзмiрi тa в чaci.
Вaжливe знaчeння в зaбeзпeчeннi тa пiдтримaннi фiнaнcoвoї cтiйкocтi
пiдприємcтв мaє тaкoж упрaвлiння дeбiтoрcькoю зaбoргoвaнicтю. Для
зaбeзпeчeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi вaжливe знaчeння мaє фiнaнcoвe
прoгнoзувaння, змicтoм якoгo є дocлiджeння i рoзрoбкa мoжливиx шляxiв
рoзвитку фiнaнciв пiдприємcтвa в пeрcпeктивi. У кiнцeвoму пiдcумку
прoгнoзувaння дaє змoгу oцiнити ймoвiрнicть фiнaнcoвoгo благополуччя
[4, с. 107].
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Вирiшeння прoблeми пiдвищeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi i лiквiднocтi
пiдприємcтвa, тa збiльшeння нaявнocтi влacниx кoштiв є рeaльним i
мoжливим пeршe зa вce зa рaxунoк пoдaльшoгo збiльшeння oбcягу рeaлiзaцiї
прoдукцiї, рoзмiрiв прибутку тa пiдвищeння рiвня прибуткoвocтi. Дo
ocнoвниx шляxiв пiдвищeння фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдприємcтвa, нa якi вaртo
звeрнути увaгу, мoжнa вiднecти:
- для рaцioнaльнoгo викoриcтaння вирoбничиx зaпaciв зaпрoвaдити чiтку
cиcтeму плaнувaння циx зaпaciв;
- для змeншeння ризику нeпoвeрнeння кoштiв зa рeaлiзoвaну прoдукцiю
здiйcнювaти aнaлiз плaтocпрoмoжнocтi тa фiнaнcoвoї cтiйкocтi пoкупцiв;
- для пoкрaщeння рoбoти iз дeбiтoрaми нeoбxiднo рoзрoбити пoлiтику
збoру плaтeжiв зa рeaлiзoвaну прoдукцiю щoдo cвoїx кoнтрaгeнтiв;
- зaпрoвaдити мoнiтoринг щoдo cтaну дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi тa
впрoвaджувaти зaxoди для змeншeння чacтки дeбiтoрcькoї зaбoргoвaнocтi в
cтруктурi oбoрoтнoгo кaпiтaлу;
- для збiльшeння лiквiднocтi, пiдвищeння рeнтaбeльнocтi тa прибуткiв
пiдприємcтвa cлiд викoриcтoвувaти тaкий вид бaнкiвcькиx пocлуг, як
фaктoринг.
Пiдвoдячи пiдcумoк, мoжнa cтвeрджувaти, щo фiнaнcoвa cтiйкicть
пiдприємcтвa пeрeдбaчaє тaкий cтaн фiнaнcoвиx рecурciв, зa рaцioнaльнoгo
рoзпoряджeння якими гaрaнтуєтьcя нaявнicть влacниx кoштiв, cтaбiльнa
прoдуктивнicть i зaбeзпeчуєтьcя прoцec рoзширeнoгo вiдтвoрeння.
Нeдocтaтня фiнaнcoвa cтiйкicть пiдприємcтвa нaйчacтiшe зумoвлює
нeплaтocпрoмoжнicть, нaдмiрнa – cтвoрeння нaдлишкoвиx зaпaciв i рeзeрвiв,
щo збiльшує витрaти нa їxнє утримaння, cтимулює тeмп рoзвитку
пiдприємcтвa. Тoму прaвильнicть пiдxoдiв дo кiлькicнoї oцiнки фiнaнcoвoї
cтiйкocтi пiдприємcтвa вкрaй вaжливa для ньoгo, бo дaє змoгу виявити
причини фiнaнcoвoї дecтaбiлiзaцiї, рoзрoбити й рeaлiзувaти кoнкрeтнi зaxoди
щoдo уcунeння пeршoпричин.
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БРОКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах сучасного фінансового ринку брокери міцно зайняли своє
місце в сфері бізнес послуг. Професія брокера користується популярністю
через її презентабельність, перспективу та високий дохід. Через
багатогранність та комплексність даної діяльності, питання розгляду
ключових аспектів та робочих нюансів професії брокера є актуальним
сьогодні.
Дослідженню основних функцій та особливостей роботи успішного
брокера присвячено роботи багатьох вітчизняних та іноземних науковців,
зокрема: А. Г. Загороднього, З. О. Коваль, Г. Г. Казарян, В. А. Павлова, В. П.
Пилипчук, О. В. Данікова, А. Василенко, Є. Меліхова та інших.
Брокери - це ліцензовані професіонали, які забезпечують зв’язок між
клієнтом та постачальником, для отримання потрібного товару чи послуги.
Наприклад, брокери з нерухомості купують, продають та здають в оренду
нерухомість та мають ліцензію на власний бізнес з нерухомості. Вантажні
брокери з'єднують клієнтів із вантажовідправниками, для успішного
доставлення товарів. Фондові брокери, продають і купують цінні папери у
компаній для своїх клієнтів. Зазвичай вони стягують комісію за кожну
транзакцію. Усі інвестиційні брокери повинні мати ліцензію, а для вищої
посади зазвичай потрібні вищі ступені та сертифікація.
Функції різних брокерів відрізняються в залежності від їх спеціалізації,
розглянемо функції фондового брокера:

консультаційна робота;

розміщення товарів у просторі та часі (дистрибуція);

надання послуг щодо купівлі та продажу активів;

хеджування цінових та курсових ризиків [1].
Щоб допомогти своїм клієнтам вигідно купити та продати потрібні
акції в потрібний час, біржові брокери повинні мати можливість
проаналізувати конкретну інвестицію та пристосувати її до потреб клієнта.
Оскільки біржові брокери в основному отримують прибуток за рахунок
комісії, чим більше торгів, тим краще. Оскільки ця робота вимагає
ретельного моніторингу фондових ринків та управління грошима клієнтів, це
може бути сильним стресом. В цілому брокер-професіонал повинен володіти
наступними навичками:
1)
Увага до дрібниць. Фондові брокери повинні добре знати своїх
клієнтів. Найменша деталь може змінити вибір та призвести до фінансових
втрат.
2)
Числові навички. Біржові брокери, що здійснюють операції з
цінними паперами оцінюють ситуацію за числами, вартістю, тенденціями та
номерами. Важливим є розуміння того, що означають числа та як ними
маніпулювати за допомогою фінансових формул.
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3)
Обслуговування клієнтів.
4)
Аналітичне мислення. Брокери повинні мати можливість
аналізувати фінансові звіти компанії та надавати рекомендації клієнтам.
5)
Амбіції. Фондові брокери повинні бути готові проявляти
ініціативу, щоб знайти нових клієнтів. Без амбіцій розширювати свою
клієнтську базу неможливо [3].
Брокерська діяльність може здійснюватися двома способами:
класичним та онлайн. Класичний брокер здійснює операції, віддаючи наказ
по телефону, при особистій зустрічі або будь-яким зручним способом зв'язку.
Іншим видом операцій є інтернет-трейдинг, що не передбачає
безпосереднього спілкування [2].
Фактичний дохід біржового посередника залежить від багатьох
факторів, включаючи досвід, фірму, в якій вони працюють, навчальний
рівень. В середньому, в Україні, заробітня плата брокера становть 0,2% (але
не менше 200 грн.) від угоди з цінними паперами (крім угод з державними
цінними паперами та угод, укладених через особистий кабінет Клієнта),
0,09% за угодами, укладеними через особистий кабінет Клієнта або 0,05% від
суми угоди з державними цінними паперами. Фіксована зарплата брокера
коливається я в діапазоні від 500 до 2000 дол.[1].
Для роботи біржовим брокером в більшості випадків потрібна ступінь
бакалавра для позицій з продажу цінних паперів, товарів та фінансових
послуг у сфері обліку, бізнесу, фінансів та економіки.
Багато брокерських фірм та інвестиційних банків наймають молодих
спеціалістів для роботи у своїх офісах. Стажування є важливим кроком для
успішного пошуку післядипломної роботи. Це надійний спосіб отримати
інтенсивне навчання, у професіоналів своєї справи. Компанія, яка бажає
надавати брокерські послуги, повинна отримати ліцензію професійного
учасника фондового ринку. Біржа в свою чергу регулярно перевіряє ліцензії
акредитованих брокерів і не допускає до торгів компанії з вичерпаним
терміном ліцензії.
Отже, одну з ключових ролей в організації та функціонуванні
біржового ринку відіграють біржові посередники, від успіху чи помилки яких
залежить рівновага на ринку. Дослідження особливостей діяльності брокера
показує, що попри існуючі нюанси даної професії, вона є важливою для
співпраці покупців та продавців біржових активів, що веде до успішного
здійснення біржових операцій та отримання прибутку.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Необхідність перспективних напрямів удосконалення стратегії
вітчизняних підприємств України визначається насамперед тим, що Україна
має низку переваг, які забезпечують можливості для успішного розвитку :
країна має вигідне географічне положення, родючі землі і високоосвічене
населення. Крім того, Україна традиційно має порівняльну перевагу в
металургійній галузі, а також в сфері обробної промисловості та технології.
Країна межує європейськими державами і має прямий доступ на ринки
Близького Сходу, які динамічно розвиваються, через акваторію Чорного
моря.
Для того, щоб зрозуміти стратегічне бачення підприємства, потрібно
уявити, хоча б у загальних рисах, характер середовища існування
підприємства. Далі слід остаточно з'ясувати основний напрямок діяльності,
визначити загальний характер його поведінки.
Стратегічне бачення відображає погляди менеджерів компанії на те,
якими видами діяльності підприємство збирається займатися і який
довгостроковий курс розвитку воно обере. Стратегічне бачення необхідно
керівництву підприємства, щоб зняти всі сумніви щодо довгострокових
перспектив розвитку.
Європейська інтеграція є стратегічним завданням для України. Україна
має значний потенціал для розвитку експортних послуг, як одного з
перспективних напрямів євроінтеграційних намірів. Одна з переваг
стратегічного потенціалу  це історичний досвід взаємних відносин і
співпраці з країнами зі спільними кордонами. Україна знаходиться на
динамічному шляху інтеграційних змін. І завдяки вигідному геополітичному
положенню та географічному розташуванню, Україна є цінним стратегічним
партнером як для західних країн, так і для східних сусідів [1].
В умовах конкурентного економічного середовища можливості
підприємства визначаються не максимальними можливостями випуску
продукції, а спроможністю підприємства передбачати потенційні зміни
макро- і мікросередовища та його готовністю гнучко реагувати на ці зміни,
визначати стратегічні орієнтири розвитку. З цією метою в літературі
використовується термін стратегічний потенціал підприємства[2].
Процес глобалізації світової економіки впливає на передумови та
створює потребу євроінтеграційного розвитку України, що в свою чергу
сприяє підвищенню цінності та значення зовнішньоекономічної діяльності
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суб’єктів господарювання.Вітчизняні підприємства поглинуті процесом
євроінтеграції стають перед необхідністю адаптації стратегічного потенціалу
до умов співпраці та партнерства з європейськими сусідами .
Знаходячись в центрі Європи, Україна має ряд стратегічних
характеристик, і серед них: розвинений транзитний потенціал, а отже
підвищення
рівнів
міжнародних
торговельних
контактів
та
конкурентоспроможності вітчизняної економіки на світовому ринку; міграції
товарних, фінансових, інвестиційних та інших ринків.
Нині існує необхідність пристосування вітчизняних промислових
підприємств до розвитку в умовах глобалізації та входження України у
світовий економічний простір. Адже українські підприємства знаходяться під
«тиском» низки факторів, що з одного боку дають чималі перспективи та
можливості, а з іншого  викликають нові загрози та ризики. Природою та
джерелом таких змін є курс України до євроінтеграції. Як наслідок,
підвищується роль факторів впливу зовнішнього середовища, а отже
виникають реальні можливості розширення сфер діяльності, диверсифікації
продукції та забезпечення функціонування й розробки стратегії розвитку їх
потенціалу. Але зазначене потребує адаптування вітчизняних підприємств до
новітніх інструментів стратегічного управління та постійних змін в
макросередовищі [3].
Отже, розглянувши стратегічний розвиток вітчизняних підприємств,
можна зробити висновок, що євроінтеграція має значний позитивний вплив і
може стати ключовим фактором у вирішенні низки поставлених
проблем.Можна стверджувати, що приєднання до міжнародного
економічного простору залежить від зовнішньоекономічної стратегії, що
створюється в комплексі зі стратегічним планом функціонування компаній.
Тому, основною порадою українським підприємствам є формування чіткого
плану дій, що забезпечить вихід на міжнародний ринок та надасть шанси
покращити конкурентну позицію на ринку. Визначення конкретного переліку
дій допоможе вітчизняним підприємствам з’ясувати основні заходи виходу
на зовнішні ринки та можливості посилити свої конкурентні позиції на
ринку.
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НА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКАХ
На сьогоднішній день український ринок молока та молочної продукції
характеризується нестабільністю, стагнацією і проявом кризових явищ.
Система виробництва і збору молока потребує вдосконалення, оскільки
негативні тенденції спостерігаються в першу чергу в сировинному секторі.
Нинішня система виробництва молока обмежує і стримує розвиток
ринку та його потенціал через низьку якість продукції, продуктивності, а
також через відсутність чіткої взаємодії між господарствами та переробними
підприємствами .
У розвиток наукової бази оцінювання і аналізу кон’юнктури ринку
значний внесок зробили такі вчені: А. О. Хіршман, О. К. Херфіндаль,
У. К. Мітчел,М. Д. Кондратьєв. Також дану тему розглядав український
вчений-економіст Є. В. Савельєв.
Всі мікроекономічні суб’єкти взаємодіють через ринок, який
характеризують такі основні змінні: попит, пропозиція, ціна. Вони тісно
пов’язані і взаємно впливають одна на одну, формуючи ринковий механізм
саморегулювання. Поведінку покупців описує категорія «попит», поведінку
продавців – категорія «пропозиція». Ринкова ціна визначається як результат
складної взаємодії продавців і покупців [1].
Попит – це множина співвідношень цін і відповідних кількостей
товару. Попит, як взаємозв’язок ціни і кількості, можна зобразити графічно у
вигляді кривої попиту.
Пропозиція – це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути
доставлена на ринок; визначається виробництвом, але не тотожне йому.
Розрізняють індивідуальну пропозицію, або пропозицію окремої фірми,
та ринкову пропозицію, яка складається з суми обсягів індивідуальної
пропозиції [2].
Ціни ресурсів чинять вплив на пропонування через витрати
виробництва. Зниження цін ресурсів дозволяє виробляти більше продукції.
Наприклад, якщо ціни енергоносіїв або матеріалів знизяться, фірма за інших
рівних умов зможе закупити більше ресурсів і виробити більше продукції
Нинішня система виробництва молока обмежує і стримує розвиток
ринку та його потенціал через низьку якість продукції, продуктивності, а
також через відсутність чіткої взаємодії між господарствами та переробними
підприємствами. Аналіз ринку молока і молочної продукції показав:
присутня негативна динаміка; сумарний обсяг виробництва молока та
молочної продукції впродовж десяти років постійно спадає [4].
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Згідно з аналізом продуктової структури ринку України помітний
приріст у виробництві молока, йогуртів, кисломолочного сиру та вершкового
масла. За рахунок пожвавлення експортної торгівлі на фоні сезонного та
циклічного скорочення виробництва молока, закупівельні ціни почали
підвищуватися. Аналіз балансу попиту і пропозиції молока та молочних
продуктів України свідчить про скорочення попиту як і на зовнішньому, так і
на внутрішньому ринках. Виділено фактори впливу на розвиток молока та
молочної продукції в Україні: підвищення ціни на виробничі ресурси;
коливання на валютному ринку; введення прямих дотацій.
На світовому ринку серед готових до вживання молочних продуктів
домінують молоко, потім масло, сир, йогурт і заморожені десерти. Останні
залишаються найбільш швидкозростаючим ринком у світі. Стимулювання
світового попиту на молочну продукцію зумовлено зростанням загальної
кількості населення, збільшенням доходів та розширенням свідомості
здоров'я.
Останніми роками динамічно розвивається напрямок молочної
продукції, яка не містить лактозу. Зростаючий попит на неї викликаний
досить значною кількістю людей, які мають лактозну непереносимість.
Зокрема, у США таких людей більше 5%, у Європі ― 10%, а в Китаї ― 90%
населення мають непереносимість лактози. Безлактозні молочні продукти
стимулюють продажі на цих ринках, а пропозиція таких товарів стає все
більш диверсифікована. Сполучені Штати виробляють 29% всієї безлактозної
їжі, що споживається у всьому світі. Середньорічне зростання такого ринку
оцінюється в 7%.
Зростанню неабияк сприяють країни які розвиваються, куди світовий
експорт молокопродуктів сягає понад 50%. Якщо західний ринок демонструє
млявий ріст, спричинений перенасиченням, конкуренцією та інноваційними
продуктами, то країни, що розвиваються ростуть більш високими темпами,
керуючись свідомістю здоров'я.
Щодо розвитку ситуації на зовнішньому ринку молочних продуктів:
очікуване скорочення молока в ЄС та пожвавлення попиту зі сторони Китаю.
Варто очікувати на зниження виробництва молока, що буде спричинене
скороченням ВРХ, а також переорієнтації переробних підприємств на
виробництво більш «привабливих» з точки зору експорту молочних
продуктів. Важливими заходами підвищення ефективності на ринку молока і
молочної продукції є: розробка програми розміщення та розвитку
сировинних 18 зон; встановлення системи контролю якості молока та
молочної продукції; удосконалення систем стандартизації та сертифікації та
пристосування їх до світових ринкових вимог; забезпечення якості молочної
продукції, сировини, обладнання, впровадження інформаційних технологій
[3].
Отже, стратегічними шляхами розвитку молока і молочної продукції є :
кардинальна зміна державної політики щодо галузі; ефективне використання
виробничих потужностей; зміна вектору експортування продукції за межі
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СНД; розробка довгострокових стратегій підприємств, які допоможуть
завоювати нові світові сегменти ринку молока та молочної продукції,
високоякісний менеджмент підприємств. Лише за умови спільних зусиль
держави, виробників та переробників молока український ринок молочної
продукції має реальні можливості створити умови для ведення прибутковим
бізнесом і потужним експортером молокопродуктів вітчизняного
виробництва на європейські ринки й ринки інших країн.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Однією з умов успішного функціонування компанії є визначення її
стратегії фінансування. Вибір стратегії фінансування є одним з ключових
параметрів потенціалу компанії, її стратегічного зростання і його
стимулювання в перспективі. Стратегія фінансування на підставі вибору
джерел фінансування передбачає стратегічні орієнтири розвитку компанії та
досягнення цілей, які ставлять перед менеджментом власники бізнесу.
Проблеми фінансування і управління джерелами коштів в цілому, тісно
взаємозв'язані. Основою ефективної державної фінансової політики є
спрямована у правильному напрямі стратегія фінансування діяльності
підприємства. У сучасних умовах, коли підприємство самостійно здійснює
управління фінансами, доцільно розробляти стратегію фінансування
діяльності підприємства, яка б регламентувала: період планування; вимоги до
методів розрахунку планових показників; процедуру складання фінансового
плану та внутрішнього фінансового контролю; механізм взаємодії
структурних підрозділів у складанні плану та встановлення взаємин із
контрагентами.
Вагомий вклад в особливості формування теоретичних та практичних
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основ застосування, визначення поняття та напрямів розвитку стратегії
фінансування діяльності підприємства на різних рівнях зробили і вітчизняні, і
зарубіжні вчені, такі як В.Г. Боронос, Г.М. Богославець, А.В. Івко,
Т.О. Єфименко, З.Д. Калініченко, Л.О.Коваленко, В.В. Ковальова,
Л.А.Костирко, З.А. Круша, О.В. Люту, А.М. Поддєрьогіна, В.О. Подольську,
Л.М. Ремньову, Г.А. Семенова, О.С. Стоянову, Т.В. Теплову, Н.Н. Тренева,
О. О. Терещенко, Л. Г. Шморгун, О.В. Яріша та ін.
Метою даного дослідження є обґрунтування теоретичних аспектів
стратегії фінансування підприємств в сучасних умовах.
Сучасне поняття стратегії стосовно до бізнесу з’явилося в середині
XX сторіччя. Стратегія розглядалася як комплекс дій підприємства,
сформований відповідно до характеру – визначеної ситуації.
Під фінансовою стратегією підприємства розуміють комплексне
управління всіма активами і пасивами підприємства. Зрозуміло, що
стратегічна модель поведінки підприємства в цілому обумовлює і його
фінансову стратегію. Проте зв’язок тут набагато складніший, ніж простий
причинно-наслідковий, як може здатися на перший погляд. Треба виходити з
існування не тільки прямого зв’язку: стратегія підприємства - фінансова
стратегія підприємства, але з існування зворотного зв’язку: фінансова
стратегія підприємства – стратегія підприємства. Тобто фінансова стратегія
суб’єкта господарювання володіє певною самостійністю по відношенню до
самої загальної стратегії. Зважаючи на це, у керівника підприємства більше
свободи при формулюванні фінансової стратегії, ніж при формулюванні
загальної стратегічної лінії поведінки підприємств [1, с. 30].
Фінансова стратегія підприємства - це генеральний план дій по
забезпеченню підприємства грошовими засобами, що будується на основі
фінансового аналізу, а також оптимізації основних і оборотних коштів,
розподілу прибутку, безготівкових розрахунків, податкової і цінової
політики. Фінансова стратегія як один з найважливіших видів
функціональної стратегії підприємства, що забезпечує всі основні напрями
розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом
формування довгострокових фінансових цілей і вибору найбільш ефективних
шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів формування і
використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища
[2, с. 11].
Прийнято розрізняти генеральну й оперативну фінансові стратегії,
головну стратегічну мету, стратегічні цілі. Так, генеральна фінансова
стратегія визначає діяльність підприємства, його взаємини з бюджетами всіх
рівнів, утворення і використання доходу підприємства, розмір потреб і
джерел фінансування на певний строк. Оперативна фінансова стратегія
охоплює усі валові доходи і надходження засобів (розрахунки з покупцями за
продану продукцію, надходження по кредитних операціях) і усі валові
витрати (платежів постачальникам, заробітна плата, погашення зобов'язань
перед бюджетами всіх рівнів і банками).
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Головна стратегічна мета - забезпечення підприємства необхідними і
достатніми грошовими ресурсами. Фінансова стратегія підприємства
передбачає різні способи і дії для досягнення головної стратегічної мети, а
саме: формування фінансових ресурсів і централізоване керівництво ними;
виявлення вирішальних напрямків діяльності і зосередження на них
фінансових резервів; ранжирування і поетапне досягнення цілей; облік
фінансово-економічної обстановки і можливостей конкурентів.
З огляду на мету дослідження і специфіку поєднання основних
характеристик при тлумаченні стратегії фінансування діяльності
підприємства в якості критерію оцінки рівня розвитку підприємства, а також
ефективності реалізації стратегії доцільно обрати фінансово-економічний
потенціал підприємства, який є сукупністю можливостей щодо його
ефективної взаємодії з зовнішнім середовищем і раціонального використання
фінансових ресурсів, спрямованих на забезпечення розвитку. Оскільки
фінансово-економічний
потенціал
підприємства
є
узагальненою
характеристикою розвитку внутрішнього середовища і вказує на можливості
реалізації стратегії, то для відповідності проблематиці дослідження у роботі
виникає необхідність при виборі стратегії фінансування розвитку спиратись
на фінансові переваги, які важливі для її побудови і реалізації [3, с. 88].
Одним з основних етапів обґрунтування моделі розробки фінансової
стратегії підприємств є формування основних груп (фаз) процесів, які
розглядаються як відповідний інтегрований блок забезпечення процесного
підходу до управління формуванням та реалізацією такої стратегії. Перелік
таких інтегрованих блоків розробки стратегії будь-якого виду
(корпоративної, функціональної, окремих бізнес-одиниць) широко
представлений в роботах сучасних науковців. Проведений критичний аналіз
методологічних підходів окремих науковців до виділення основних груп
(фаз) процесів при побудові загальної моделі розробки стратегії дозволяє
сформулювати власний підхід до такої структуризації стосовно фінансової
стратегії підприємств. Зокрема, при моделюванні процесу розробки цієї
стратегії ми пропонуємо виділити наступні фази:
1) діагностування стратегічних можливостей фінансового розвитку
підприємства;
2) розробка комплексу стратегічних фінансових рішень підприємства;
3) реалізація розробленої фінансової стратегії [3, с. 87].
Таким чином, структуризацію загального процесу розробки фінансової
стратегії підприємств пропонується здійснювати за трьома фазами. В межах
кожної із визначених фаз загального процесу розробки фінансової стратегії
підприємства сформовано конкретний перелік основних функціональних її
процесів, які спрямовані на отримання необхідного передбаченого
проміжного результату. Крім того, на основі визначення прямих і зворотних
логічних зв’язків між процесами і будується загальна модель фінансової
стратегії сучасного підприємства.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Зростання взаємозалежності національних економік у ході поширення
процесів економічної глобалізації роблять дедалі актуальнішими питання
забезпечення їхньої конкурентоспроможності як запоруки поступального
розвитку. Проблема підвищення конкурентоспроможності визнається однією
з важливіших в теорії і практиці економічної науки. Важливого значення
вона набуває для українських підприємств, функціонуючих в умовах
транзитивної економіки, конкурентні позиції яких на сучасних світових
ринках залишаються недостатньо високими. Глобалізація вносить
фундаментальні зміни як в ефективність функціонування всієї економічної
системи, так і окремих національних економік.
Теоретичні та практичні аспекти забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки відображено в працях багатьох вчених-економістів, а
саме: Е. Азаряна, В. Герасимчука, І. Решетникової, І. Сіваченка тощо. Серед
останніх наукових досліджень присвячених проблемам підвищення
конкурентоспроможності підприємств можна виділити також праці
Л. Піддубної, Н. Тарнавської, Г. Яковлєва, Л. Гринівої, І. Рожкової, О.
Паршиной, О. Янкового.Незважаючи на існування значної кількості
досліджень в цій галузі вкрай
потребують подальшого вивчення та
уточнення шляхи та фактори підвищення конкурентоспроможності
національної економіки в умовах глобалізації.
Глобалізаційні процеси створили нові виклики для економіки Україниперетворитися у бідну аграрну державу зі слабким внутрішнім ринком,
нестабільною соціальнополітичною ситуацією, високим рівнем безробіття,
значною диференціацією населення за доходами та скороченням його
чисельності чи, навпаки, максимально зосередити усі ресурси, резерви і
зусилля на підвищенні конкурентоспроможності економіки, збереженні
власної
економічної
індивідуальності,
скориставшись
перевагами
глобалізації.
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Відносно швидке залучення України до світового поділу праці виявили
нездатність більшості національних виробників змагатися за зовнішні ринки,
що призвело до негативних структурних зрушень вітчизняних виробництв та
експорту в напрямі значного збільшення частки продукції з низьким рівнем
доданої вартості.
Серед найбільш проблематичних факторів, що впливають на бізнес в
Україні, експерти відзначили корупцію, політичну нестабільність, інфляцію,
неефективну урядову бюрократію і доступ до фінансування. Крім цього, на
слабку конкурентоспроможність України впливає злочинність, погане
здоров’я суспільства і малоосвічені робітники. У щорічному рейтингу
конкурентоспроможності країн Всесвітнього економічного форуму (World
Economic Forum, WEF) лідером стала Швейцарія, Україна піднялася у 2018
році на 81 місце (з 137) на тлі 85 позиції роком раніше (з 138) [1].
Рівень конкурентоспроможності визначає позицію країни в глобальному
економічному просторі, демонструє її шанси вижити в умовах жорсткої
гіперконкуренції. На превеликий жаль, після здобуття незалежності Україна
не спромоглася істотно підвищити свій рівень конкурентоспроможності.
Ілюстрацією сказаного є місце нашої держави в одному з найбільш
узагальнюючих
і
найвідоміших
рейтингів
«Індекс
глобальної
конкурентоспроможності»(табл. 1).
Таблиця 1 – Позиції України та деяких країн світу за Індексом
глобальної конкурентоспроможності за 2014-2018 рр. [2]
Країна
Швейцарія
США
Сінгапур
Нідерланди
Німеччина
Гонконг
Швеція
Великобртанія
Японія
Фінляндія
Росія
Польща
Грузія
Сербія
Таджикистан
Бразилія
Україна
Бутан
Греція
Молдова

2014-2015 рр.
(із 144 країн)
місце індекс
1
5,70
3
5,50
2
5,60
8
5,50
5
5,50
7
5,50
10
5,40
9
5,40
6
5,50
4
5,50
53
4,40
43
4,50
77
4,20
94
3,90
91
3,90
57
4,30
76
4,10
103
3,80
81
4,00
82
4,00

2015-2016
(із 140 країн)
місце
індекс
1
5,76
3
5,61
2
5,68
5
5,50
4
5,53
7
5,46
9
5,43
10
5,43
6
5,47
8
5,45
45
4,44
41
4,49
66
4,22
94
3,89
80
4,03
75
4,08
79
4,03
105
3,80
81
4,03
84
4,00
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2016-2017
(із 138 країн)
місце індекс
1
5,81
3
5,70
2
5,72
4
5,57
5
5,57
9
5,48
6
5,53
7
5,49
8
5,48
10
5,44
43
4,51
36
4,56
59
4,32
90
3,97
77
4,12
81
4,06
85
4,00
97
3,87
86
4,00
100
3,86

2017-2018
(із 137 країн)
місце
індекс
1
5,86
2
5,85
3
5,71
4
5,66
5
5,65
6
5,53
7
5,52
8
5,51
9
5,49
10
5,49
38
4,64
29
4,59
67
4,28
78
4,14
79
4,14
80
4,14
81
4,11
82
4,10
87
4,02
89
3,99

Аналіз даних показав, що європейські країни продовжують переважати в
першій половині рейтингу серед найбільш конкурентоспроможних економік
світу. Порівняно з минулим роком Україна піднялася на чотири позиції і
посіла 81-е місце. Сусідами стали Бразилія і Бутан (у 2014–2015 рр. –
Словаччина і Хорватія, у 2015–2016 рр. – Гватемала і Таджикистан, у
2016–2017 рр. – Намібія і Греція). Україна програє середнім оцінкам
розвинених країн ЄС за всіма складниками конкурентоспроможності.
Як показує практика, Україна має природні ресурси, великі території,
талановите населення, але поряд з цим, не вміє доцільно використовувати
свої можливості. Через це в 2016 р. Україна посідає 85 місце серед 138 країн
світу в рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Цей індекс визначає
здатність економіки зростати в довгостроковій перспективі й складається з
113 показників. Головними серед цих показників є показники економічної
ефективності, ефективності бізнесу, розвитку інфраструктури, людського
розвитку, економічної свободи. За останнім показником Україна посідає 162
місце зі 178, що говорить про масштабність корупції та незацікавленість
уряду в житті країни. Україна входить до групи країн із так званою
«пригніченою економікою».
Варто зазначити, що Україна входить у світову економіку таким чином,
що технологічна та інноваційна рента значною мірою оплачується ресурсною
рентою,
та
відповідно
закріплює
низькотехнологічну
модель
конкурентоспроможності економіки країни. Це підтверджується від’ємним
сальдо торговельного балансу, диспропорційністю структури експортних та
імпортних товаропотоків, низьким рівнем наукоємних послуг, зменшенням
притоку іноземного капіталу й обсягів інвестування бізнес-проектів. На
конкурентоспроможність впливають дванадцять головних факторів, на
основі яких формується індекс глобальної конкурентоспроможності, а саме:
державні установи та інституції, інфраструктура, стабільність, освіта,
ефективність ринку товарів та послуг, продуктивність праці, розвинутий
фінансовий ринок, технології, розмір ринку збуту, рівень розвитку бізнесу та
інновації[3].
Основними шляхами вирішення проблем, пов'язаних з підвищенням
конкурентоспроможності національних підприємства, є: підвищення якості
управління; удосконалення зв'язків із зовнішнім середовищем; упровадження
(проведення) стратегічного маркетингу «виходу» і «входу» організації;
удосконалення організації інноваційної діяльності; упровадження нових
інформаційних технологій; упровадження нових фінансових і облікових
технологій; аналіз ресурсомісткості кожного товару за стадіями його
життєвого циклу і впровадження ресурсозберігаючих технологій;
підвищення організаційно-технічного рівня виробництва; розвиток логістики;
розвиток тактичного маркетингу.
Підсумовуючи, можна сказати, що для досягнення економічної
стабільності та виходу України на міжнародну арену, досягнення лідируючих
позицій потрібно забезпечити всебічну модернізацію економіки, осучаснити
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технологічну базу та інфраструктуру, залучити внутрішнє та зовнішнє
фінансування, ліквідувати корупцію, провести структурні реформи та
налагодити податкову та правову системи.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ
Динаміка розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України є реакцією
народного господарства на потреби розвитку національних факторів
виробництва. Участь у міжнародному поділі праці – це умова формування
сучасної народногосподарської структури, яка має забезпечити нормальний
розвиток вітчизняного виробництва і більш повне задоволення потреб членів
суспільства. Зовнішня економіка повинна формуватися як органічна складова
національної економіки, що пов’язує її з народними господарствами інших
країн для розв’язання комплексу проблем щодо задоволення різноманітних
потреб суспільства як у сфері виробництва, так і сфері споживання.
Вивчення вітчизняних наукових праць свідчить про те, що дискусії,
пов'язані з вирішенням питань щодо стану і перспектив розвитку ринків в
Україні, усе ще тривають. Вагомий внесок у розв'язання означених проблем
зробили такі вчені, як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, Ю. А. Верига, С. Ф. Голов,
Б. І. Валуєв, М. В. Кужельний, В. Г. Лінник, Б. Ф. Усач, М. Г. Чумаченко.
Трансформація зовнішньої економіки має вирішувати два основних
завдання: сприяти оптимальному розподілу факторів виробництва та
економічному зростанню. Перше завдання передбачає визначення видів
товарів і послуг та обсягів їх виробництва за наявного рівня ресурсів у
суспільстві та вибір комбінації наявних факторів виробництва і типу
виробничої технології.
Становлення зовнішнього сектору економіки України припадає на
період, коли світові ринки не тільки сформувалися, але й поділені між
основними суб’єктами світової господарської діяльності. За цих умов країні
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непросто знайти свою ринкову нішу й посісти гідне місце у світовому
економічному співтоваристві. Визначаючи зовнішньоекономічну стратегію,
Україна має виходити з двох найважливіших реалій. По-перше, з потреб і
тенденцій розвитку міжнародної економіки, по-друге, з рівня розвитку й
структури національної економіки [1].
Експортно-імпортні операції є основою створення підприємств із
залученням іноземного капіталу, які прагнуть поширювати свої торговоекономічні зв’язки за межами території України.
Динаміка експортно-імпортних операцій протягом останнього
десятиліття має постійний характер зростання, окрім 2009 року, адже
абсолютні показники 2012 року виражають ріст експортно-імпортних
операцій між країнами [4] . Це свідчить про зростання рівня співпраці та
реально високий потенціал для подальшого співробітництва. Для української
економіки властива тісна взаємозалежність зовнішньоекономічних та
внутрішніх процесів.
Динаміка обсягів експорту товарів дає змогу виявити тенденції щодо
поступового зростання загального експорту до 2011 року, та до стрімкого
зростання темпів падіння у 2015 році [2].
Серед причин скорочення експорту слід назвати зниження світових цін
на сировинні товари, несприятливу кон’юнктуру світового ринку, зміну
пріоритетів щодо партнерства у зовнішній торгівлі, скорочення обсягів
співпраці з історично пріоритетними імпортерами,
посилення вимог
зовнішніх ринків щодо якості вітчизняної продукції, посилення валютного
контролю за імпортними операціями.
У
2009
р.
порушилася
тенденція
стійкого
зростання
зовнішньоторговельного обороту України. Зниження економічної активності
в Україні і в країнах – торговельних партнерах, спричинене світовою
фінансово-економічною кризою, а також зміною умов торгівлі, в цілому
негативно вплинуло на показники зовнішньої торгівлі товарами і зумовило
різке падіння імпорту. У порівнянні з 2008 р. імпорт в 2009р. зменшився
майже в два рази [3].
Причинами суттєвого зменшення імпорту є зниження купівельної
спроможності
населення
України,
скорочення
потреби
у
високотехнологічному імпорті, викликані девальваційними процесами,
посиленням протекціоніських заходів, загостренням військових конфліктів
на територіях промислового виробництва
Якщо у період кризи 2009 р. причиною економічного спаду було саме
погіршення умов зовнішньоекономічної діяльності, то скорочення експорту
та імпорту в 2014–2016 рр. викликане, перш за все, спадом українського
виробництва.
Останнє можна підтвердити тим фактом, що навіть трикратне падіння
курсу гривні та значна переоцінка долара не викликали зростання експорту,
а, навпаки, супроводжувалися його падінням.
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Причина скорочення насамперед
у розриві економічних зв’язків
підприємств, які становили єдиний господарський комплекс; у впровадженні
неоліберальних методів управління економікою з наступним зубожінням
населення і скороченням внутрішнього попиту; в приватизації, яка
перетворилася на відверте розкрадання державних ресурсів.
Одним з пріоритетних завдань економічних перетворень, здійснюваних
в Україні в останні роки, є включення національної економіки в міжнародний
поділ праці, налагодження взаємовигідних зв’язків із зарубіжними
партнерами та розширення торгових відносин.
Неминучим для України є участь у взаємовідносинах на світовому
ринку, де економічні, політичні відносини не мають ніяких кордонів та
обмежень. У сучасних умовах глобалізації світового господарства та
міжнародних економічних відносин значно зростає роль і значення
використання іноземної валюти як засобу при розрахунках з іноземними
контрагентами. Тому, в залежності від структури проведення розрахунків у
іноземній валюті за господарськими операціями (імпорт, експорт), залежить
фінансова стабільність господарюючих суб’єктів, і в геометричній прогресії
– економічне процвітання самої держави. Необхідно не забувати і про той
фактор, що зовнішньоекономічна діяльність в Україні є не лише
пріоритетним напрямом політики держави (покращення інвестиційного
клімату в країні, створення основ для розвитку конкурентно – спроможної
торгівлі), але є одним з найбільших джерел доходів державного бюджету, що
впливає на створення умов для реалізації соціальних програм, програм з
охорони навколишнього середовища, стимулювання науково-технічного
прогресу, вирішення структурних проблем, забезпечення оборонної та інших
функцій.
Уже сьогодні Україна здатна будувати свої зовнішньоекономічні
відносини на взаємовигідних умовах. У зв’язку з високим рівнем відкритості
економіки України та залежності її експорту від сировинних цін на світових
ринках доцільно здійснювати диверсифікацію товарної структури, а саме:
нарощувати експорт продукції з середньою та високою доданою вартістю,
тобто готової продукції шляхом зниження вивізного мита на певні групи
товарів.
Для підвищення торговельної конкурентоспроможності необхідним є
насамперед подальше впровадження електронного обліку експортноімпортних операцій, що зменшуватиме корупційну складову митниці.
Отже, за останні роки склалися в цілому позитивні «стартові умови» для
формування нової географічної і товарної структури зовнішньої торгівлі
України, яка б відповідала стратегічним цілям нашої країни та сьогоднішнім
реаліям. Реалізація цих потенційних можливостей буде залежати, перш за
все, від внутрішніх процесів, що відбуватимуться в нашій державі. Крім того
ризик поширення коронавірусу може призвести до рецесії світової економіки
та значного сповільнення економічної активності в Україні.
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СПРИЯННЯ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ІНВАЛІДІВ
Як нам відомо, на ринку праці є такі категорії населення, які з певних
причин не є конкурентоспроможними і відповідно до цього мають низький
рівень зайнятості. В першу чергу це стосується людей з обмеженими
можливостями, тобто інвалідів .
На сьогоднішній день, сприяння у працевлаштуванні інвалідів є досить
актуальною темою, адже інтеграція України до Європейського Союзу несе за
собою, насамперед, проведення активної соціальної політики яка спрямована
в першу чергу на досягнення європейських стандартів життя та реалізацію
соціальних прав для всього населення[2, с.6].
Зокрема це питання досліджувалося у працях зарубіжних та
вітчизняних науковців, серед них: Коляденко Н.В.[2], Лєбєдєва Д.О.[1], Разік
В.,Лин Л., Васюта М.[3] .
Метою нашого дослідження є аналіз питань щодо залучення інвалідів
до вільного ринку праці.
В першу чергу потрібно дізнатися що являють собою такі поняття як
«інвалід» та «інвалідність». Термін інвалід в перекладі з латинської
«invalidus» означає «слабкий»,«немічний». «Інвалідністю» вважається дефект
або порушення: будь яка втрата психічної, фізіологічної або анатомічної
структури або функції, або відхилення від неї [2, с.15].
На сьогодні інваліди є найменш захищеною категорією населення адже
мають особливі потреби як в медичному, так і в соціальному обслуговуванні
і все через обмежені матеріальні доходи. Дискримінація на ринку праці
людей з обмеженими можливостями є чи не найважливішою соціальноекономічною проблемою сучасності. Кожна держава веде власну соціальну
політику, у тому числі щодо інвалідів, яка базується на відповідних
міжнародних документах. Одним із таких є Стандартні правила забезпечення
різних можливостей для інвалідів, затверджені ООН у 1994 р., які
розглядають осіб з інвалідністю як рівноправних членів суспільства, які
мають отримувати підтримку в межах звичайних систем охорони здоровʼя,
освіти, зайнятості і соціальних послуг.
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Також питанням залучення інвалідів до вільного ринку праці повинні
займатися держави, проводячи політику зайнятості. Хоча і надаються
гарантії щодо зайнятості та працевлаштування інвалідів але низька
конкурентоспроможність
залишається.
Це
обумовлено
певними
обʼєктивними та субʼєктивними причинами. До об’єктивних відносяться, в
першу чергу, недостатній рівень професійної підготовки, що зокрема
пов’язано з проблемою доступності якісної освіти. До суб’єктивних причин
ми можемо віднести психологічну непідготовленість до професійної
діяльності, що сформувалася як залежність від соціальних служб, тощо
[2, с.109].
Основним методом залучення людей з обмеженими можливостями до
нормального та повноцінного способу життя є їх професійна реабілітація, яка
в своєму процесі передбачає відновлення або удосконалення втрачених
професійних функцій, вибір відповідної професії та адаптацію до неї
інваліда. Професійна реабілітація в основному спрямована на підвищення
конкурентоспроможності інваліда на ринку праці і його працевлаштування
не лише у спеціально створених умовах, а і у звичайних виробничих[2, с.129130]. Для цього в Україні діє концепція квотування державою певного
відсотка робочих місць на підприємствах, тобто за інвалідами є закріплені
робочі місця. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», всім підприємствам, установам та
організаціям з кількістю працюючих від 8 і більше осіб встановлено
норматив зі створення 4% робочих місць для працевлаштування інвалідів. В
Україні, як відомо, лише 55% підприємств дотримуються даного показника,
інші 45% - вважають що їм вигідніше заплатити штраф ніж забезпечити
роботою інваліда[3, с.12]. Це обумовлено тим, що люди з обмеженими
можливостями мають право не працювати повний робочий день, і їх
продуктивність є значно меншою, тим самим це не несе за собою вигоди для
підприємства . Якщо роботодавці все ж дотримуються квоти то частіше
всього формально: виділяють робочі місця які є непривабливими та
низькооплачуваними. Хоча згідно з правилами, робочі місця для людей з
інвалідністю повинні відповідати нормативам, чим повинні займатися самі
роботодавці.
Щоб зменшити затрати на оренду, утримання або облаштування
робочого приміщення для інваліда, роботодавці надають можливість
працювати за місцем проживанням, тобто організовується надомна праця яка
є вигідною і для того хто надає роботу і для самого інваліда. Така форма само
зайнятості людей з інвалідністю на даний час є досить перспективною, адже
їм не потрібно долати шлях до роботи що є досить проблематичним явищем,
тому що не завжди дороги, підйоми, транспортний засіб підлаштований для
людей з певними особливостями. Надомна праця є різною, але найчастіше
такою можливістю працювати користуються фахівці з комп'ютерних
технологій [2, с.93].
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Отже, аналізуючи вищесказане, можна дійти до такого висновку, що з
розвитком соціальної політики, яка орієнтована на модель соціальних і
середовищних змін, працевлаштування інвалідів вже не являється такою
проблемою, а основним методом повернення їх до повноцінного способу
життя є професійна реабілітація.
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Глобалізація – це процеси всесвітньої економічної, політичної та
культурної інтеграції. Головною рушійною силою і як наслідок
глобалізаційних процесів постаємігрaція у масштабах всієї планети капіталу,
уніфікація законодавства, економічних і технологічних процесів. Але
глобалізація стосується, на наш погляд, більшою мірою економічних
процесів. Як приклад, це може показувативільний рух капіталів, вільна
торгівля, зниження прибутків і податків підприємства, спрощення та
переміщення гaлузей промисловості між різними державами для зменшення
витрат.
Глобалізація посилює роль і вплив суми технологій, що лежать в основі
нашої цивілізації, як планетарного фактору. У зв'язку з цим ціна рішень,
стосуються вони економіки, політики або соціумів і індивідів, дуже висока.
Ступінь відповідальності всіх видів політик за наслідки своїх дій значно
зросла, враховуючи включеність всіх країн в глобальний процес [1, с. 93].
Знаменно, що в наш час для того, щоб бути успішною, країна не
обов'язково повинна володіти великою територією, численним населенням
або багатими природними ресурсами, як це було в усі попередні історичні
епохи. Досить згадати Японію, що зазнає труднощів через відсутність запасів
палива і корисних копалин, не має великих лісових масивів, вона входить до
п'ятірки найсильніших економічних держав світу. З не меншим успіхом
можна вказати на такі країни, як Австрія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія,
які також не володіють ні значними територіями, ні численним населенням,
але всі вони є лідерами по стійкості розвитку, інноваційної привабливості та
інноваційної активності.
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Щодо України, хотілося б розглянути декілька рейтингів. Беручи до
уваги
індекс
інноваційного
розвитку,
представлений
агентством Bloomberg(2018 рік), Україна, серед п’ятдесяти досліджуваних
країнбула на 46 місці. Також дослідження виявило, що наша країна посіла
низькі позиції за продуктивністю праці, а саме 50 місце, що показує
недостатню кількість технологій, які були впроваджені,та виробництво
товарів з низькою доданою вартістю.А також, Україна потрапила до трійки
аутсайдерів (48 місце) за технологічними можливостями. У той самий
час,вона має великий потенціал до розвитку, тапосідає високе 21 місце за
ефективністю вищої освіти та 27 місце за патентною активністю.Водночас, у
2018 році, за даними GlobalInnovationIndex,наша країна вперше
обійшовшиРосію, піднялася з 50 на 43 місце в рейтингу інноваційних країн
[2].
Українські інновації обмежені у впровадженнях новітніх технологій на
виробництвах, перекваліфікації персоналу та зміною підходу до маркетингу.
І не дивлячись на те, що завдяки нововведеннямнаші країні все ж вдається
покращити фінансові показники, але у довгостроковій перспективі, а саме у
сфері інновацій та технологій, такий підхід може загрожувати українській
економіцізалишитись далеко позаду,у порівнянні з крaїнaми-лідерaми.
В Україні найнижчий індексвпровадження інноваційності, мають
державні або колишні державні компанії, такі як «Укрзaлізниця»,
«Укренерго», «Укргaзвидобування», «Укргaзбанк», «Укрексімбaнк». Часто
лідерами ринку виступають саме наведенні установи і відповідно створюють
свої правила на ньому. З цієї ж причини, можна стверджувати, що відсутність
в цьому секторі нових технологій не дає можливість розвитку не тільки
окремих галузей, але й усієї економіки [3, с. 68].
На думку багатьох експертів, для України був би цікавий досвід у
розвитку, який притаманний Кореї. Сильна залежність від експорту великих
технологічних компаній, яка сягає до 90%, чинить тиск на економіку, тим
самим диверсифікує технологічну галузь та створює умови в яких компанії з
творчим потенціалом, могли б рости й конкурувати на світовому ринку. Це
створено
виключно
для
підвищення
продуктивності
та
конкурентоспроможності національних галузей завдяки інтелекту,
інноваціям і новітнім технологіям.
В українській економіці ситуація суттєво відрізняється від наведеного
вище прикладу.За даними проведених досліджень, науковці виявили, що
наша країна все ще не готова у найближчий період проводити кардинальні
зміни та перетворення у своїх методах ведення бізнесу.
Отже, перед нами постає серйозний вибір, крокувати в одну ногу з
інноваціями та технологічним розвитком чи «пасти задніх», а рішення ми
приймаємо самі, варто просто розпочати зміни у власній роботі. Ми повинні
змінюватись разом з нашою країною, це стане стимулом для розвитку не
тільки компаній та фірм, а навіть уряду. Тоді у нашої держави буде гарний
поштовх, щоб задуматися про новітні та інноваційні методи розвитку
України.
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У сучасному світі досить актуальною темою є залежність суспільства від
новітніх технологій. Саме з цієї причини день у день науковці та філософи
стикаються із новими питаннями щодо людського життя у світі науковотехнічного розвитку.
На відмінну від багатьох проблемхімії, фізики, математики та інших
природничих наук, проблема штучного інтелекту ніколи не мала стійкого
характеру. Уявлення про штучний інтелект постійно трансформувалися та
змінювалися. Спробуємо розібрати його розвиток на прикладі окремої
країни, а саме Канади.
Розумне інвестування в технології штучного інтелекту і фінансові
технології на початкових етапах забезпечили процвітання канадського ринку
технологій. Дослідницькі групи кращих університетів, розвинене
інфраструктурне забезпечення екосистеми і визнані успіхи місцевих
компаній (наприклад, Shopify і BlackBerry) на світовому ринку закріпили за
Канадою статус лідера в області науково-дослідних та дослідноконструкторських розробок і інновацій. Канада залишається головним
центром тяжіння для міжнародних компаній та інноваційних стартапів, які
прагнуть отримати доступ до різноманітної і висококваліфікованої робочої
сили[1, с. 22-24].
Найбільше місто Канади Торонто стало майданчиком для активного
розвитку технологічної екосистеми, куди входять понад 4 000 стартапів,
завдяки чому місто можна віднести до одного з найбільших в світі центрів
технологічних інновацій. Торонто незмінно входить в рейтинги найбільш
швидкозростаючих технологічних ринків Північної Америки. Саме тут
будуть реалізовані нові проекти зі створення «розумних» міст науковими
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лабораторіями Waterfront Toronto і Alphabet's Sidewalk, що закріпить за
Торонто статус центру розвитку технологій і стартапів[2, с. 63-68]. В рамках
проекту частина набережної міста буде перетворена в багатоцільову
громадську зону площею 3,3 млн кв. футів, на території якої розміститься
нова штаб-квартира компанії Google в Канаді. Район стане свого роду
тестовим майданчиком, що з'єднує в собі елементи нових технологій і
урбанізму. Торонто стане найбільшим мегаполісом Північної Америки, де
з'явиться «розумне» місто – міський квартал, побудований з використанням
інформаційних технологій і використанням даних про трафік, рівні шуму,
якість повітря і продуктивність систем, включаючи роботу електромереж,
для контролю над поточними операційними процесами.
Канада є місцем зосередження талантів в області штучного інтелекту і
вже багато років вважається лідером в сфері технологій машинного і
глибокого навчання і навчання з підкріпленням. Країна стрімко розвивається
як міжнародний центр досліджень в сфері штучного інтелекту при підтримці
і на тлі зростаючого інтересу з боку науково-освітніх установ, приватних
компаній і урядових органів. Нещодавно федеральний уряд оголосив про
плани інвестувати 96 млн доларів США в рамках загальнонаціональної
стратегії прискорення темпів проведення досліджень і комерційної реалізації
технологій штучного інтелекту. Наміри компаній Uber, Google Brain і
DeepMind розширити свої дослідницькі потужності в Канаді підтверджують
статус країни як головного центру розробок технологій в області штучного
інтелекту[3, с. 80].
Істотний успіх Канади в сфері фінансових технологій підтверджується
ще і тим, що на території країни працює понад 300 фінансово-технологічних
компаній. Очікується, що протягом наступних п'яти років їх кількість
продовжить рости, що буде частково обумовлено діями з боку національних
банків і страхових компаній, бізнес яких зазнає суттєвих змін і які в даний
час ведуть активну діяльність по створенню власних фінансовотехнологічних підприємств або прагнуть укласти партнерські відносини в цій
галузі. Недавні значні інвестиції великих фінансових підприємств з США
привернули увагу до канадських фінансово-технологічних компаній і
забезпечили підтримку фахівців і доступ до знань, необхідних для виходу на
ринки США та інших країн.
Отже, штучний інтелект – це нова фундаментальна технологія, що
поступово трансформує більшість галузей економіки та суспільства.
Відповідно, штучний інтелект значно спрощує працю людини, тому введення
його на підприємства сприяє розвитку їх діяльності. Але, зрозуміло, що
удосконалення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у
галузі штучного інтелекту не відбувається миттєво, а розтягується на роки та
навіть десятиліття. Тому, можна зробити висновок, що Канада рухається
впевненими кроками до гарного інноваційного розвитку.
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ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах ефективне функціонування будь-яких підприємств
багато в чому залежить від якості управлінських рішень, що приймаються.
Процес управління займає особливе місце в діяльності організацій. Це
обумовлено тим, що саме управління повинне забезпечувати інтеграцію
економічних процесів на підприємстві. Проблема вдосконалення методів
управлінської діяльності керівника є особливо актуальною. Нині її
специфікою стають численні міжособистісні контакти. Звідси витікає
необхідність в освоєнні і використанні механізмів і схем управління,
орієнтованих на людину, мотиви її поведінки.
Питання пов'язані з використанням підходу рефлексії в діяльності
організацій, освітлюються в роботах В. Авілова, О. Анісімова, А. Воронкової,
Р. Лепи,
В. Лефевра,
Д. Новікова,
Т. Таран,
А. Чхартішвілі,
Г. Щедровицького тощо.
У сучасній практичній діяльності керівників підприємств відсутній
єдиний дієвий механізм, ґрунтований на принципах різних підходів в
управлінні. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедуорі виділяють чотири
найважливіші підходи, які внесли істотний внесок у розвиток теорії і
практики управління: підхід з позицій виділення різних шкіл в управлінні або
історичний підхід; системний, який припускає, що кожен з елементів, що
становлять систему, має свою певну мету; процесний, з позиції школи науки
управління розглядає функції управління як взаємозалежні. Процес
управління при цьому є загальною сумою усіх функцій; ситуаційний підхід,
який орієнтований на аналіз ситуації і підбір методів управління, що
відповідають конкретній ситуації. Як і системний, ситуаційний підхід не є
простим набором пропонованого керівництва, це спосіб мислення про
організаційні проблеми і рішення [1].
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В умовах кризи, коли динаміка усіх процесів різко змінюється і
виникають розриви безперервності перед підприємствами, організаціями
встає завдання адаптації до нових ринкових умов. У цих умовах переваги в
конкурентній боротьбі отримує те підприємство або організація, в яких
система управління буде ефективно справлятися з усіма труднощами, що
виникають в процесі взаємодії і організації управлінської діяльності.
Сьогодні жоден економіст не може обійтися без розгляду психологічних
характеристик, що впливають на ефективність управлінської діяльності в
цілому. У зв'язку з цим необхідно застосування направлення вдосконалення
діяльності керівника, практики управління – підходу рефлексії.
У управлінській діяльності базовим процесом повинна являтися
рефлексія, рефлективне мислення, що завершується розробленим
управлінським рішенням, спираючись на яке відбувається підтримка балансу
отриманого результату (Р) і ресурсів та засобів (РЗ) на будь-кому
підприємстві чи організації. Якщо люди нехтують Р/РЗ балансом при
використанні фізичних ресурсів, вони тим самим знижують ефективність
організації і часто залишають її збанкрутілою.
Для рефлексивного управління характерна відсутність не лише
конкретної, наявної об'єктній діяльності, але також і конкретній, наявній
затребуваності. Управління рефлексії, таким чином, узагальнює ситуацію ще
більше, вводячи у свої рамки актуалізацію, конкретизацію, координацію і
самій затребуваності.
Рефлексія – форма теоретичної діяльності людини, спрямована на
осмислення своїх власних дій і законів. Зміст рефлексії визначений
предметно-чуттєвою діяльністю. Рефлексія це усвідомлення практики,
предметного світу. Також, вона є методом філософії.
Важливо виділити те, що рефлексія може бути здійснена людиною
тільки над тим, що вона має, – думками, почуттями, волею, безпосереднім
життям. Аналогічно і рефлексія в управлінні можлива у людини лише по
відношенню до своєї власної діяльності. Кожен керівник повинен створити
свою унікальну організацію свою «систему». Оскільки будь-яка запозичена
ззовні система – як ціле, а не засіб – відкидає керівника як такого. Це одна з
найпоширеніших помилок в практиці керівника. Насправді тільки в концепції
«своєї, унікальної справи» керівник може управляти підпорядкованими
особами. Після створення справи і прийняття управління на себе, в діяльності
керівника більше немає місця для сліпого прогнозування і якогось
невизначеного майбутнього. У рефлексивному управлінні керівник сам будує
майбутнє. По суті він вже має його, але воно дуже абстрактне. У такому разі
робота керівника полягає в творінні, втіленні цього майбутнього, але не
передбачає його. Прогнозуватися або передбачатися можуть лише окремі
елементи зовнішнього середовища (наприклад, поведінка конкурента,
стабільність суспільства, надійність партнера і так далі).
Наприклад, при виході нового товару на ринок варто спершу визначити
цілі рефлексивних впливів в розрізі товарів і ринків. Для реалізації даного
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етапу необхідна кількісна та якісна інформація про споживачів, конкурентів,
постачальників та потенційні можливості підприємства до випуску нового
виду продукції. Після цього ідентифікуються та обираються суб’єкти
рефлексивних впливів, а саме споживачі, постачальники та конкуренти. В
результаті реалізації даного процесу формується образ суб’єктів впливу в
уяві підприємства, виявляються раціональні (ціна, якість продукції, умови
постачання тощо) та ірраціональні (власні інтенції суб’єкта, вплив
середовища, реклами на його рішення, психоемоційний стан, звички, існуючі
обов’язки тощо) фактори, які впливають на їхнє рішення [2].
Все ж головна, необхідна умова ефективного керівництва – людина
повинна знайти себе в управлінні. При використанні традиційної схеми
управління із зворотним зв'язком, суб'єкт управління повинен мати модель
керованого суб'єкта. Але дуже часто керівник сприймає підприємство як
безліч об'єктів, не намагаючись узагальнити і об'єднати їх. В цьому випадку
використати схему із зворотним зв'язком не вдається, оскільки існує багато
різних об'єктів, що мають свою специфіку професійної діяльності. Потік
різної специфічної інформації занадто великий, щоб його можна було
систематизувати і проаналізувати. Щоб приймати компетентні рішення,
керівник повинен не лише розбиратися в специфіці окремих процесів, але
також уміти координувати їх. Як вже було сказано, через велику різницю в
процесах одній людині робити це дуже проблематично, тому в практиці
застосовують два дещо спрощених процеси:
1. Керівник вводить в дію інститут заступників. При цьому методі
заступники беруть на себе частину робіт в окремих напрямах. Необхідно
також відмітити, що стосунки керівника і заступників не формалізуються в
порівнянні із стосунками керівника і підлеглих.
2. Моделі, з якими працює керівник, настільки спрощуються, що
діяльність в їх рамках стає йому доступною. В цьому випадку схема набуває
стандартну модель із зворотним зв'язком. Обидва прийоми зберігають
загальну ідею схеми, але в обох випадках керівник втрачає дещо в плані
особистої компетенції. У першому випадку керівник віддає частину своєї
діяльності, в другому випадку моделі зазвичай настільки огрублюються, що
вони перестають відображати події довкілля.
Таким чином: під рефлексивним управлінням розуміють:
– актуалізацію соціально значимої затребуваності;
– побудову безлічі унікальних управлінських понять (абстракцій) і
стосунків на цій множині – так званого концептуального підприємства;
– здійснення діяльності концептуального підприємства – управлінській
діяльності, у тому числі за рахунок залучення до інтерпретації понять
концептуального підприємства професійних фахівців4
– координацію управлінської діяльності при побудові організаційної
структури промислового підприємства.
Отже, рефлексивне управління – це здатність бачити будь-яку ситуацію
збоку, розуміючи її причини і прогнозувати наслідки, керувати нею,
випереджаючи інших. Використання рефлексивного підходу дозволить
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свідомо моделювати поведінку об'єкту управління, стерти грань між
суб'єктом і об'єктом управління, впливати на об'єкт управління для зміни
сприйняття продукту без зміни його фізичних властивостей.
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У контексті вирішення і подолання основних проблем в країнах-членах
ЄС, і з урахуванням зовнішньополітичного пріоритету України –
євроінтеграції – слід зазначити, що інтеграційні процеси ЄС неминуче
впливають на стратегічний розвиток України.
Лібералізація торгівлі між Україною та ЄС може також привести до
вдосконалення правил торгівлі на внутрішньому ринку відповідно до норм
ЄС і до розширення присутності європейських експортерів на українському
ринку, що сприяє більш повному задоволенню українців якісними товарами.
Вимоги, які Україна повинна виконати для введення ЗВТ між Україною
та ЄС, фактично збігаються з програмою необхідних для України реформ. У
той же час створення ЗВТ між Україною та ЄС зажадає серйозних зусиль з
боку України щодо уніфікації своїх технічних регламентів і стандартів якості
виробленої продукції.
В умовах впровадження ЗВТ Україні необхідно взяти на себе чіткі
зобов'язання щодо приведення у відповідність з європейською практикою
своєї політики в сферах конкуренції, корпоративного управління,
регулювання внутрішнього ринку, екологічної безпеки тощо [4].
Євроінтеграцію, по суті, можна розглядати як процес реалізації
унікальних можливостей української держави і її громадян, що
відкриваються завдяки утвердженню нашої європеїзації. Інтеграція в
європейський політичний, економічний і соціальний простір створить
додаткові можливості для модернізаційного та інноваційного розвитку
держави і суспільства.
Успішний приклад Європейського Союзу, навіть незважаючи на нинішні
проблеми сучасності, демонструє можливість існування інтеграційної моделі.
У цій моделі затверджуються нові принципи міждержавних відносин, які
позбавлені недовіри і непрозорості, де національний суверенітет кожної
держави органічно пов’язаний з колективними зобов’язаннями і спільними
діями [1, с. 27].
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В рамках інтеграційних об’єднань і за умови досягнення національних і
використання конкурентних переваг України можна прискорити економічне
зростання держави, підвищити соціально-економічне становище населення і
здійснити реальну інтеграцію в глобальну економічну систему.
Проблема впровадження та реалізації стратегії економічного розвитку
України є дуже актуальною і досить складною з точки зору її розробки. У
цьому напрямку здійснюються різні заходи, проте вони часто не ефективні,
оскільки не мають конкретних цілей, підтверджених науково
обґрунтованими показниками розвитку економіки, також не завжди
виявляються потенційні можливості господарської діяльності, не
відбувається моніторинг і контроль над реалізацією заходів, визначених в
стратегії [4].
Стратегія «Європа 2020», яка сьогодні реалізується в ЄС, є досить
чіткою: вона вказує на шляху досягнення поставлених цілей, має окремо
розроблений набір рекомендацій для кожної країни-члена ЄС і інструменти
їх впровадження. Щорічно проводиться моніторинг її реалізації в кожній
країні, і на підставі, якого ЄК розробляє конкретні рекомендації щодо
поліпшення економічних показників (цілей «Європа-2020»), які були
схвалені всіма державами-членами ЄС.
З нашої точки зору Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» скоріше є
орієнтиром стратегічного розвитку України, ніж глибоко розробленою
стратегією, результати якої можуть бути досяжні до 2020 року, оскільки не
визначені чітко механізми її реалізації та контролю за виконанням.
Розглядаючи інтеграційні процеси в країнах ЄС і аналізуючи
особливості останніх розширень в ЄС природним, нам здається, бажання
України інтегруватися в Євросоюз, тим більше, ми вважаємо, що на
сьогоднішній день європейська інтеграція є одним з головних
зовнішньополітичних пріоритетів України. По суті євроінтеграція є процесом
реалізації унікальних можливостей української держави і його громадян, що
відкриваються завдяки розкриттю та утвердження нашої європеїзації. Така
інтеграція створить всі можливості для модернізаційного та інноваційного
розвитку нашої країни.
Але слід враховувати особливості стратегічного розвитку країн ЄС і
його впливу на стратегічний розвиток України. Проаналізувавши сучасний
стратегічний розвиток країн Європейського Союзу, а також деякі стратегічні
програми України, слід зазначити, що механізм впровадження стратегії
економічного розвитку в Україні неефективний, він не враховує реальний
потенціал країни і не має, як правило, в своїй основі чітких заходів,
інструментів, механізмів , які сприяли б виконанню стратегії [2, c. 14].
Таким чином, слід з урахуванням досвіду європейських країн більш
чітко сформувати і реалізувати стратегію економічного розвитку України, що
дозволить нам в умовах глобалізації кризових явищ забезпечити
конкурентоспроможність національної економіки і високий рівень життя
українців на довгі роки. Перспективами подальших досліджень у даному
напрямку є розробка програм і механізмів відповідно до завдань і складових
стратегії.
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У контексті останніх трансформацій на ринку з більшості показників
економічного зростання країни головним являється темп розвитку
інноваційної діяльності. Звідси випливає абсолютно очевидний факт, що
коли відбувається продовження розвитку економіки країни лише в сфері
сировинних галузей промисловості, де переважає відсутність комплексного
підходу до виготовлення будь-яких ресурсів та низький показник інтеграції
сучасних засобів та способів виробництва, а спостерігається лише процес
видобутку національних ресурсів та подальший перепродаж з метою
збагачення підприємств, то така країна буде залишатись в когорті країн з
дуже низьким рівнем конкурентоспроможності на зовнішньому ринку.
Залишається відомим те, що рівень розвитку економіки та виробництва
країни напряму залежить від рівня розвитку інноваційної діяльності, тому
впровадження таких інновацій являється одним з головних чинників успіху
підприємства, котре в свою чергу впливає на рівень розвитку країни загалом
[1].
Окремі теоретичні та прикладні аспекти інноваційної діяльності
досліджені в працях Болдвіна Дж.Р., Горбачева М.С., Гриньова А.В., Каракай
Ю., Кіпчарскої Е.В., Сергєєва В.А. та інших вчених.
Метою тез є дослідження та аналіз структурних змін інноваційної
діяльності в контексті розвитку світової інтеграції.
Одною з головних особливостей інноваційної діяльності є те, що вона
284

опирається не лише на професійні, але і на знання які є міждисциплінарними,
тобто працівники підприємств особисто підтримують інноваційну активність
фірми ще до того як нововведення впровадять за допомогою структур які
створювались щоб контролювати і розвивати процеси виробництва за
допомогою новітніх методів менеджменту.
Інноваційна діяльність підприємства має й характерну особливість,
котрою є інноваційна активність, яка визначає ступінь інтенсивності
впровадження інноваційних процесів, своєчасність їх інтеграції, можливість
підприємства налаштувати та активізувати потенціал своїх потужностей на
якісні перетворення.
Розвиток інноваційної діяльності базується на основі поєднання
наукових, техніко-технологічних, організаційних, фінансових і комерційних
заходів, котрі спрямовані на отримання прибутку за рахунок накопичених
знань, технологій та засобів виробництва. Нові або вдосконалені продукти,
товари та послуги з новими якостями є результатом інноваційної діяльності .
Основою інноваційної діяльності є інтелектуальний потенціал співробітників
і рівень їх сприйнятливості до нововведень.
Економічна організація нашого суспільства змінюється під тиском тих
змін які приносять інновації. З’являються нові елементи у спектрі основних
господарських структур (наприклад, венчурні фірми), трансформується зміст
їх взаємозв’язків. Різноманітні форми власності переживають відчутні
зрушення у своїй структурі та реалізації. Технології управління також
продовжують розвиватись. Вертикальні впливи все більше ускладнюються
горизонтальними зв’язками. Завдяки суттєвому впливу інституціональних
механізмів, відповідно відбувається зміна змісту механізмі державного
регулювання економіки. Стратегічна мета розвитку інноваційної діяльності
та формування інноваційної економіки в нашій країні на найближчу
перспективу повинен стати комплексний розвиток вітчизняних виробництв
та регіонів до рівня їх конкурентоспроможності в світі. Головна мета
державної політики у напрямі забезпечення конкурентоспроможності, на
відміну від традиційної промислової політики, повинна полягати у створенні
сприятливих рамкових умов та інтенсифікації зусиль у тих сферах, де
існують провали вільного ринку. По-перше, це ефективна макроекономічна
політика, спрямована на зменшення рівня інфляції і збільшення свободи
економічних агентів через зниження ставок податків, а також
антимонопольна політика. По-друге, це заходи, що ведуть до більш високої
конкурентоспроможності, і їх роль полягає в підтримці та оновленні
національних інституцій (законодавство, система суспільних і приватних
інституцій, що забезпечують економічне і соціальне життя, прозорість дій
уряду тощо). По-третє, це структурна політика із активізацією
високотехнологічних виробництв разом із діями уряду в напрямку посилення
всієї економіки (розвиток інфраструктури, захист навколишнього
середовища, освіта, наукові дослідження та розробки) [2].
Зважаючи на світовий досвід, необхідно зазначити, що в науковій думці
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високо розвинутих країн акцент роблять не на ціновому механізмі
конкуренції, а на інноваційних процесах, пов’язаних з поліпшенням усього
виробничо-господарського потенціалу підприємства. Вітчизняні науковці
також намагаються обґрунтувати національні інноваційні пріоритети, знайти
дієві механізми залучення та ефективного використання інновацій [3].
Роблячи висновок можна підсумувати , що головним каталізатором
активізації інноваційної діяльності, тобто ключовим фактором прогресу, на
сьогодні є активний процес інтелектуалізації економіки. Такі ресурси, що є
створені людьми, тобто техніка, технологія, знання — являється безкінечним
джерелом постійного та динамічного розвитку та засобом виходу із стану
економічної депресії, чого в свою чергу не можна зробити завдяки
обмеженим природнім ресурсам. Лише завдяки впровадженню інноваційної
діяльності на ряду з вище описаними методами та способами інтеграції їх у
подальше виробництво країни вдасться вийти на світовий рівень
конкурентоспроможності.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК
Глобалізація визначається як процес, який на основі міжнародних
стратегій має на меті розширення ділових операцій на світовому рівні, і
спричинявся сприянням глобальних комунікацій завдяки технологічному
прогресу та соціально-економічним, політичним та екологічним розробкам.
Такий підхід до конкуренції досягається завдяки диверсифікації
ресурсів, створенню та розвитку нових інвестиційних можливостей шляхом
відкриття додаткових ринків та доступу до нової сировини та ресурсів.
Диверсифікація ресурсів - це бізнес-стратегія, яка збільшує різноманітність
бізнес-продуктів та послуг у різних організаціях. Диверсифікація зміцнює
інститути за рахунок зниження факторів організаційного ризику, поширення
інтересів у різних сферах, використання ринкових можливостей та придбання
компаній як горизонтального, так і вертикального характеру.
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Проблемам
теоретико-методологічного
формування
конкурентоспроможності національної економіки та пошуку нових
ефективних факторів її підвищення присвячено праці Д. Анжемоглу, К.
Баранова, І. Брикова, К. Вергала, А. Донських, К.Кузнєцова, С. Радзієвської,
Д. Робінсона, М. Рогози, С. Романчика, М.Синюченко, Н. Скрипник, Е.
Хайрутдінова, В. Шовкалюка, О. Шнипко та ін.
Глобалізація, ставши об’єктивною реальністю у ХХІ ст., трансформує
національні економіки, змінює роль держав та саму парадигму соціальноекономічної та політичної взаємодії між ними. В окреслених умовах відбувається одночасне послаблення суверенітету одних держав, що були донедавна
головними лідерами на світовій арені, повне зубожіння населення
найбідніших країн на фоні подальшого економічного піднесення країн
«золотого мільярду».
Досвід високорозвинених країн світу доводить, що чинники
конкурентоспроможності постійно змінюються від абсолютних і
порівняльних переваг до інноваційних досягнень та впроваджень.
Нобелівський лауреат з економіки 1974 р., австрійський вчений
Фрідріх А. фон Хайєк відзначає, що конкуренція — це процес, за допомогою
якого люди отримують і передають знання . У роботі М. Портер зазначає, що
конкуренція — це динамічний процес, який розвивається; це ландшафт, який
безперервно змінюється, на якому з’являються нові товари, нові шляхи
маркетингу, нові виробничі процеси та нові ринкові сегменти [ 1].
Майкл Портер провів величезну дослідницьку роботу з вивчення понад
100 галузей в різних країнах. На його думку, чим сильніше розвинена
конкуренція на внутрішньому ринку країни і вище за вимогу покупців, тим
більше ймовірність успіху компаній з цієї країни на міжнародних ринках (і
навпаки, ослаблення конкуренції на національному ринку приводить, як
правило, до втрати конкурентних переваг).
Історичний
аспект
розвитку
інноваційної
діяльності
на
макроекономічному рівні переконує нас у прямому впливі технологічних
інновацій на поліпшення життєвих стандартів, досягнення високих темпів
економічного зростання та процвітання нації. Так, оцінюючи статистичні
особливості темпів економічного зростання чотирьох країн світу (Німеччини,
Великобританії, Франції, США), перший Нобелівський лауреат з економіки
1969 р. Я. Тінберген отримав важливі результати, що на ріст національної
економіки суттєво впливають не лише такі чинники виробництва, як праця та
капітал [3]. Суттєве економічне зростання вчений пояснив дією третього
чинника виробництва, а саме фундаментальними нововведеннями,
організаційно-управлінськими,
науково-технологічними
інноваційними
процесами.
На ранній стадії глобальні компанії виходили на ринки, що
розвиваються, в основному для зниження їх витрат на постачання глобалізація та лібералізація світової економіки. Фірми шукають глобально
найдешевший доступ до ресурсів з метою оптимізації їх витрат та пропозиції
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світовому ринку конкурентоспроможної продукції; в часі, ціни стали
вирівнюватись, тому процес дефляції, та еволюція від сировини (природи та
праці) до рафінованих ресурсів (людський капітал) стає невідворотною.
Сьогодні їх роль змінюється, і вони є ключовими гравцями в розвитку
країн, що розвиваються, котрі прагнуть будувати свою інфраструктуру та
розвивати їх внутрішнє споживання - з точки зору розвитку
конкурентоспроможності, результатів цієї другої хвилі глобалізації фахівці
визначили зміну середнього класу, народження міського населення та нових
продуктів, які слугують для обслуговування нових клієнтів [4]. Відбулася
зміна цілей та доступ до внутрішніх ринків призвів до інфляції, з одного
боку, та до бажання розвиватися з іншого боку, стратегії "наздоганяння".
Але завтра світовим компаніям доведеться конкурувати з внутрішніми
компаніями та брендами, які народжуються та розвиваються в сучасних
умовах світового ринку. Ринки, що розвиваються, стають державами, що
розвиваються. Партнерство сьогодні стане викликом завтрашнього дня - і чи
є кращий приклад аби підтвердити це припущення, що нещодавній «підйом і
блиск» «БРІК» ( країни - Бразилія, Росія, Індія та Китай) за обставин світової
економічної кризи може втратити свою релевантність? Нове напруження
виникає і буде виникати у той час як третя хвиля глобалізації
характеризується місцевою конкуренцією яка стає глобальною і це
призводить до невідворотних змін [2].
Загрози пов‘язані не стільки з основними тенденціями глобалізації,
скільки із неадекватною зовнішньоекономічною політикою економічно
розвинених країн, що накладається на них. Розвинуті країни, претендуючи на
роль глобального центру, насправді не є ним саме тому, що у своїй політиці
подвійних стандартів не йдуть далі найближчих власних національних
інтересів. Особливість ситуації полягає в тому, що, продовжуючи цю
політику в міжнародній торгівлі, інвестиціях, валютно-кредитних
відносинах, вони намагаються підсилити свої переваги зовсім не вищого
порядку. Митні бар‘єри, замасковані під антидемпінгову політику,
захищають ресурсні переваги економічно розвинених країн, причому
захищають у підсумку від того самого процесу глобалізації, ініціаторами
якого ці країни і є.
Наслідками глобалізації також стало те, що окремі частини світового
ринку стали перетворилися у цілу відкриту систему взаємозв’язків та
взаємозалежностей в інформаційно-технологічному, фінансовоекономічному, суспільно-політичному та соціально-культурному аспектах
життя людства.
Глобалізація стала набирати свою актуальність після завершення
великих війн, котрі в свою чергу вплинули на її розвиток. Через те, що
населення сильно змішалося в той страшний період, вона зародилась саме в
той час. У 70-80 рр. ХХ ст. в результаті дії багатьох причин, як економічних
так і соціальних, вона захопила усі сфери життя. Даний сценарій розвитку
подій може стерти національність багатьох держав, і призведе до створення
гомогенного
господарського світового порядку завдяки діяльності
транснаціональних, міжнародних корпорацій та міжнародних організацій.
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Отже, глобалізація є причиною колосальних змін у національних
економіках більшості держав світу. Перш за все за рахунок всеохоплюючого
процесу розмиття та стирання кордонів майже у всіх сферах суспільного
життя через пошук найбільш ефективного використання продуктивних сил
суспільства. В умовах обмеженості ресурсів в яких ми живемо, вона
являється єдиним варіантом
подальшого функціонування світового
господарства.
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Україна відрізняється сприятливим кліматом та родючими чорноземами,
створює умови розвитку сільськогосподарського виробництва та розвинутого
ринку сільськогосподарських продуктів. Агропромисловий комплекс
України є одним із найбільших та найважливіших секторів економіки, значна
частина продовольчих ресурсів країни формується саме тут.
Проблемам, пов’язаним з розвитком аграрного сектору, його місцем на
світовому агропродовольчому ринку, присвячені наукові праці багатьох
вчених-економістів, серд них: Єрмолаєв А., Клименко І., Ємець В., Таран С.,
Ціхановська В.М., Фризоренко А.О. Ці та багато інших авторів приділяли
значну увагу як теоретичному вивченню цього питання, так і практичній
реалізації розроблених рекомендацій.
Однією з головних передумов економічного зростання є розвиток і
поглиблення зовнішньої торгівлі, нарощування її експортного потенціалу.
(рис. 1).
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Рисунок 1 - Аналіз динаміки обсягів експорту України 2012-2018 рр. [1]

Аналіз показав, що обсяг експорту України у 2012-2015 рр. зменшився
на 46,7 млрд. дол. У період з 2016 по 2018 рр. відбулося зростання обсягів
експорту Українина 18,3 млрд. дол.
Питомавага сільськогосподарської продукції в структурі загального
експорту Україниу 2018 р. становила 39,3%. Географічна структура експорту
сільськогосподарської продукції дає можливість визначити пріоритетні
напрямки галузі в освоєнні світових ринків в умовах глобалізації. (рис. 2).
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Рисунок 2 - Географічна структура експорту сільськогосподарської продукції України у 2012 р. [2]

Аналіз показав, що у 2012 р. найбільша кількість експорту
сільськогосподарської продукції надходила в країни Азії, частка яких
становила 30,3%, а найменша кількість постачалася у США – 0,1%.
Сільськогосподарська продукція України представлена на всіх
континентах планети. Проте, головними поціновувачами українських
сільськогосподарських продуктів у 2018 р. були країни Європи та Азії.
Географічна структура експорту сільськогосподарської продукції України у
2018 р. показана на рис. 3.
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Аналіз показав, що у 2018 р. в країни Європи найбільше постачалися
такі види сільськогосподарської продукції, як кукурудза та м’ясо птиці, до
Азії у найбільшій кількості надходила соняшникова олія, до Африки –
пшениця, а у СНД найбільше постачався цукор.
Для забезпечення розвитку аграрного ринку в умовах посилення
євроінтеграційних процесів, конкурентної боротьби, наповнення його
конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва та сприяння
виходу цієї продукції на європейський і світовий аграрний ринок необхідно
здійснити основні завдання регулювання вказаних процесів:
- визначення механізмів вдосконалення державної підтримки створення
та впровадження нових екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій
вирощування, поглибленої переробки сільськогосподарської сировини та
виготовлення з неї конкурентоспроможної вітчизняної продовольчої
продукції;
- здійснення цінової політики в сільському господарстві на основі
поєднання вільного ціноутворення, державного регулювання та сприяння
зростанню доходів сільськогосподарських виробників;
- здійснення заходів щодо впровадження у сільськогосподарських
підприємствах, що виробляють продовольчі товари, міжнародних систем
забезпечення безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини;
- залучення інвестицій у сільськогосподарські та переробні підприємства
з метою випуску конкурентоспроможної продукції;
- підготовка висококваліфікованих фахівців для здійснення названої
діяльності в аграрному секторі економіки [4].
Отже, стратегічними напрямами розвитку зовнішньоекономічної
орієнтації аграрного сектору України мають стати підвищення якості
продукції та нарощення експортного потенціалу за рахунок диверсифікації
товарної пропозиції товарами із високою доданою вартістю, що потребує
формування потужного мотиваційного механізму до виробництва саме
такого роду товару [1]. Передумовою для ефективного функціонування
агропродовольчого ринку є створення сприятливих умов для розвитку
291

бізнесу, особливо фермерства; створення максимально лібералізованого
доступу до міжнародних ринків; інвестування галузі сільськогосподарської
продукції та модернізація відповідно до міжнародних стандартів якості
харчової продукції.
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СПІЛЬНА АГРАРНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Підхід ЄС до формування аграрної політики – одного з ключових питань
для населення Європи ґрунтується на довгостроковому шестирічному
плануванні, зокрема у питаннях бюджету та фінансування. Кожні шість років
фокус таких програм дещо зміщується для того, щоб розвиток галузі не був
однобічним.
Значний внесок у розвиток наукового знання стосовно спільної аграрної
політики Європейського Союзу зробили: Богатуров О.Д., Буянов В.С.,
Вафіна Н.Х., Вінська О.Й., Мороз О.О., Шарко І.О., Шиян В.Й. та ін.
Метою тез є здійснення аналізу спільної аграрної політики
Європейського Союзу.
Європейська модель сільського господарства заснована на трьох
основних чинниках: фермерському господарстві сімейного типу, визнанні
багатофункціональної ролі галузі й всебічному захисті системи
ціноутворення на продовольство і доходів товаровиробників від ринкової і
природної стихій. Статтею 33.2 Угоди про створення ЄС окреслено, що його
аграрна політика і спеціальні методи її застосування повинні ураховувати [3]:
а) особливу природу сільськогосподарської діяльності, що випливає із
соціальної структури галузі та природного різноманіття регіонів;
б) принцип поступовості при здійсненні будь-яких перетворень;
в) тісний взаємозв‘язок сільського господарства з іншими секторами
економіки.
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У результаті узагальнення в історії здійснення Спільної аграрної
політики можна виділити чотири основні етапи:
1) 1962 р. – утворення ринку зерна, а також інших видів продукції (крім
кормів, торгівля якими відбувається переважно за умовами, передбаченими
СОТ);
2) 1968 р. − прийняття Меморандуму про реформу сільського
господарства, спрямовану на послаблення наслідків надвиробництва,
зменшення бюджетних витрат на формування структурної політики;
3) початок 80-х років – реформа європейської аграрної політики,
погодження виплати фінансової підтримки зі зниженням виробництва,
зокрема скороченням посівних площ та поголів‘я худоби, введення квот на
виробництво;
4) кінець 90-х років – реформа САП («Порядок денний 2000») у напрямі
зменшення
витратності
й
розширення
функціональності
сільськогосподарської сфери [1].
Основні принципи формування нової аграрної політики такі:
конкурентоспроможність аграрної сфери на світових ринках при зменшенні
рівня субсидування; гарантований рівень життя сільського населення
головним чином за рахунок стабільних доходів фермерів; відповідність
виробництва попиту на продукцію та політиці збереження природного
середовища; багатоукладність виробництва, традицій населення як метод
підтримки
зайнятості
та
естетичних
цінностей
сільської
місцевості;обґрунтованість і виправданість витрат на забезпечення політики
економічного та соціального розвитку села [2].
Основні цілі спільної аграрної політики САП (Сommon Agrarian Policy –
CAP) були визначені в ст. 39 Римського договору:
- збільшення сільськогосподарського виробництва на основі
запровадження досягнень науково-технічного прогресу, забезпечення
раціонального розвитку сільського господарства й оптимального
використання виробничих ресурсів, особливо трудових;
- забезпечення високого рівня життя населення, особливо зайнятого в
сільському господарстві, за рахунок підвищення його доходів;
- стабілізація ринків;
- забезпечення стійкого продовольчого постачання населення за
прийнятними цінами [3].
У цій же статті договору записано, що під час розробки єдиної аграрної
політики беруться до уваги соціальна інфраструктура сільського
господарства та різниця між регіонами. Особливий наголос робиться на
необхідності розробки спеціальних заходів стосовно сільського господарства
у зв‘язку з його специфічним становищем і тісними взаємозв‘язками з
іншими секторами економіки.
Договір визначає конкретний перелік заходів з реалізації завдань
Спільної аграрної політики. Основними серед них є такі:
- визначення термінів перехідного періоду для введення САП;
- визначення форм організації ринку;
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- відпрацювання загальних організаційних основ регулювання цін,
підтримки виробництва і збуту різних продуктів, зберігання,
транспортування, механізму стабілізації експорту й імпорту;
- відпрацювання спільних методів розрахунку цін.
САП ЄС провадиться через такі принципи:
- спільні ціни на аграрну продукцію;
- рівень цін на сільськогосподарську продукцію, що перевищує світовий;
- спільна фінансова система та фінансова солідарна відповідальність [3].
Одна з останніх ініціатив ЄС – Бюджет для Європи (2014-2020) – також
містить комплексний підхід до розвитку сільськогосподарської політики.
Реформа, передбачена документом в аграрній сфері, була спрямована на
більш справедливий розподіл прямої підтримки аграріям, «озеленення»
прямих виплат, підтримку активних фермерів, покриття рівня прямих
платежів для найбільших фермерів, спрощену схему дотацій для дрібних
фермерів.
Таким чином, завдяки дотриманню цих принципів досягаються
спільність ринку, системи збуту і цін у територіальних межах ЄС,
використання спільних правил конкуренції, уніфікація адміністративних
процедур, санітарних, ветеринарних норм. Передбачається, що фермери
країн – членів ЄС повинні перебувати у сприятливіших умовах порівняно з
постачальниками сільськогосподарської продукції з інших країн, оскільки
рівень витрат виробництва сільськогосподарської продукції в ЄС набагато
вищий, ніж у країнах-експортерах продовольства. Із цією метою необхідно
підвищувати конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції, що і
досягається встановленням вищих порівняно зі світовими цінами.
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3. Шиян В.Й., Шарко І.О. Аграрна політика : курс лекцій. Харків : ХНАУ,
2007. 204 с.
Черниш Тетяна
Науковий керівник: Павлюк Т.І., к.е.н., доцент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ ТА ДОПОМОГА УЧАСНИКАМ
ТА ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ
Як нам відомо, соціальне забезпечення стрімко розвивається для
усіх категорій населення, які з певних причин потребують соціальної
допомоги. Однією з таких категорій населення є учасники та ветерани війни.
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На сьогоднішній день,соціальна допомога ветеранам війни є досить
актуальною темою, адже ветеранів в Україні залишилось не так багато, але за
ними повинен бути належний догляд особливо якщо у них немає опікунів які
можуть доглядати за ними.
Метою нашого дослідження є аналіз соціальних пільг та допомоги
учасникам та ветеранам війни.В першу чергу потрібно дізнатися хто такі
ветерани війни. Кожного року суперечки щодо статусу, так і до кількості
ветеранівзагострюються. То хто ж такі ветерани війни? В українському
законі ʺПро статус ветеранів війниʺ вказано що ветерани війни це особи які
брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших
країн.
На сьогоднішній день ветерани є малозабезпеченою категорією
населення, адже 1265 гривень допомоги щорічно є значно малою для життя.
У кожної держави свої методи виплат допомоги ветеранам наприклад в
США за кожний додатковий рік вислуги понад 20 років пенсія збільшується
на 2,5% посадового окладу,береться за основу 50% останнього посадового
окладу. Ветерани та їх сім’ї мають можливості подорожувати світом та
відвідувати різноманітні оздоровчі центри, а також відпочивати не тільки
фізично і духовно, ай культурно.
Соціальна політика в Україні максимально спрямована на соціальноекономічний захист громадян, що входили до складу діючої армії в період
громадянської та Великої Вітчизняної воєн, під час інших бойових операцій з
захисту Батьківщини, партизани і підпільники громадянської та Великої
Вітчизняної воїн, військові, що виконували інтернаціональний обов’язок за
дорученням держави - участю в міжнародних миротворчих операціях, тощо.
Правовий статус - ветерана війни, забезпечує створення належних умов
для життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого
ставлення до цієї категорії громадян [2, с. 297]].
Законодавство України спрямоване на захист ветеранів війни шляхом:
• виконання цільових програм соціального і правового захисту
ветеранів війни;
• створення належних умов для підтримання здоров’я та активного
довголіття;
• надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової
діяльності відповідно до професійної підготовки і з врахуванням стану
здоров’я;
• організації соціального та інших видів обслуговування.
Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей, встановлені
раніше законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не
можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.
Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова
грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України:
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1. Інваліди війни (першої групи-3685 грн.; другої групи–3265 грн.;
третьої групи-2845 грн.).
2. Учасники бойових дій (1265 грн.).
3. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною (3685 грн.).
4. Члени сімей померлих учасників бойових дій (630 грн.).
5. Діти партизанів, підпільників та інших учасники боротьби у тилу
ворога (525 грн.) [1].
В Україні категоріям громадян які мають статус ветеранів війни
визначено перелік пільг такі як:безплатне одержання ліків,безоплатне
забезпечення санаторно-курортним лікуванням.Порядок надання путівок,
розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України: 75процентна знижка плати за користування житлом, комунальними
послугами;вартості палива; безплатний проїзд усіма видами міського
пасажирського транспорту;щорічне медичне обстеження.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації
вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються
Кабінетом Міністрів України.
• 50-процентна знижка плати за користування житлом;
• 50-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;
• 50-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого;
• використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час
[3, с.217].
Щорічно членам сімей померлих учасників війни виплачується разова
грошова допомога яка визначається Кабінетом Міністрів України.
Отже, аналізуючи вищесказане, можна дійти до такого висновкущо
соціальна допомога в Україні значно відстає від інших країн, щодо учасників
війни. Ветеранів війни залишилось не так багато тому необхідно збільшити
витрати на забезпечення їх благ та збільшити виплату щорічної допомоги.
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ В
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство є первинною ланкою економічної системи в умовах
формування та стрімкого розвитку ринкових відносин. Являючись головним
структуруючим елементом економіки, підприємство поєднує в собі різні
складні процеси, технології, дослідження, показники, які допомагають
максимізувати результати виробничого процесу.
Одним з найважливіших таких показників, який обґрунтовує можливості
підприємства є виробнича потужність. Вона представляє собою максимально
можливий річний випуск продукції (видобуток і переробку сировини або
виконання певних робіт) у запланованій номенклатурі та в асортименті, якого
досягають на підприємстві при повному використанні обладнання,
раціональному використанні виробничої площі з урахуванням наліченої
підприємством технології виробництва, організації праці та управління[1,
с.51]. Формується потужність під впливом багатьох факторів. Головними є:
1) Техніко-економічні показники використання норми (продуктивності),
устаткування, виробничих площ;
2) Склад устаткування, його кількість за видами та структура;
3) Номенклатура й асортимент продукції (послуг);
4) Фонд часу роботи устаткування (режим роботи підприємства).
Питання, пов’язані з формуванням, оцінкою виробничих потужностей та
їх ефективністю при використанні, відображали в своїх працях відомі
вітчизняні і зарубіжні вчені. Серед них Р.П. Атаманчук, Д.А. Штефанич,
І.Б.Швець, Ю.В. Шпак, Н.П. Коновалов. Дослідження практичної значимості
виробничих потужностей завжди зумовлює свою актуальність, адже є
найважливішим параметром, що характеризує потенційні можливості
основного виробництва на підприємстві.
Проблема визначення виробничої потужності підприємства має важливе
практичне значення у плануванні виробництва, тому що, як показує досвід,
без розрахункового обґрунтування виробничих програм випуску продукції,
відбувається неповне використання виробничої потужності підприємства.
Тож удосконалення розрахункового процесу і планування їх розвитку
актуально на будь-якому рівні виробництва.
Для обчислення потужності зазвичай використовуються натуральні
показники, такі як штуки, тонни, метри квадратні та інші. Так як вони
використовуються для визначення обсягу однорідної продукції, то стає
неможливим, при визначенні потужності підприємства (ділянки),
порівнювати та аналізувати виробництво за складністю або трудомісткістю.
Тому продукція, що випускається при широкій номенклатурі виробів,
групується за певною ознакою (конструктивна, технологічна та інші). Після
цього кожна така група підводиться до умовно-натуральних показників.
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Виробнича потужність – один з основних показників діяльності
підприємства. У розрахунку виробничої потужності підприємства
включається все устаткування, закріплене за основними виробничими
цехами, за винятком резервного, дослідних ділянок та спеціальних ділянок
для навчання робітників; культурно-технічний рівень кадрів та їх ставлення
до праці; досягнутий рівень виконання норм часу [2, c.65].
Загалом розрізняють три види потужності підприємства: проектну,
резервну та поточну.
Проектна потужність представляє собою можливий випуск продукції
певної умовної номенклатури в одиницю часу, який заданий при
проектуванні чи реконструкції підприємства. Вона вважається оптимальною
та фіксованою величиною, оскільки розрахована на постійну номенклатуру
та постійний режим роботи, але з часом проектна потужність перестає
відображати реальні можливості підприємства з випуску продукції, тому що
за час проектування, будівництва та освоєння потужності номенклатура
продукції значно змінюється.
Резервна виробнича потужність повинна завжди формуватися і постійно
існувати у різних галузях національної політики. Наприклад в енергетиці,
газовій промисловості для покриття пікових навантажень; у транспорті – для
перевезення збільшеної кількості пасажирів у певних сезон; у харчовій сферідля переробки більшої маси сільськогосподарської сировини, що може
зіпсуватись та інше.
Поточна виробнича потужність визначається періодично, через зміну
умов виробництва або перевищення показників проекту, тобто має
динамічний характер.
Виробнича потужність підприємства – це величина, яка може
змінюватись протягом усього планового року [3, с.154]. За певних умов, вона
може як і збільшуватись (реконструкція підприємства або його розширення),
так і зменшуватись (зміна асортименту, номенклатури). Виходячи з цього,
можна зробити висновок, що виробнича потужність підприємства є
моментним показником, тому розраховують декілька ї величин, а саме:
вхідну, вихідну і середньорічну виробничу потужність.
Вхідна потужність (ВПвх) визначаєтся на початок досліджуваного року,
виходячи з умов виробництва: даних про наявне обладнання і засоби на цю
дату.
Вихідна потужність (ВПвих) визначається на кінець розрахункового року
на основі вхідної потужності, з урахуванням також вибуття і введення
потужності.
ВПвих = ВПвх+ВПвв-ВПвив
де ВПвх – вхідна потужність;
ВПвв – введена в плановому періоді потужність;
ВПвив – виведена в плановому періоді потужність.
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Середньорічна потужність (ВПср) визначається шляхом збільшення
наявної виробничої потужності на початок року на величину введених
протягом року додаткових потужностей.
ВПср =
де К – кількість місяців, протягом яких працювала введена та виведена
потужність.
Всі ці показники використовуються для проведення аналітичної оцінки
використання потужностей виробництва, що дає змогу отримати певну
інформацію, на основі якої вже можна провести повний аналіз використання
потужностей підприємства, його підрозділів. Завдяки такому аналізу та його
результатам, встановлюються завдання щодо проведення заходів для
поліпшення використання виробничих потужностей, а також розробка
ефективних шляхів реалізації їх резервів.
Правильно вибрана стратегія виробництва і належні обсяги випуску
продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. Тому
виробничу діяльність підприємства жорстко зумовлено загальною
економічною ситуацією, галузевими пропорціями і платоспроможним
попитом населення. Від обсягу, структури та якості продукції, від
ритмічності виробництва залежить собівартість, прибуток, рентабельність,
оборотність оборотних коштів, платоспроможність та інші показники [4,
c.10].
Тож такі економічні розрахунки дають змогу підприємству обирати
оптимальний варіант рішень для розвитку його виробничої потужності, з
урахуванням його можливостей, завдяки чому робити свій виробничий
процес більш ефективним.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
В УМОВАХ ВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
Пандемія вірусу, яка поширюється в світі, спричинила введення
жорстких заходів карантину. Основні обмеження, які було введено в 2020
року, – це закриття кордону для іноземців, обмеження роботи торгових
центрів, закладів громадського харчування тощо. По мірі поширення вірусу
влада вводить додаткові обмеження.
Все це практично зупинило ділову активність в країні. Найбільшого
удару зазнає малий та середній бізнес, а також наймані працівники.
Обмеження, що діють під час пандемії: зупинено навчання у всіх
навчальних закладах; обмежено роботу торгових центрів та магазинів;
відкриті лише продуктові магазини, магазини побутової хімії та аптеки;
ресторани, клуби, бари, паби – не працюють; можливі лише послуги з
доставки страв; встановлена заборона в’їзду іноземців; повернуто
прикордонний контроль з країнами ЄС; припинено міжнародний залізничний
і повітряний рух; призупинено внутрішнє авіаційне, залізничне та автобусне
сполучення для громадян; фактично припинили прийом громадян всі
публічні установи; працюють банки та поштові сервіси [1].
Згідно з постановою, на період карантину дозволено надавати окремі
види побутових послуг, серед яких:
– діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних
засобів;
– технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;
– діяльності по ремонту комп'ютерів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку.
До інших закладів, яким дозволено здійснювати діяльність (в тому числі,
які надають побутові послуги), відносяться установи, що здійснюють:
банківську і страхову діяльність; медичну і ветеринарну практику; а також
автозаправні комплекси; засоби поштового зв'язку.
Якими товарами дозволили торгувати: продуктами харчування; пальним
(АЗС); засобами гігієни; лікарськими засобами та виробами медичного
призначення; ветеринарними препаратами; кормами, пестицидами та
агрохімікатами; насінням і посадковим матеріалом; засобами зв'язку [2].
Підприємці стурбовані забороною, адже від цього залежить їх прибуток,
частка вкладених в оборот коштів, кредити на товари і, нарешті, виплата
зарплати найманим працівникам, оренда приміщення.
Державна підтримка бізнесу під час карантину: мораторій на здійснення
заходів державного нагляду (контролю); мораторій на податкові перевірки;
податкові канікули; відтермінування декларування; тимчасове скасування
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штрафів; відтермінування застосування РРО; соцстрахування працівників;
виконання кредитних договорів; платежі за житлово-комунальні послуги;
орендні платежі; фінансова підтримка підприємців; лібералізація діяльності
ФОП.
Неминуче падіння економіки навіть з урахуванням вжитих державою
заходів для підтримки бізнесу [3].
Майже 60% власників бізнесу продовжують діяльність під час
обмежень, ще 29% – припинили роботу. При цьому, 51% підприємств здатні
протриматися лише 1 місяць, а кожен четвертий бізнес – витримає 2-3 місяці
роботи в умовах карантину і не збанкрутувати. 6% підприємців повністю
закрили бізнес, у цю категорію потрапив переважно мікро- та малий бізнес.
Лише 3% респондентів вказують, що їхній бізнес зможе працювати тривалий
час за необхідних умов (орендні канікули, віддалений доступ для
співробітників, перегляд бізнес-моделі) [2].
Власники малого бізнесу говорять про зменшення доходів на 25-50%
порівняно з докарантинним періодом і вже звільнили від 10 до 25%
працівників.
Наслідки фінансової кризи:
– по-перше, розрив ланцюжків постачання та призупинення
виробництва;
– по-друге, безповоротна втрата доходів та ймовірне банкрутство малого
і середнього бізнесу внаслідок припинення діяльності на невизначений
період;
– по-третє, скасування замовлень на промислові товари, відмова від
укладення нових угод, скасування поставок за вже укладеними договорами;
– по-четверте, втрата роботи для неоформлених працівників (зокрема, у
сфері обслуговування)
Найбільше постраждають сфери бізнесу, на діяльність яких
накладаються безпосередні обмеження у зв’язку з введенням карантинних
заходів:
– розважально-культурні заклади (театри, кінотеатри, виставки,
різноманітні розважальні заходи, фітнес-клуби тощо) – від повної зупинки до
спаду виручки на 50-80%;
– готельно-ресторанний бізнес – ситуація майже аналогічна, оскільки
вводиться обмеження на скупчення людей. Згідно з рішенням
урядудопускається лише приготування їжі і доставка замовнику;
– туристичні послуги – абсолютне падіння у період карантину у зв’язку
із закриттям кордонів та міжобласного сполучення в межах України;
– сфера надання косметологічних послуг – вже відчули спад відвідувачів
більш ніж на 50% [3].
У зоні ризику:пасажирські перевезення, страхування, будівництво,
недержавні освітні заклади тощо.
Водночас, не зазнає суттєвих збитків торгівля продуктами харчування,
медикаментами, засобами гігієни, інтернет-торгівля та доставка товарів до
споживача.
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Перспективи по сферах бізнесу наступні:
Заклади громадського харчування. Хто зможе переформатувати свою
роботу на домашню доставку, або продажі «на виніс» – буде у більш
виграшному становищі.
Сфера послуг. Також, в більшості випадків, скрутна ситуація. З огляду
на те, що люди і надалі сидітимуть вдома та максимально економитимуть,
значна частина сфери послуг залишиться «за бортом». Виняток складуть
справді необхідні сервіси та ті, які зможуть знайти оптимальний доступ до
свого клієнта.
Виробництво. Частина підприємств зменшують свої виробничі
потужності, а дехто зупиняє виробництво. Все буде залежати від попиту на ті
чи інші товари в нових умовах.
Торгівля. Роздрібна торгівля зазнає істотних змін. Основний масив
продажів переходить в Інтернет. Навіть продукти багато хто намагається
купувати віддалено з доставкою додому.
В свою чергу, механізм оптової торгівлі залишається без особливих
змін. Склади та перевізники працюють.
IT-Сектор.Перспективний напрямок бізнесу. Масштабний перехід
торгівлі і сфери послуг в он-лайн спричинить потребу пошуку нових ІТрішень. До того ж, в цій сфері як ніде вміють успішно організовувати свою
роботу віддалено [2].
Подібні кризи – це також і час, коли відкриваються нові «площини» для
бізнесу.
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СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА ДІТЯМ,
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Дитина-сирота, сирітство, не є новим для українського суспільства.
Втрата дитиною батьків та їхнього піклування, незалежно від причин і
обставин, є безумовною підставою для появи обов’язку держави піклуватися
про дитину, забезпечувати її, і надавати подальшу долю дитини.
Метою даного дослідження є досконале вивчення та аналізування
системи державної соціальної допомоги яку надають дітям-сиротам та дітям,
позбавлених батьківського піклування, а також дізнатися який розмір
допомоги отримують такі діти на 2020 рік.
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Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, досліджували такі вчені:
В.В. Андрєєв, І.М. Сирота, І.В. Пеша; Є.Г. Тучкова та інші. Проте, допомогу
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, дослідження
не проводилися, тому дану тему вивчати і досліджувати будемо самі.
Одним із найважливіших видів соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, є надання їм соціальної допомоги.
Згідно з Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» від 13.01.2005 р., держава забезпечує дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Утримання таких дітей не можуть бути нижчим за встановлені
мінімальні стандарти, що забезпечує кожній дитині рівень життя. І також не
може перевищувати за встановлений прожитковий мінімум. Такі діти мають
право на державне забезпечення в навчальних закладах віком до вісімнадцяти
років, або якщо дитина продовжила навчання до 23 років або до закінчення
навчальних закладів на денній формі навчання [2]. Забезпечення одягом і
взуттям таких дітей затверджується Кабінетом Міністрів України. За
бажанням випускників навчальних закладів їм може бути видана грошова
допомога в розмірі необхідному для придбання одягу і взуття. У період
канікул особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які навчаються в професійно-технічних, вищих навчальних
закладах, виплачуються (за нормами службових відряджень) добові за час
перебування у дорозі (туди і назад) та вартість проїзду залізничним, водним,
міжміським автомобільним транспортом до закладів чи сімей, де вони
виховувалися, чи у місця відпочинку за рахунок асигнувань, що виділяються
для цієї мети центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики з питань сім’ї та дітей, із коштів,
передбачених у державному бюджеті окремим рядком на утримання та
соціальне забезпечення осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Зарахованим на повне державне утримання
випускникам закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також іншим особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, що стали учнями і студентами і які не виїжджають
до місць організованого відпочинку в дні канікул, а також під час їх хвороби
видаються кошти в межах установленої грошової норми на харчування й інші
побутові потреби.
Крім того, розглядаючи державну соціальну допомогу не лише як
певний вид періодичної чи одноразової грошової виплати, а й як певну
допомогу у натуральній формі, слід зазначити, що однією з вагомих
державних соціальних допомог дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, є забезпечення таких дітей житлом. Така допомога
регламентується ст. 33 Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування» від 13.01.2005 р. [2]. Закон визначає, що у разі
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відсутності в таких дітей житла вони мають право зараховуватися на
квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження
або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні
сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника,
прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає
дитина, або органу опіки та піклування. Після досягнення 18 років такі діти
протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм
благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання [2].
Сума допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського
піклування на 2020 рік становить два прожиткових мінімуми: для дітей до
6 років – з 01.01.2020 р. – 3558 грн., з 01.07.2020 р. – 3718 грн., з 01.12.2020 р.
– 3842 грн.; для дітей віком від 6-18 років: з 01.01.2020 р. – 4436 грн., з
01.07.2020 р. – 4636 грн., з 01.12.2020 р. – 4790 грн. [1].
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЯКІ
ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
Трагедія була колись, а наслідки відчуваються і сьогодні, тому
соціальний захист та забезпечення громадян які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи є актуальним дослідженням.
Метою цієї публікації – проаналізувати який соціальний захист і яке
забезпечення
отримують
громадяни
які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
Основним законодавчим актом, який регулює порядок надання пільг
чорнобильцям є Закон «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Перелік, підстави та
обсяги на дання пільг залежать від категорії, до якої належать чорнобильці
(насамперед, це категорії 1, 2, 3). Насамперед громадянам надається медична
допомогою, яка забезпечує безплатне придбання ліків за рецептами лікарів,
безплатне позачергове зубопротезування, першочергове обслуговування у
лікувально-профілактичних закладах та аптеках, щорічне медичне
обслуговування, диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів,
лікування в спеціалізованих стаціонарах, також 1 категорії громадян
надається: позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно304

курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для
компенсації вартості путівок за надання послуг із санаторно-курортного
лікування чи одержання за їх бажанням грошової компенсації у розмірі
середньої вартості путівки в Україні, щорічний розмір середньої вартості
путівки в Україні визначаються законом про Держбюджет на відповідний рік
[2].
Розміри такої допомоги для компенсації становлять за лікування або
оздоровлення чи відпочинок: осіб, віднесених до категорії 1, — 7 300
гривень; осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи
(з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — 22 200
гривень; дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською
катастрофою, та одного з батьків або особи, яка їх замінює, — 14 500
гривень [1].
Також всім категоріям призначається пільга на житлово-комунальні
послуги, здійснюється 50% знижка плати за користування житлом
(квартирної плати, плати за утримання будинків), комунальними послугами.
Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення,
відшкодовується 50% вартість палива, придбаного в межах норм,
встановлених для продажу населенню. У разі проживання у гуртожитку
оплата за проживання провадиться у розмірі 50 % встановленої плати. Також
надається безплатне користування всіма видами міського та приміського
транспорту (крім таксі) на території України. Безплатний проїзд один раз на
рік до будь-якого міста України. Дуже важливою пільгою яку надає держава
громадянам які потерпіли в Чорнобильській катастрофи є соціальні послуги
та сфера обслуговування, позачергове влаштування в заклади соціального
захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома,
якщо хворий не має близьких родичів, які проживають з ним. У разі
неможливості організації такого обслуговування закладами соціального
захисту
відшкодовуються
витрати,
пов'язані
з
доглядом
за
хворим.Забезпечення продуктами харчування за медичними нормами з
обов'язковимприкріпленням до відповіднихмагазинів за місцемпроживання.
Пріоритетнезабезпеченняпромисловими товарами тривалогокористування,
перелік і порядок продажу якихвизначається КМУ. Але запам’ятай, щоб ці
пільги отримувати необхідно при собі мати посвідчення яке вказує на
категорію які постраждали в наслідок ЧАЕС [2].
Нормативнимидокументами,
якимирегулюютьсяпитаннясоціальногозахистугромадян,
якіпостраждаливнаслідокЧорнобильськоїкатастрофиє:
ЗаконУкраїни
«ПростатустасоціальнийзахистгромадянякіпостраждаливнаслідокЧорнобильс
ької катастрофи»;
- ПостановаКабінетуМіністрів
України
№
936
від
20.09.2005
«ПрозатвердженняПорядкувикористаннякоштівдержавногобюджетудлявико
нанняпрограм,
пов’язанихізсоціальнимзахистомгромадян,
якіпостраждаливнаслідокЧорнобильської катастрофи»;
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- Постанова Кабінету Міністрів України № 155 від 8 лютого 1997 року «Про
порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи»;
- Постанова Кабінету Міністрів України №1589 від 31.12.96р. «Про Порядок
надання додаткової жилої площі особам, які внаслідок Чорнобильської
катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали
інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливого догляду, та сім’ям,
що втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2000р року № 800 «Про
положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
- Постанова Кабінету міністрів України №51 від 20.01.1997р. «Про порядок
видачі посвідчень особам які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» [3].
Щомісячна допомога громадянам надається як пенсія у размірі
1 категорії – 2346 гривень; 2 категорії – 1955 гривень; 3 категорії –
1720 гривень , і дітям 1564 грн. [3].
Таким чином, ми розглянули соціальний захист та забезпечення
громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ми
визначили які є категорії ліквідації чорнобильців,які пільги надають
громадянам,яку щомісячну грошову допомогу отримують постраждалі,які
документи потрібні щоб отримати посвідчення постраждалого ЧАЕС.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
На теперішній час Україна сильно вiдчуває дефіцит фінансових ресурсів
для покращення економіки у посткризовий період і подальшого розвитку,
тому одна з головних завдань переформовування нацiональної економіки
полягає в посиленні інвестиційної діяльності. Багато українських фахівців
додержуються позиції про необхідність бiльшого залучення іноземних
інвестицій, особливо в реальний сектор економіки, проте іноземні інвестори з
величезною обачливістю ставляться до вкладання своїх коштів у економіку
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України. Це є підтвердженням їх недовіри до наявності можливостей
створення в країні умов для ефективного використання вкладеного капіталу.
Інвестиційна діяльність доволіобширно зображенав іноземних і
вітчизняних наукових публікаціях. Знаменитими є праці І. Анісімової, Л.
Бакаїва, С. Захарівна, Д. Майорової, А. Перисади, А. Стефанович,
В. Мiллєр, В. Шарп, П. Массе та інші.На сьогодні, проблема залучення
інвестицій в економiку України залишається невирiшеною та потребує
наступного опрацювання [2, с. 60].
У наукових публікаціях під інвестиціями прийнято розуміти здійснення
певних економічних планів у сьогоднішній час, для того щоб у майбутньому
отримати доходи. Такий метод до знань про інвестицій є найпоширенішим, у
вітчизняній, і в іноземній економічній літературі.
Рівночасно світосприйняття «інвестиції» є надмірно усебiчним, для того
щоб дати одне та кінцеве визначення. У багатьох сферах економічної науки
та багатьох сферах практичної операції його висвітлювання має свої ознаки
[3, с.176].
В економiчно розвинених країнах велика частка вкладенькапіталу
доступна до прийняття через механiзм ринку цінних паперiв, чи
довготривале банківськекредитування [1, с. 362]. В Україні відсутні
компетентні інвестиційні банки, а звичайні банки кредитують дійсний сектор
увузьких обсягах через слабкiсть ресурсної основи. Така ситуація
спричинила привласнення нашим банкам достатньо низьких рейтингів
міжнародними рейтинговими агенціями. Через великий ступень
ризикованості вітчизняної фінансової системи в кризовий час сильно
понизили рейтинги України.
Міжнародне рейтингове агентство «Standard&Poors» вагомо понизило
рейтинги України ледве не за усiма прикметами. Довготривалий рейтинг за
зобов'язаннями по валютi був знижений з В до ССС+, короткотривалий - з В
до С. Оцінка ризику переводу та конвертації валюти, яка зображує
можливiсть обмеження Кабінетом Міністрів України та Національним
банком України доступу незалежних позичальників до iноземної валюти для
обслуговування своїх боргових зобов'язань, а також була опущена з В+ до
ССС+ [4].
До того ж, пониження суверенного рейтингу вплинуло на рейтингах
деяких системних комерційних банків України, котрі також здобувати оцінки
від міжнародних рейтингових агентств. Крім того, відоме рейтингове
агентство «Fitch»понизило довготривалі кредитні рейтинги дев'ятьом
українським банкам. Відомо, що такі висновки не допомагають залученню у
нашу Україну додаткових фінансових ресурсів [2, с. 63]. Низькі рейтинги
надовгий термiн зроблять країну не цікавою для зарубіжних iнвесторів, тому
що інвестор оглядає всі види ризиків -банківський,рецесійний, податковий,
інфляційний, валютний тощо. Інвестору потрібні іншi, цікавіші
макроекономічні умови, окрім того, йому потрібна визначеність на певний
період часу [5].
Результативнiсть інвестиційної діяльностi більшою мірою залежить від
ефективностi використання інвестицiйних ресурсів безпосередньо в рамках
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кожного інвестиційного проекту. Безперечно, неможливо з 100%
ймовірністю прорахувати всі можливі ризики неотримання очікуваного
ефекту, однак при розробці й реалізації інвестиційного проекту необхідно
враховувати ступiнь його узгодженості з державною iнвестиційною
політикою, можливiстю диверсифікації ризикiв та джерел фінансування,
вибором надiйних способів фінансування інвестицій[2, с. 64].
Таким чином, аналіз інвестиційної діяльностi як економiчного явища
показав, що вона є складним, системним явищем, яке створює взаємозалежні
зв'язки в усiх сферах економічного життя країни. Головними проблемами
розвитку інвестиційної діяльностi на сьогоднішній день є недостатність
внутрiшнього інвестиційного потенціалу, що зумовлено дефіцитом
фінансових ресурсів у підприємств, а також їх низькою рентабельністю, а
подекуди і збитковiстю. Нестача фінансових ресурсів завжди провокує
потребу в пошуку альтернативних джерел залучення зовнішніх фiнансових
ресурсів як всередині держави (банківське кредитування, ринок цiнних
паперів), так і за її межами (іноземні інвестиції) [2, с. 64].
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СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Україна та її економічна система зазнає впливу глобалізаційних процесів,
міжнародного руху капіталів, робочої сили, наслідків діяльності
транснаціональних корпорацій. Подальші організаційно-управлінські зміни та
трансформації системи господарювання слід здійснювати на ґрунті дослідження
й осмислення впливу глобалізації на розвиток національної економіки.
Глобалізація, як економічне та суспільне явище, має двоїстий характер, що
проявляється як у нових можливостях, так і загрозах. Вкрай важливо ретельно
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дослідити сутність, природу та тенденції глобалізації, зрозуміти траєкторію її
розвитку. Це дасть змогу розробити економічні механізми й інструменти
адаптації та мінімізації її впливу на національну економіку[1, c. 212].
Проблеми розвитку національних підприємств в сучасних умовах
господарювання розглядались у працях таких науковців, як: Афанасьєва
Н.В.,Залуцький В.П., Раєвнєвої О.В., Василенко В.О., Пономаренко
В.С.,Погорєлов Ю.С., Тридіда О.М., Кизима М.О., Пушкаря О.І., Богатирьова
І.О., Кононенко І.В., Масленікової Н.П. та інших.
У цілому, виділяють три основні підходи до розуміння розвитку. Згідно
з першим підходом розвиток розглядається через вивчення і виділення
властивостей систем, що розвиваються у просторі і часі. Другий підхід
визначає розвиток як процес формування нової відкритої системи, який
виражений у якісній зміні складу, структури і способу функціонування
системи, що виявляється у кризовій формі і спрямований на досягнення цілей
підприємства. Третій підхід заснований на розумінні розвитку як унікального
процесу трансформації відкритої системи в просторі та часі, що
характеризується постійною зміною цілей його існування шляхом
формування нової відкритої системи і переходом його на нову траєкторію
розвитку[2, c. 223].Розрізняють три форми розвитку: ринковий розвиток:
відображає процес розширення кола споживачів, клієнтури;організаційний
розвиток, відображає процес розвитку індивідуума, груп, сфер
відповідальності, систем управління, ініціатив тощо; діловий розвиток – це
спрямування ресурсів туди, де вони мають забезпечити максимальну
конкурентоспроможність протягом максимально великого терміну часу.
Виділяють три головних напрямків розвитку: збільшенням масштабів
споживання економічних ресурсів – кількісний аспект; зміни в складі
елементів і їхніх комбінацій – структурний аспект; зрушення в споживчих
характеристиках елементів, у їхній індивідуальній і інтегральній корисності –
якісний аспект [2, c. 16].
Глобалізація спричиняє значний вплив на функціонування та розвиток
національної економіки. Глобалізаційні процеси мають широкий спектр
впливу і на розвиток як підприємницького сектору країни, так і його окремих
одиниць: підприємств[3, c. 16]. Серед головних причин глобалізації науковці
називають: зростання кількості та обсягів злиттів компанії на рівні
національної економіки, поширення впливу окремих національних валют на
соціально-економічні процеси у різних країнах світу, поширення тенденції до
більшої відкритості підприємств, концентрація і централізація капіталу
(табл. 1).
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Таблиця 1 – Позитивні і негативні наслідки глобалізації для
підприємств України
Позитивні

Негативні

Сприяння поділу праці і як результат
Ще
більша
нестабільність
– поглиблення спеціалізації виробництва
функціонування національної економіки із
додаванням залежності від криз, що
виникають в світі
Зменшення витрат та зниження цін за
Нерівномірний поділ переваг від
рахунок використання додатного ефекту глобалізації між окремими країнами та
масштабу
галузями національної економіки
Використання
переваг
вільної
Можлива
втрата
культурної
торгівлі, яка є фундаментом глобалізації
своєрідності деяких країн, яка формувалась
довгий період часу

В 2016 році в Україні функціонувало 1865631 суб’єктів господарювання
з яких 23% – підприємства, а решта – фізичні особи підприємці, що на 2,5%
перевищує кількісні показники 2015 року. В 2017 в Україні перебувало на
обліку 1805144, в 2018 році 1839672 підприємства з них 148316 ФОПи , а вже
в 2019 році на облікустояло 1845682 підприємств. Питома вага малих і
середніх підприємств в загальній кількості підприємств в Україні в 2016 році
склала 99,97%; частка малих підприємств, включаючи фізичних осібпідприємців, – 99,21%; середніх – 0,75%; великих – 0,02%. В цілому в сфері
малого та середнього підприємництва з урахуванням фізичних осібпідприємців в 2016 році було зайнято близько 6,45 млн осіб, або майже 40%
зайнятого населення працездатного віку [4]. Аналіз показав, що зростання
загальної кількості господарюючих суб’єктів в країні відбулось за рахунок
зростання кількості фізичних осіб-підприємців.
Можливі стратегії росту підприємства лежать в широкому діапазоні:
інтенсивнийріст і примноження продажів, розвиток продукту, розвиток
ринку, диверсифікація, горизонтальна інтеграція [3, c. 225]. Формування
стратегії економічного розвитку підприємства в умовах глобалізації
проходить тривале опрацювання залежно від видів діяльності, потреби в них,
політики держави, сформульованих прогнозів, доктрин, концепцій,
сценарних умов, програм всіх рівнів управління. Виходячи, з цього
формується місія підприємства, при виборі якої будь-яка стратегія має бути
оцінена з позиції соціально-економічної ефективності.
Отже, національна економіка як і економіки багатьох країн світу
зазнають впливу глобалізації, особливо в умовах світової пандемії.Це
створює необхідність розробити економічні механізми й інструменти адаптації
та мінімізації її впливу на національну економіку, поглиблення теорії та
вдосконалення практичних інструментів щодо обґрунтування напрямів
розвитку національних підприємств в сучасних умовах.
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В умовах ринкової економіки прибуток є головною рушійної силою та
певним гарантом соціально-економічного розвитку. Прибуток є
узагальнюючим показником ефективності роботи підприємства, але він
недостатньо точно відображає фінансовий стан підприємства.Саме тому
рентабельність або, інакше кажучи, ефективність використання капіталу,
відіграє важливу роль при визначенні фінансових результатів роботи
підприємства.
Теоретичні та практичні аспекти рентабельності та класифікації
показників прибутковості, розглянуто в працях таких вітчизняних та
зарубіжних науковців, як: В. І. Гринчуцький,М.Д. Білик, О.В. Березін, Ф.Ф.
Бутинець, В.І. Валуєв, В.М. Гринькова, І.В. Зятківський, А. М. Лебедєва,
Н.М. Бондар та інші.
В сучасних умовах головною метою виробничого підприємства,
незалежно від виду його діяльності та форми власності, є максимізація
прибутку, що є неможливим без ефективного управління фінансовими
ресурсами.
Для
аналізу
роботи
підприємствкористуються
відповіднимипоказникамиприбутковості та рентабельності.
Прибуток – це кінцевий результат діяльності підприємства, що
характеризує абсолютну ефективність його роботи [1].
Прибуток є тим самим показником, який характеризує успішність і
ефективність
діяльності
будь-якого
підприємства.
З
терміном
«рентабельність» справа набагато складніша.
Рентабельність – це відносний показник ефективності роботи
підприємства, який у загальній формі обчислюється як відношення прибутку
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до витрат (ресурсів). Цей показник здатен визначити як ефективність
окремих напрямків виробництва, так і ефективність всього підприємства в
цілому[2].
Аналіз рентабельності підприємства виконує наступні завдання: оцінка
виконання визначених параметрів (плану, прогнозу тощо); вивчення
динаміки показників; визначення факторів зміни їх рівня; пошук резервів
зростання показників рентабельності;розробка заходів для використання
виявлених резервів.
Показники рентабельності –це відносна характеристика фінансових
результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони вимірюють
прибутковість підприємства і групуються прямо пропорційно інтересам
учасників економічного процесу, ринкового обміну.Аналіз показників
рентабельності необхідний, оскільки вони є важливими характеристиками
факторного середовища формування прибутку підприємства. Саме томувони
є обов’язковими елементами порівняльного аналізу та оцінки фінансового
стану підприємства.
При аналізі виробництва, показники рентабельності можна об’єднати у
наступні групи:
Перша група показників рентабельності продукції формується на
підставі розрахунків рівнів прибутковості за показниками прибутку,
відображениху звітності підприємства. Даний показник характеризує
прибутковість продукції базисного та звітного періоду.
Друга група показників прибутковості капіталів формується на підставі
розрахунків рівнів прибутковості в залежності від зміни розміру та характеру
авансованих коштів:
1)
всі активи підприємства;
2)
інвестиційний капітал (власні кошти + довгострокові зобов’язання);
3)
власний капітал [3].
Третя група показників рентабельності, які розраховані на підставі
потоків власних грошових коштів, формуються на базі розрахунку рівня
прибутковості аналогічно показникам першої та другої груп, однак замість
прибутку в розрахунку приймається прибуток грошових коштів.
Важливе значення відносно показника рівня рентабельності полягає у
тому, що завдяки його використанню можна не лише виявити прибутковість
чи збитковість, а й визначити ефективність використання коштів.
Резерви збільшення суми прибутку і відповідно рентабельності пов’язані
з напрямками господарювання підприємства. Для керівників і відповідних
спеціалістів, важливим є детальне значення масштабів дії, форм контролю та
використання найбільш істотних внутрішніх і зовнішніх чинників
ефективності на різних рівнях управління діяльністю підприємства. Процес
накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та
зовнішнього характеру.
Внутрішні фактори впливу на прибутковість підприємства — це
фактори, які залежать від діяльності підприємства: обсяг діяльності
підприємства, рівень доходів, рівень витрат, ефективність цінової та
асортиментної політики [2].
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Зовнішні фактори впливу на прибутковість підприємства — це фактори,
які не залежать від діяльності підприємства: система оподаткування, зміна
державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять до
споживчого кошика, подорожчання послуг інших галузей народного
господарства, нормативних документів по кредитуванню, збільшення
облікової ставки за користування кредитними, політика держави по
формуванню доходів, відсутність індексації доходів населення залежно від
темпів інфляції [2].
Для того щоб рівень прибутковості покращувався, на підприємстві
повинні проводитися заходи тільки в наступному порядку:
1) організаційні (удосконалення виробничої структури, удосконалення
організаційної структури управління, диверсифікація виробництва,
реструктуризація виробництва тощо);
2) технічні (оновлення техніко-технологічної бази, переозброєння
виробництва, вдосконалення виробів, що виробляється);
3) економічні важелі та стимули (удосконалення тарифної системи, форми
і системи оплати праці, прискорення обігу оборотних коштів тощо).
Якщо почати проводити зміни не відповідно до встановленого порядку, то
зростання ефективності діяльності підприємства будуть незначними, або
відсутніми взагалі.
У даний час в Україні спостерігається тенденція до значного зниження
рівня рентабельності виробництва, що означає збитковість багатьох
господарств. Тому, коли підприємство досягає точки беззбитковості
(нульового прибуток), йому слід переглянути свою стратегію в напрямках, де
існують можливості появи отримання прибутку і досягнення рентабельності
підприємства.
Важливим фактором рентабельності підприємства є рівень збутових цін.
Недосконале ціноутворення створює перешкоди для ефективного існування
підприємства та збільшення його рентабельності. В Україні ціноутворення
слабко узгоджується з динамікою виробництва і реалізацією продукції,
попиту та пропозиції. Тому порівнюючи показники рентабельності різних
видів продукції, не можна говорити, що одна із них є ефективна в більшій
мірі, ніж інша.
Отже, прибуток займає провідне місце в самофінансуванні
підприємства, про те, лише прибутку недостатньо для оцінки ефективності
роботи підприємства. Саме тому аналіз показників рентабельності є одним з
найважливіших чинників у визначенні оцінки фінансового стану
підприємства. При аналізі шляхів підвищення рентабельності важливо
розрізняти вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. Такі показники, як ціна
продукту і ресурсу, обсяг використовуваних ресурсів та обсяг виробництва
продукції, прибутку від реалізації та рентабельності (доходності) продаж,
знаходяться між собою у тісному функціональному зв’язку.
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ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кон'юнктура інвестиційного ринку багато в чому визначається
співвідношенням таких елементів ринку, як попит на інвестиції, пропозицію,
рівень цін і рівень конкуренції. Оцінка та прогнозування кон'юнктури
інвестиційного ринку здійснюються на основі вивчення інвестиційної
привабливості його сегментів.
Для розробки стратегії інвестування необхідний системний підхід до
вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку, починаючи з макрорівня
(інвестиційної привабливості держави) і закінчуючи мікрорівнем (оцінкою
інвестиційної привабливості окремого підприємства)[4, с. 56]. Дана
послідовність дозволяє інвесторам вирішити проблему вибору саме таких
підприємств, які мають найкращі перспективи у разі реалізації
запропонованого інвестиційного проекту і можуть забезпечити потрібний
інвестору прибуток на вкладений капітал з урахуванням наявних ризиків [1,
с. 256]. Процедура інвестування здійснюється безпосередньо в підприємство,
тому інвестора, крім ефективності інвестиційного проєкту, цікавить
інвестиційна привабливість всього підприємства, що реалізує цей проєкт.
Одночасно інвестором розглядається приналежність підприємства до галузі
та його територіального розташування (регіон, федеральний округ)[3, с. 89].
Галузі та території, в свою чергу, мають власні рівні інвестиційної
привабливості, які включають в себе інвестиційну привабливість окремих
підприємств і проектів.
Інвестиційна привабливість підприємства відчуває інвестиційний вплив
галузі, регіону та держави. У свою чергу, сукупність підприємств утворює
галузь, яка впливає на інвестиційну привабливість цілого регіону, а
привабливості регіонів формується інвестиційна привабливість держави. Всі
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зміни, що відбуваються в системах більш високого рівня (політична
нестабільність, зміни в податковому законодавстві, збільшення доходів
населення в регіоні, мита на продукцію окремих галузей, вимоги до екології
та інше) безпосередньо позначаються на інвестиційній привабливості
підприємства. Вивчення факторів інвестиційної привабливості регіону та
галузі, що сприяють підвищенню чи зниженню інвестиційної привабливості
підприємства, що є важливим для розкриття всієї сукупності факторів
інвестиційної привабливості підприємства.
Дослідження показали, що підприємство може мати меншу величину
власної інвестиційної привабливості, але найвищий інтегральний рейтинг зза того, що знаходиться в синергетичному полі найбільш інвестиційно
привабливих регіонів і галузей. Методи оцінки інвестиційної привабливості
організацій, що існують на сьогоднішній день, можна умовно розділити на
три групи:
- метод на основі аналізу ринкової капіталізації підприємстві і похідних
від неї показників (привабливості та ефективності цінних паперів
підприємства-емітента);
- метод на основі аналізу фінансово-економічних показників діяльності
підприємства;
- метод на основі обчислення єдиного узагальнюючого (інтегрального)
показника – коефіцієнта інвестиційної привабливості підприємства [2, с. 36].
Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємства не вільні від
недоліків [3,с. 91]. У зв'язку з цим, на підставі існуючих методів, авторами
була розроблена модель оцінки інвестиційної привабливості організацій з
використанням системи кількісних і якісних чинників, які характеризують
фінансовий стан та ринкове оточення. Алгоритм розробки моделі включає
наступні етапи:
- побудова ієрархічної структурної схеми властивостей;
- розрахунок коефіцієнтів вагомості властивостей;
- визначення значень абсолютних показників властивостей та
приведення їх до єдиного масштабу вимірювання;
- згортка і обчислення інтегрального показника – коефіцієнта
інвестиційної привабливості підприємства [2, с 34].
Перед тим як вибирати найбільш значущі фактори інвестиційної
привабливості підприємств, були обрані критерії відбору. Включені в модель
фактори повинні: характеризувати привабливість підприємства з позицій її
відповідності вимогам інвесторів, охоплювати більшу частину ризиків, що
виникають у фазі проведення передінвестиційних досліджень, містити
інформацію з відкритих і доступних джерел. Була побудована дворівнева
схема властивостей моделі інвестиційної привабливості підприємства. В
якості факторів першого рівня визначено фінансовий стан і ринкове
оточення, другого рівня – фінансові коефіцієнти і фактори ринкового
оточення (інвестиційний клімат регіону, інвестиційна привабливість галузі,
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ринок збуту продукції, стадія життєвого циклу основного виду продукції,
ступінь конкуренції на ринку та інше). Для оцінки пропонується
використовувати статистичний підхід, що дозволяє вибрати з безлічі
фінансових коефіцієнтів ті, які найбільш повно і всебічно характеризують
фінансовий стан підприємства. Сутність статистичного підходу на основі
кореляційного аналізу може бути зведена до наступних основних моментів.
Формується вибірка даних фінансової звітності підприємств і
розраховуються основні фінансові коефіцієнти. Потім визначається
кореляційний взаємозв'язок між ними і складається групування фінансових
коефіцієнтів за величиною парних лінійних коефіцієнтів кореляції. Далі
виключаються ті показники, які містять ознаки дублювання інформації, тобто
мають величину кореляції більше 0,7. Значення коефіцієнта кореляції від 0,3
до 0,7 характеризують слабку взаємозв'язок, а менш 0,3 – її практично повна
відсутність. На основі проведених досліджень для аналізу можна
використовувати мінімальний набір наступних фінансових коефіцієнтів:
коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів; коефіцієнт
поточної ліквідності; коефіцієнт оборотності активів; рентабельність
продажів по чистому прибутку; рентабельність власного капіталу по чистому
прибутку. Для визначення значень коефіцієнтів вагомості факторів моделі
інвестиційної привабливості здійснюється збір вихідної інформації методом
очного і заочного опитування експертів, у якості яких виступають
портфельні та фінансові інвестори. Значення кожного фактору може бути
визначений різними способами, в тому числі за допомогою бальної системи
оцінок.
Таким чином, існують різні методики. які дозволяють кількісно
відобразити вплив якісних показників, а також відносної простий і зручністю
в застосуванні, використанням інформації з відкритих і доступних
джерел.Відмічено, що методи оцінки інвестиційної привабливості
підприємства не вільні від недоліків, а тому, на підставі існуючих методів,
цікавою є модель оцінки інвестиційної привабливості організацій з
використанням системи кількісних і якісних чинників, які характеризують
фінансовий стан та ринкове оточення.
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У сучасній економіці, інвестиційна діяльність набуває стрімкого
розвитку, як вид підприємницької діяльності. Це надає змогу для країн що
розвивають та країн з розвинутою економікою і різноманітних компаній
залучати кошти інвесторів для подальшого розвитку.
Даній проблематиці приділяли увагу чимало вітчизняних та іноземних
науковців, а саме: Р. Вернон, В. Кравців, М. Мельник, В.Антонов,
М.Денисенко, А. Фаломеев, В. Антонов, Л. Галан, Т. Гринів, М. Диха, А.
Руденко, Т. Заяць, В. Марцин, В. Мотриченко, А. Пересада, С. Онікієнко, Ю.
Коваленко, Я. Ромусік, Л. Чернишова та інші. Проте, не зважаючи на
чисельні праці науковців та їх значний вклад у дослідження даної проблеми,
подальшого дослідження потребує механізм залучення прямих іноземних
інвестицій.
Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в
центрі уваги економічної науки. Така ситуація зумовлена тим, що,
визначаючи процес економічного зростання в цілому, інвестиції мають вплив
на всі галузі господарської діяльності. У сучасних умовах господарювання
вони є найважливішим засобом забезпечення умов становлення економіки
країни, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення
технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської
діяльності на мікро- та макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є
одним з механізмів соціально-економічних перетворень.
Як свідчить світова практика, іноземні інвестиції, з одного боку,
можуть прискорювати темпи економічного зростання, підвищувати
зайнятість, технологічний рівень економіки, конкурентоспроможність
вітчизняних товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а з іншого – у
випадках трансферу відсталих технологій і методів організації виробництва –
стримувати розвиток країни, посилювати її залежність від іноземних
технологій і капіталів. Але іноді мотивом поведінки іноземних інвесторів
може бути економія, яка утворюється від порушення технологій, норм
безпеки, екологічних норм. І хоча це загрожує майбутніми втратами для
країни, корумпованість чиновників, непрозорість та заплутаність дозвільних
процедур не позбавляють нашу державу від таких інвесторів. Тому питання
рівня екологічної безпеки іноземних інвестиційних проектів має обов’язково
відстежуватися відповідними органами [1].
Якщо розглянути інформацію на прикладі 3 країн лідерів за залученням
інвестицій та України і порівняти отримані результати ми зможемо дати
відповідний висновок.
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Отже, для порівняння ми обрали такі країни як: Сполучені Штати
Америки, Китай, Сінгапур, Україна. Три країни, які ми будемо порівнювати
з Україною, отримали найбільший обсяг прямих іноземних інвестицій в 2018
році. В ході дослідження інвестицій проаналізовано дані за 5 років.
Таблиця 1 – Обсяг прямих іноземних інвестицій за період
1018рр. (млрд дол)[ 3]
Країни

2014-

2014

2015

2016

2017

2018

США

201 733,0

467 625,0

471 792,0

277 258,0

251 814,0

Китай

128 500,0

135 610,0

133 710,0

134 062,7

139 043,5

Сінгапур

73 286,6

59 700,1

73 862,6

75 723,0

77 646,1

Україна

410,0

2 961,0

3 284,0

2 601,0

2 355,0

Дані в представленій таблиці свідчать про те що лідером всіх інвестицій
є США на період 2014 року країна отримала 201733 мільярда доларів (США)
Китай в той самий рік отримали 128500 мільярдів доларів (США) [3].
Причиною такого різкого контрасту по залученню інвестицій є багато
факторів.
Наприклад у 2014 році в Україну залучили лише 410 мільйонів
доларів(США) по причині конфлікту на сході країни де була зосереджена
велика кількість промислових зон та велика кількість шахт з корисними
копалинами і це підірвало економіку країни. За цих подій інвестори
зменшили потік інвестицій в Україну також були причини, що
перешкоджають залученню іноземних інвестицій: низький рівень довіри до
влади, інтенсивне втручання органів державної влади в сектор приватного
бізнесу, тіньова економіка,
відсутність чіткої стратегії економічного
розвитку країни, нестабільність у сфері оподаткування, нестабільність
політичної ситуації в країні, корупція [2].
Ці причини перешкоджали залученню інвестиційного потоку в країну
для того щоб надалі потік інвестицій продовжувався і наростав потрібно
виконати низку першочергових заходів тобто –підготувати план щодо
сприятливої інвестиційної політики у межах проголошених пріоритетів
соціально-економічного розвитку, надати його до обговорення та розробки
широкому колу експертів, скласти інвестиційний бізнес план щодо залучення
іноземних надходжень в країну, підготувати перелік заходів що посилить
відповідальність представників виконавчої влади й органів місцевого
самоврядування за вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій
щодо інвесторів.
Такими заходами Україна залучить увагу міжнародних інвесторів і цим
самим збільшить потік інвестицій в державну економіку та покращить всій
статус на світовій арені. Підвищиться рівень валового внутрішнього
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продукту, при збільшені цих показників країна зможе залучити більше
спеціалістів при збільшені кількості висококваліфікованих працівників і
збільшиться якісь продукції яку випускає держава. Цим самим при більш
якісній продукції зросте і ціна на неї і тим самим з буде сплачуватися більше
податків в державу, які в свою чергу будуть надалі підвищувати економіку
країни.
Отож, у сучасних умовах господарювання інвестиції є найважливішим
засобом забезпечення умов становлення економіки країни, структурних
зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу,
підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та
макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним з механізмів
соціально-економічних перетворень.
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Основною причиною значної уваги науковців до тенденцій розвитку
малого підприємництва є те, що він відіграє важливу роль у формуванні
рівня зайнятості населення, забезпеченні конкурентного середовища та
підвищенні соціально-економічного розвитку суспільства в цілому. З
переходом на ринкову форму господарювання, підприємницька активність
усіх рівнів повинна розвиватися пропорційно. Проте, у зв’язку із великою
чутливістю до економічних змін, стан малого бізнесу в Україні залишається
незадовільним, основними причинами якого виступають: малоефективна
державна система регулювання й підтримки ведення малого бізнесу;
неможливість отримати реальні прибутки, оскільки більшість підприємців
повертають тільки витрачену собівартість; не досконала нормативно правова
база документів, яка є полем взаємодії суб’єктів економічних відносин та
державних інстанцій. Особливості національного ведення малого
підприємництва є підґрунтям для багатьох досліджень, оскільки саме вони є
основою вирішення багатьох дилемних питань[1].
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Аналізу особливостей організації та функціонування малого та бізнесу в
присвячені праці таких науковців як: К. В.Бабинець, З. С. Варналій,
Я. А. Жаліла, Ю. Корнєв, Д. В. Ляпіна, Т. С. Смовженко, С. М. Соболя,
Н. А. Азьмук., Й. М. Петрович, А. А Левшук та інші. Проблемам
становлення та розвитку малого підприємництва в Україні присвячена велика
кількість праць, серед яких варто відзначити дослідження таких науковців як:
Ю. Богач, Н. Сивак [1], Є. Матвіїшин, Г. Третяк [5].
Мале підприємництво являє собою не просто невеличке виробництво за
чисельністю і обсягом продукції, а зовсім нова структура, що здатна надавати
широку свободу вибору і додаткові робочі місця, забезпечити швидку
окупність витрат, оперативно реагувати на зміну споживацького. Малі
підприємства сприяють швидкому та ефективному розширення конкуренції,
підвищенню експортного потенціалу країни, подоланню галузевого та
регіонального монополізму та зміцненню економічної бази країни [2].
Мале підприємництво сприяє стимулюванню розвитку економічної
конкуренції, залученню до економічного обороту матеріальних, природних,
фінансових, людських та інформаційних ресурсів, які «випадають» з поля
зору великих компаній, забезпеченню великої кількості робочих місць,
подоланню прихованого безробіття, стимулюванню ділової активності та
розвитку середнього класу, а також вивільненню великих підприємств від
виробництва нерентабельної для них дрібносерійної та штучної продукції,
яка задовольняє індивідуальний попит, підвищенню тим самим ефективності
їхньої діяльності.
Розвиток малого підприємництва багато в чому залежить від наявності
систематизованого, вичерпного інформаційного фонду з вільним доступом
до нього, з потужним довідковим апаратом та функціонуючим зворотнім
зв’язком. Незважаючи на те, що в Україні на сьогодні існує більше 3 тисяч
різноманітних інформаційно-консультаційних установ, підприємцю –
представнику малого бізнесу, особливо на стаді започаткування свого
бізнесу, складно отримати необхідну інформацію. Також, малий бізнес
стикається на шляху розвитку і з іншими перешкодами : обмежений доступ
до фінансових та кредитних ресурсів через значну нестабільність
підприємств сектору; складність залучення висококваліфікованих фахівців;
незбалансованість досвіду підприємця-початківця (достатній досвід у
технології виробництва і недостатній у комерції, управлінні персоналом або
навпаки); значний ступінь ризику банкрутства при розробці та впровадженні
у виробництво нового виду продукції; короткий «життєвий цикл» суб'єктів
сектору; надто значна вірогідність банкрутства на початковому етапі
існування та інше.
Стан та умови розвитку малого підприємництва в Україні є однією з
найбільших соціально-економічних проблем. За даними Державної служби
статистики України у 2018 році кількість малих підприємств була 355877
(табл. 1) [3].
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Таблиця 1 – Кількість підприємств у 2010 - 2018 рр.
Підприємства
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Великі

Середні

Малі

Вього

586
659
698
659
497
423
383
399
446

20983
20753
20189
18859
15906
15203
14832
14937
16057

357241
354283
344048
373809
324598
327814
291154
322920
339374

378810
376595
364935
393327
341001
343440
306369
338256
355877

% великих підприємств
дозагального числа
0,15
0,18
0,19
0,17
0,15
0,12
0,13
0,12
0,13

Аналіз динаміки кількості підприємств показав що, впродовж
досліджуваного періоду тенденція росту малих підприємств була непостійна.
У період з 2010 по 2012 роки їх кількість зменшувалася від 357241 до 344048,
у 2013 році зросла до 373809, у період з 2014 по 2016 знову зменшилась до
291154, з 2017 по 2018 року знову збільшилась до 355877. Але з 2018 почала
знову зменшуватись. Така тенденція пояснюється політичною та
економічною ситуацією в країні.
Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва може
здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів,
приватних вітчизняних та іноземних інвесторів. Крім того, для фінансування
суб’єктів малого підприємництва державним структурам доцільно
використати можливості залучення коштів Світового Банку, Європейського
банку реконструкції і розвитку, інших міжнародних фінансових
організацій.Однім із значущих напрямків розвитку малого підприємництва є
матеріально - технічна та інноваційна підтримка. Забезпечення сприятливих
матеріальних умов та інноваційного клімату для розвитку малих підприємств
передбачає розробку та впровадження механізму передачі малим
підприємствам виробничих площ і виробничих потужностей та розширення
сфери надання робіт і поставок для державних потреб та сприяння
забезпеченню їх матеріально - технічними й іншими ресурсами з боку
державних структур. Мале підприємництво не може успішно розвиватися без
розвинутої системи інформаційного обслуговування. Державну підтримку
суб’єктів малого підприємництва щодо цього доцільно здійснювати шляхом
створення розвинутої мережі консультативних, юридичних, бухгалтерських
фірм, регіональних інформаційно-аналітичних центрів тощо [2].
Отже, підприємництво як самостійний і незамінний елемент ринкової
економіки істотно впливає на структурну перебудову в економіці країни,
робить певний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва.
Відсутність сучасного досвіду цивілізованої підприємницької діяльності у
підприємців — одна з основних причин фінансового краху більшості малих
підприємств. Створення малого підприємства завжди пов’язане з
321

переборенням опору, що неминуче виникає при народженні нового. Розвиток
малого бізнесу в Україні є тривалим процесом, який повинен мати певну
послідовність, виходячи з економічного стану країни, існуючих проблем на
різних рівнях.
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ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Безробіття-найбільш гостра проблема для населення України. За
даними Державної служби статистики на кінець 2019 року рівень безробіття
складав 8,6%. Причиною такого явища є неефективність використання
робочої сили в минулому і відсутність економічних умов, які б дали змогу
людям застосовувати свої навички у продуктивній роботі за пристойну плату.
Безробіття є негативним соціально-економічним явищем, оскільки зумовлює
скорочення купівельної спроможності населення, зменшує кількість
платників податків та призводить до виникнення додаткових витрат на
підтримку безробітних. Також безробіття є однією з причин міграції робочої
сили [1, c. 48-53].
Проблема зайнятості і безробіття в Україні досліджували та аналізували
такі вчені: О. Грішнова, Д. Богиня, С. Бандура, Є. Лібанова, О. Чуркова, В.
Герасимчук та ін..Також великий внесок в аналіз безробіття зробили
зарубіжні вчені, такі як: А. Сміт, К. Терека, Л. Проган, Дж. Акерлоф, Р.
Джекман.
Безробітні у визначенні Міжнародної організації праці (МОП) - особи у
віці 15-70 років (зареєстровані та незареєстровані в службі зайнятості) та
одночасно виконують три умови:
-не мали роботи (прибуткового заняття);
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-активно шукали роботу або намагались організувати власну справу
впродовж останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню;
-готові приступити до роботи впродовж двох найближчих тижнів.
Рівень безробіття розраховується як відношення чисельності
безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до
працездатного населення працездатного віку. В Україні рівень безробіття
визначають за методологією Міжнародної організації праці, а також рівень
зареєстрованого безробіття. Рівень безробіття в нашій державі перевищує
європейський на 27% [2]. І з кожним роком даний показник має тенденцію до
збільшення. Через відсутність робочих місць виникає велика частка трудових
міграцій. Економічно активне населення масово виїжджає на заробітки через
відсутність роботи та низьку заробітну плату. Але, водночас, така міграція
сприяє зниженню безробіття в Україні та зростанню заробітної плати.
Гострою на сьогодні є проблема високої частки безробітних з вищою
освітою в Україні. Так як виникає питання про раціональність державної
політики щодо фінансування навчання такої великої кількості місць для
різних спеціальностей у системі вищої освіти. Останнім часом також
постійно загострюється ситуація з зайнятістю молоді в Україні. Питома вага
молоді у загальній кількості безробітних досягла 30%. Молодь становить
окрему частину ринку праці і розвивається не так як увесь ринок. З одного
боку, вік сприяє високій мобільності, відкритості, сміливості у зміні та
пошуку роботи. З іншого, молоді не вистачає відповідного досвіду, щоб бути
конкурентоспроможними на ринку праці [3, с. 450-454].
Також актуальною проблемою на ринку праці України, є проблема
мобільності робочої сили. Трансформаційні економічні перетворення в
Україні створили можливості для появи нових умов та видів мобільності
робочої сили. Безпосередньою причиною трудових переміщень у кожному
окремому випадку є невідповідність інтересів і вимог працівника
конкретному робочому місцю, а на макроекономічному рівні невідповідність
між наявним розподілом робочих місць і потребами моделі соціальноекономічного розвитку [4, с. 31-35].
Попри всі негативні наслідки, безробіття має й позитивні свої сторони:
підвищення соціальної цінності робочого місця; збільшення особистого
вільного часу та свободи вибору місця роботи; зростання соціальної
значимості і цінності праці; зростання конкуренції між працівниками;
стимулювання підвищення інтенсивності і продуктивності праці; можливість
для безробітного використати перерву в зайнятості для перенавчання,
підвищення рівня освіти [5, с. 110-113].
Отже, проаналізувавши проблему безробіття можна зробити висновок,
що це є значною проблемою сьогодення. Зростання рівня безробіття
становить велику загрозу для соціально-економічної безпеки держави.
Основними завданнями для зменшення безробіття можуть виступати такі:
-збільшення попиту на робочу силу з боку державного та приватного
сектора економіки;
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-підвищення конкурентоспроможності робочої сили;
-вдосконалення процесу працевлаштування [6, с. 752-755]
Для вирішення проблем безробіття треба докорінно змінювати політику
зайнятості. Не можна сьогодні пасивно стримувати безробіття. Тільки
цілеспрямоване активне підвищення рівня зайнятості населення на діючих і
на знову створюваних високоефективних робочих місцях допоможе вивести
економіку з глухого кута, дати простір розвитку ринкових і соціальних
перспектив.
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ
На сучасному етапі розвитку соціального забезпечення існує гостра проблема
захисту громадян похилого віку. В Україні налічується понад 11 мільйонів
громадян похилого віку,всі вони є вразливими до соціальних ризиків і
потребують комплексного захисту від держави. Старість - важкий період в
житті людини,а демографічне старіння населення вимагає від держави
покращення їх умов життя та соціального захисту цієї категорії населення.
Соціальна політика по відношенню до цієї вікової категорії відображає
сутність будь-якого суспільства і держави незалежно від її політичного
устрою. Проблеми соціального захисту громадян похилого віку в даний час
знаходиться в центрі уваги багатьох соціальних інститутів, соціальних і
дослідницьких програм, спрямованих на забезпечення прийнятого рівня
життя осіб похилого віку. Тому дана тема є дуже актуальною у наш час та
потребує комплексного дослідження для вирішення питань пов’язаних з цією
категорією населення.
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Метою дослідження є проблеми соціального захисту громадян похилого
віку. А також розгляд зарубіжного досвіду реформування пенсійної системи
для аналізу і залучення в подальшому для української пенсійної реформи, що
розпочалася ще в 2003 році, але поки ще є не досить успішною.
Захист громадян похилого віку в своїх роботах висвітлювали:
І.Андрєєва, О. Бугрова, Т. Василькова, А. Мудрик, В. Васильков та ін.
Житинська М. О. зазначала : «Забезпечення добробуту, соціального й
морального здоров'я людини в похилому віці – фундаментальний обов'язок
соціальної держави.» Також вона говорила: «В Україні не сформувалася
сучасна державна соціальна політика, яка б виражала ставлення до людей
похилого віку як до численної соціально-демографічної групи населення,
здатної ефективно впливати на соціально-економічний розвиток.» [3,245].
Аналізуючи законодавство у сфері соціального захисту осіб похилого
віку слід звернути увагу на питання пенсійного забезпечення. В Україні
функціонує
солідарна
система
загальнообов’язкового
пенсійного
страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та
здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів
Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбаченому законом. Станом
на початок 2020 року розмір мінімальної пенсії за віком становить 1638
гривень, що є недостатнім для нормального життя[1].
На сьогоднішній день відсутній єдиний нормативно-правовий акт, який
би комплексно регулював систему життєзабезпечення літніх людей. Проте за
роки незалежності було прийнято низку законів, які є базою соціального
захисту громадян похилого віку. Зокрема, «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та ін.
Центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво та
управління солідарною системою загальнообов’язкового державного
пенсійного забезпечення, є Пенсійний фонд України. Його діяльність
підпорядкована та координована Кабінетом
Міністрів України та
Міністерством соціальної політики.
В даний час в Україні поступово запроваджується повномасштабна
пенсійна реформа. Водночас слід враховувати, що здійснення пенсійної
реформи на рівні сучасних світових стандартів можливе лише за умови
розв’язання базової проблеми - відчутного зростання заробітної плати та
інших доходів населення. Це органічно взаємопов’язані проблеми, які
можуть вирішуватися лише комплексно.Основною метою пенсійної реформи
є забезпечення достойного рівня життя громадянам, які протягом свого
трудового життя сплачували пенсійні внески, не приховуючи своїх трудових
доходів. Пенсійна реформа спрямована на створення рівних можливостей для
пенсійного забезпечення громадян незалежно від сфери їх зайнятості та виду
діяльності, на усунення диспропорцій у розмірах пенсій.
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Одним із основних пунктів реформи пенсійного забезпечення є
запровадження накопичувальної пенсійної системи. Вона передбачає
обов’язкову участь громадян віком від 18 до 35 років, а також добровільну
участь для осіб старших 35 років. Кошти які накопичуватимуться на
пенсійних рахунках громадян, будуть власністю цих громадян. Кожен
громадянин зможе скористуватись ними при досягненні пенсійного віку, або
у випадках передбачених законодавством, а раніше цього терміну, наприклад
у випадку настання інвалідності, або переїзду за кордон на
постійне місце проживання.
Розглядаючи зарубіжний досвід пенсійного забезпечення, слід звернути
увагу на таку країну як США в якій діє трирівнева система пенсійного
забезпечення: першим рівнем єсолідарна система, але її доповнюють інші
пенсійні програми, які дають можливістьгромадянам зберегти свої кошти для
пенсійного забезпечення; другий рівень -обов'язкова накопичувальна
система, згідно якої працюючі громадяни перераховуютьчастину свого
заробітку на ощадні рахунки; третім рівнем є добровільна
приватнанакопичувальна система, яка дає можливість громадянам, що мають
бажання отримуватище більшу пенсію і можливість сплачувати великі
внески в тривалому періоді трудовоїдіяльності, підтримувати бажаний рівень
забезпечення виходу на пенсію. Позитивною стороною системи соціального
забезпечення США, досвід якої можнавикористовувати при реформуванні
системи пенсійного забезпечення в Україні, єрозробка стратегічних аспектів
на основі прогнозів змін демографічних і економічних умов [4].
А у Великобританії діє розподільча пенсійна система з низькими
розмірами пенсій,при реформуванні передбачалася індексація пенсій
відповідно до росту цін, а незаробітної плати. Якщо розмір державної пенсії
знаходиться нижче межі бідності, особи,що одержують тільки базову
державну пенсію, мають право на соціальну допомогу, щонадається з
урахуванням їхнього доходу. Обов'язкова пенсійна система другого
рівнянадає право працівникам стати учасниками або державної системи
пенсій, що залежитьвід заробітку, або професійної системи, з установленими
заздалегідь виплатами, чисистеми персональних пенсій із установленими
розмірами внесків [5].
Аналіз світових пенсійних систем підтверджує необхідність реформуван
ня в першу чергу державних пенсійних систем, що передбачає
збільшенняпенсійного віку, реструктуризацію державного пенсійного
забезпечення в напрямкувпровадження багаторівневих змішаних пенсійних
систем, приватизацію, принеобхідності, окремих частин пенсійних програм,
надання можливостідиверсифікованого інвестування існуючих цільових
фондів або створення нових, змінубази для нарахування розміру пенсій.
В сучасних умовах держава повинна проводити соціальну політику для
цієї категорії населення задля покращення умов їх існування та підвищення
статусності в суспільстві. А саме: наблизити розмір мінімальної пенсії з
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розміром прожиткового мінімуму, надавати більш суттєві знижки на оплату
житлово-комунальних послуг, а також покращувати умови життя для
громадян похилого віку. Незважаючи на законодавче закріплення
соціального захисту громадян похилого віку, його ключові аспекти
потребують негайної модернізації. Цьому може сприяти проведення
активного реформування в сфері соціального захисту громадян похилого
віку. Наприклад, залучення недержавних організацій, які будуть
поповнювати Пенсійний фонд України, тим самим підвищувати розмір
пенсій та допомоги пенсіонерам.
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РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах невизначеності та нестабільності зовнішнього
середовища, основоутворюючим елементом функціонування та розвитку
будь-якого підприємства являється обсяг і ефективність використання його
ресурсного потенціалу. Раціональний розподіл і залучення кожного виду
існуючих ресурсів підприємства стимулюють формування позитивних
тенденцій розвитку у вигляді зростання прибутковості, зміцнення позицій
конкурентоспроможності та підвищення якості задоволення потреб
споживачів.
Систематична діагностика ефективності використання ресурсного
потенціалу підприємства дає можливість своєчасно виявляти недоліки
управління ним та розробляти методи його удосконалення, що, в свою чергу,
сприятиме більш ефективному використанню ресурсного потенціалу в
майбутній діяльності суб’єкта [4, с. 373].
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Серед вчених, які в своїх працях займались вивченням ресурсного
потенціалу, аналізом методів його оцінки та виявленням шляхів
раціонального управління ресурсами варто виділити наступних: О.Кузьмін,
М. Тимощук, Р. Фещур [1], Н. Міценко, О. Кумечко [2],С. Сердак [3],
М. Чорна [4], О. Михальченко [5], В. Гриньова [6], О. Шаманська [7] та інші.
В цілому, під ресурсним потенціалом прийнято розуміти сукупність
усіх видів ресурсів, що перебувають у власності суб’єкта господарювання і
безпосередньо використовуються або можуть реалізовуватися в майбутньому
в процесі виробництва продукції чи наданні послуг. Формування та
раціональне використання ресурсного потенціалу є обов’язковим складовим
елементом в процесі визначення і реалізації тактичних і стратегічних цілей
підприємства [2, с. 195].
До основних характеристик ресурсного потенціалу належать:
- здатність забезпечувати поточну діяльності підприємства шляхом
залучення того чи іншого виду ресурсів;
- загальний обсяг сукупності реальних і потенційних ресурсів
підприємства;
- рівень компетентності менеджерів щодо процесу залучення і
використання ресурсів;
- форма підприємницької діяльності та його організаційної структури.
Різноманітність підходів до трактування ресурсного потенціалу
породжує багатоаспектність зазначеного явища. Ресурсний потенціал слід
розглядати не лише з позиції обчислення вартості матеріальних і
нематеріальних ресурсів підприємства, а також, враховуючи визначення їх
оптимального
співвідношення,
рівень
ефективності
управліннята
раціональності їх використання [5, с. 50].
Дослідження наукової літератури продемонструвало відсутність єдиної
систематики щодо структуризації ресурсного потенціалу. Найоптимальнішим
варіантом, враховуючи всі сфери впливу та використанняресурсного
потенціалу, буде виокремлення серед його складових наступних
групресурсів: матеріально-технічні, трудові, екологічні, соціальні, фінансовомайнові та нематеріальні [6, с. 112].
Враховуючи обмеженість та вичерпність ресурсів, варто виділити ще
один невід’ємний елемент ресурсного потенціалу такий, як систему
управління ресурсами – це комплекс заходів та методів спрямованих на
підвищення ефективності та раціональності використання ресурсів
підприємства з метою досягнення поточних та стратегічних цілей [7, с. 168].
Управління ресурсним потенціалом є складним економічним процесом,
який передбачає здійснення систематичної діагностики діяльності усіх
підсистем підприємства та моніторинг рівня ефективного використання ними
того чи іншого виду ресурсів. Основним завданням управлінського
потенціалу підприємства є розробка та реалізація методів і заходів,
спрямованих на забезпечення ефективного залучення кожного виду ресурсів.
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Дослідження механізмів функціонування підприємства дозволяє
сформувати основні шляхи підвищення рівня ефективності управління
ресурсним потенціалом, серед яких варто виділити:
- раціональний розподіл і використання усіх видів ресурсів;
- здійснення ефективного фінансового планування та регулювання руху
фінансових ресурсів підприємства;
- аналіз здійснення кадрової політики та постійне її вдосконалення;
- формування дієвої системи управління винагородою працівників,
стимуляція праці;
- застосування методів оцінки якості інформації;
- впровадження системи автоматизованої обробки інформації з метою
пришвидшення процесу управління даними підприємства;
- формування ресурсних резервів підприємства з метою мінімізації
ймовірності виникнення ризиків для підприємницької діяльності [3, с. 85].
Таким чином, з огляду на те, що для досягнення будь-яких цілей
підприємства необхідне залучення тих чи інших засобів, ресурсний потенціал
та ефективність його використання є основоутворюючим елементом процесів
планування поточної діяльності суб’єкта господарювання, встановлення
цілей підприємства та розробки майбутньої стратегії його розвитку.
Необхідними елементами управління ресурсним потенціалом є також
систематична оцінка наявного потенціалу, пошук його невикористаних
можливостей, а також виявлення джерел залучення додаткових ресурсів для
підвищення показників ефективності підприємницької діяльності.
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В
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ринкових
відносин
вирішальним
фактором
конкурентоспроможності компаній є ефективність системи маркетингу, але
найбільшу увагу приділяють розвитку інновацій, оскільки інновації ведуть до
створення абсолютно нових продуктів, які найчастіше користуються великим
попитом у споживачів та відіграють головну роль у конкурентоспроможності
компанії. Також у сучасному світі компанії не можуть існувати без
інноваційних процесів у виробництві та створення інноваційних засобів.
Сучасна економіка України характеризується високим рівнем
динамічності і нестабільності. Така ж ситуація характерна і для інших країн,
які знаходяться на шляху ринкових перетворень, а враховуючи кризові явища
у світовій економіці, можна зазначити, що вона властива практично всім
країнам. Звичайно, це негативно впливає на діяльність суб'єктів
господарювання, адже вони не завжди можуть швидко адаптуватися до змін
зовнішнього середовища[1]. Для приведення у відповідність внутрішніх
можливостей розвитку підприємств умовам ринку, одним з найбільш
обґрунтованих засобів, на даний момент, є створення та розповсюдження
інновацій.
Практика свідчить, що практично усі підприємства, які успішно
розвиваються на ринку, своїм успіхом зобов'язані саме інноваціям. Дійсно,
регулярне впровадження у виробництво і просування на ринку нових товарів,
які забезпечують більший ступінь задоволення споживачів, здатне
забезпечити і підтримувати постійну, незгасаючу зацікавленість до
товаровиробника-інноватора. Але факти доводять, що розробка і
комерціалізація нових розробок дуже складна і ризикована справа. На
світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. найменувань нових
продуктів, з яких лише 2% є справжніми інноваціями, однак комерційного
успіху досягають не більше 25%[2] .Згідно з результатами досліджень
Р.Г.Купера[3], близько 75% ідей нових товарів генерується на основі аналізу
потреб ринку, при цьому 75% їх ринкових невдач пояснюються в основному
дією ринкових факторів.
Метою такого аналізу є дослідження розробки та впровадження
інновацій для створення та функціонування успішного бізнесу, виявлення
існуючих ринкових можливостей інноваційного розвитку, вибір оптимальних
варіантів відповідного наявного потенціалу конкретного підприємства і
зовнішніх умов [4].
Створення інноваційних процесів в компаній є головним фактором її
конкурентоспроможності, за допомогою чого вона стає лідером на ринку.
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Поняття «маркетинг» охоплює всі сфери діяльності компанії, що впливають
на її виробництво – від досліджень і розробок до закупівлі сировини,
виготовлення упаковки, транспортування, продажу, обслуговування. Іншим
важливим видом діяльності є поняття «інновації» – розробка нових та
модифікація існуючих товарів і послуг, що представляють собою більш
високу якість. Всі види інновацій являють собою не тільки найважливіші
складові маркетингу, але й засіб, що допомагає бути лідером на ринку.
Аналізуючи визначення «маркетинг інновацій», слід зауважити, що в
практичному значенні маркетинг інновацій представляє собою виробництво
та збут інноваційної продукції на задоволення запитів споживачів та
конкурентоспроможності продукції. Таким чином, інноваційна діяльність
передбачає проведення різних маркетингових досліджень, за допомогою яких
в змозі зрозуміти, які саме продукти необхідно удосконалювати, або ж
створювати абсолютно нові.
Проаналізувавши вищезазначений матеріал помітно, що поняття
«маркетинг» та «інновації» утворюють такий вид маркетингу, як маркетинг
інновацій – це частина концепції ведення бізнесу, за допомогою
нововведення у виробництві. Окрім новизни у виробництві продукту,
інновації повинні відповідати запитам споживачів та бути корисними для них
та приносити прибуток компанії від їх збуту.
Отже, основними складовими маркетингу інновацій є виробництво
інновацій та використання їх на практиці в маркетинговій діяльності.
Важливо пам’ятати, що одну з провідних ролей у забезпеченні успіху
ринкової діяльності підприємства-інноватора відіграє маркетинг. Також,
головним показником в конкурентоспроможності компанії є введення у
виробництво продукції інноваційних технологій або створення абсолютно
нових товарів чи послуг.
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Сучасні складні умови розбудови вітчизняної економіки, що
характеризуються інтенсивними ринковими трансформаціями потребують
розбудови ефективної ринкової інфраструктури, важливим елементом якої
виступають товарні біржі. У більшості економічно розвинутих країн біржова
торгівля є особливою формою торговельної діяльності, одним із основних
видів оптової торгівлі та важливим індикатором зростання економіки.
Проте на сучасному етапі розвитку масштаби вітчизняного біржового
ринку є незначними порівняно з країнами Європи та США, що вказує на його
низьку ефективність. У зв’язку із цим виникає необхідність визначення
основних проблем сучасного стану біржового ринку України [1, c.182].
Дослідженню проблем розвитку біржової торгівлі в Україні присвятили
свої роботи низка науковців, зокрема: Бойко Л.О., Вавдійчик І.М.,
Голишева Є.О., Грищенко О.Ф., Кобеля З.І., Мельник Ю.М., Морозов Р.В.,
Сироїжко К.В. та інші. Проте дане питання є актуальним на сьогодні завдяки
швидким змінам середовища господарювання вітчизняних підприємств.
Метою даної роботи є аналіз проблем розвитку біржової торгівлі в
Україні на сучасному етапі.
Сучасні вчені виділяють велику кількість проблем та перешкод розвитку
біржової торгівлі в Україні, зокрема Морозов Р.В., Бойко Л.О. вважають, що
ключовими проблемами є недосконалість нормативно-правової бази,
недостатньо високий стан розвитку біржової інфраструктури, низький рівень
інформованості товаровиробників про переваги біржової торгівлі [4, c.7]. Ми
повністю погоджуємося з думкою авторів, адже часті зміни законодавства
перешкоджають використанню товарних бірж як сучасних методів
здійснення торгівлі. Ринкова інфраструктура України представлена великою
кількістю зареєстрованих товарних бірж, проте багато з них фактично майже
не функціонують, що свідчить про низьку ефективність біржової торгівлі в
Україні. Основиною причиною низького рівня застосування біржової торгівлі
є складні умови господарювання вітчизняних підприємств, які
перешкоджають їх удосконаленню, що в результаті призводить до
недостатніх знань працівників та керівництва стосовно сучасних методів та
інструментів торгівлі.
Науковець Вавдійчик І.М. до ряду вище перерахованих проблем додає
ще відсутність конкурентного біржового середовища [1, c.183]. На нашу
думку, така проблема пов’язана із неефективністю сформованої ринкової
інфраструктури та низьким рівнем використання біржової торгівлі
вітчизняними підприємствами.
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В свою чергу сучасні вчені Кобеля З.І., Сироїжко К.В. крім
вищезазначених проблем ідентифікують ще такі: вузькість правового поля
діяльності товарних бірж, відсутність надлишкових коштів, які б населення
могло б вкладати у фондовий ринок України, економічна криза в Україні
через бойові дії на сході країни, відсутність чесності у веденні біржової
торгівлі [3, c.625]. Перша виділена науковцями проблема є цілком вірною та
підкреслюється тим, що після прийняття ЗУ «Про затвердження Типових
правил біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією» збільшилась
кількість аграрних бірж, а після прийняття ЗУ «Про схвалення Концепції
переходу на біржову форму продажу вугілля» збільшилась кількість
товарних бірж, а також операцій з торгівлі вугілля. Така тенденція свідчить
про необхідність специфічних нормативних активів для різних видів товарів.
Наступні дві проблеми пов’язані із складним економічним становищем
України та низьким рівнем доходів населення. Щодо останньої, виділеної
науковцями проблеми, на нашу думку, в сучасних економічних реаліях
України, що характеризуються наявністю корупційної складової майже в усіх
економічних процесах, дана перешкода є однією з ключових.
До виділених вище проблем біржової торгівлі в Україні науковці
Голишева Є.О., Грищенко О.Ф. та Мельник Ю.М. додають ще низький рівень
ліквідності, проблему незначної кількості біржових інструментів, низький
рівень довіри, недосконалість податкового стимулювання, брак
кваліфікованих спеціалістів та відсутність в Україні до певного часу
отримати профільну освіту, низький рівень біржової етики та бізнескультури, технологічна відсталість [2, c.221-222]. Зазначені науковцями
проблеми є досить точними та взаємопов’язаними, адже завдяки низькому
рівні використання біржових операцій забезпечується низька ліквідність
організованого ринку, внаслідок чого використовується мала кількість видів
біржових інструментів. Як наслідок нерозвинутої біржової інфраструктури
виникає низький рівень довіри до біржової торгівлі, брак кваліфікованих
спеціалістів, що викликає практично відсутність біржової етики та культури
завдяки відсутності знань щодо світового етикету біржових торгів.
Усі вищезазначені проблеми характеризуються різними причинами та
джерелами виникнення, що характеризує їх різновекторність. Тому, ми
вважаємо за доцільне систематизувати усі проблеми у три групи:
законодавчі, що стосуються недосконалості законодавчого поля регулювання
біржової торгівлі, загальноекономічні – стосуються впливу зовнішніх умов
господарювання на розвиток біржової торгівлі та специфічні, які пов’язані
виключно із недоліками сфери біржової торгівлі (рис. 1).
Таким чином, сьогодні існує велика кількість проблем біржової торгівлі
в Україні. На нашу думку, вирішення проблем, що призвели до низького
рівня розвитку біржової діяльності в Україні можливе за допомогою
розробки державної програми розвитку біржової торгівлі з урахуванням
зарубіжного досвіду й національних особливостей. Основою цієї програми
повинно бути надання комплексу пропозицій щодо забезпечення
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інформаційної відкритості, прозорості та забезпечення ефективної
інфраструктури біржового ринку. Адже налагоджена та ефективна біржова
діяльність дасть змогу Україні стимулювати загальнонаціональний та
економічний розвиток країни.
Проблеми розвитку біржової торгівлі в Україні
Законодавчі
–недосконалість
нормативно-правової
бази;
–вузькість правового
поля діяльності
товарних бірж;
–недосконалість
податкового
стимулювання.

Специфічні
–недостатньо високий стан
розвитку біржової
інфраструктури;
–низький рівень
інформованості про переваги
біржової торгівлі;
–відсутність конкурентного
біржового середовища
–незначна кількість
біржових інструментів;
–низький рівень біржової
етики та бізнес-культури,
відсутність чесності у
здійсненні біржової торгівлі.

Загальноекономічні
–відсутність
надлишкових коштів,
для вкладення у
фондовий ринок;
–економічна криза в
Україні;
–низький рівень
ліквідності;
–технологічна
відсталість;
–низький рівень довіри
до біржової торгівлі;
– брак кваліфікованих
спеціалістів.

Рисунок 1 – Проблеми розвитку біржової торгівлі в Україні
Джерело: систематизовано автором на основі джерел [1-4]
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