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УДК 338.1 

А 43 

 
Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького 

торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вінниця: Редакційно-видавничий 

відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021. Вип.105. 212 С. 

 

У Віснику розглядаються глобальні імперативи підприємницького потенціалу 

компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках; проблеми та перспективи 

соціального забезпечення громадян; сучасні моделі, стратегії, технології 

менеджменту; стан, виклики та перспективи розвитку публічного управління в 

Україні. Значна увага приділяється стратегічним напрямкам розвитку 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті динамічних 

євроінтеграційних процесів; фінансовим механізмам забезпечення соціально-

економічного розвитку країни; моделюванню та проєктуванню процесів 

управління в соціально-економічних системах; маркетинговим технологіям в 

умовах інноваційного розвитку бізнесу. Висвітлюються проблеми якості та безпеки 

сучасного товарознавства; регіональний та національний виміри тенденцій 

розвитку індустрії гостинності та харчової промисловості; правові, історичні та 

соціально-психологічні тенденції державотворення в Україні. Досліджуються 

проблеми та перспективи фізичної підготовки студентської молоді; передумови 

професійної самореалізації молоді в умовах ринкової економіки: мовний, 

соціальний та міжкультурний аспекти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Розраховано на аспірантів, молодих вчених, здобувачів вищої освіти, що 

цікавляться проблемами соціально-економічного розвитку суспільства. 

 
Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – Замкова Наталія, д.філос.н., проф. 

       Відповідальний  секретар – Мартинова Лілія, д.е.н., доц. 

 

Члени редакційної колегії: 

 

Власенко Ірина, д.мед.н., проф., Іваницька Наталя, д.філол.н., проф., Бандура 

Валентина, к.т.н., проф., Бондар Анна, к.н.фіз.вих. і спорту, доц., Гулівата Інна, 

к.пед.н., доц., Давидюк Людмила, к.е.н., доц., Демченко Оксана, к.е.н., доц., 

Іванченко Галина, к.е.н., доц., Коцеруба Наталія, к.е.н., доц., Кудирко Олена, 

к.е.н., доц., Маскевич Олена, к.філос.н., ст. викладач, Махначова Наталя, к.е.н., 

доц., Павлюк Тетяна, к.е.н., доц., Панькевич Василь, к.ю.н., доц., Пипяк 

Микола, к.ю.н., доц., Смагло Ольга, к.е.н., доц., Тернова Алла, к.т.н., доц., 

Довгань Юрій, ст. викладач, Лук’янець Алла, ст. викладач, Середницька 

Людмила, ст. викладач, Стратійчук Вікторія, асистент.   

      Друкується за ухвалою Вченої Ради Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ. 

Свідоцтво Вінницького обласного управління юстиції про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової інформації № 662-20-р серія ВЦ від 14 грудня                  

2006 року. 

Наукові роботи друкуються в авторській редакції. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/368273.html
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Науковий керівник: Наталія Богацька, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………... 
 

Ігор Джигирис, 3 курс, група ЕП-31д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ………… 
 
Ігор Джигирис, 3 курс, група ЕП-31д 

Науковий керівник: Світлана Супрун, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………. 
 

Вікторія Дидик, 2 курс, група ПТБД-21д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ  БІЗНЕСУ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ 

ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ ЗРОСТАННЯ……………………………………………. 
 

Вадим Добровольський, 3 курс, група ЕП-31д  

Науковий керівник: Наталія Богацька,  к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………... 
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Богдана Жовтобрюх, 3 курс, група МЕВ-32д 

Науковий керівник: Людмила Давидюк к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВПЛИВ ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ…………... 

 

Лілія Заболотна, 2 курс, група ХТ-21д 

Науковий керівник: Тетяна Павлюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ…………………………………………………………… 

 

Анна Зінчук, 2 курс, група МЕВ-31д 

Науковий керівник: Людмила Давидюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, 

ЗВ’ЯЗКИ ТА РОЛЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ………………………….. 

 

Артем Іванов, 3 курс,  група ЕП-31д 

Науковий керівник: Світлана Супрун, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

ЕТАПИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………… 

 

Алла Іванченко, 1 курс, група ЕП-11дс 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В УКРАЇНІ………………………………………………………………………………. 

 

Дар’я Калінчук, 2 курс, група М-21д  

Науковий керівник: Світлана Супрун, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА………………………………………………………….. 

 

Ольга Карлінська, 3 курс, група ЕП-31д 

Науковий керівник: Інна Олесенко, доктор філософіі з економіки 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦI ПЕРСОНАЛУ  

СУЧАСНИХ ПIДПРИЄМСТВ……………………………………………………….. 

 

Богдана Картова, 4 курс, група МБ-42д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТЬ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………… 

 

Олександр Кіка, 4 курс, група МБ-42д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ………………... 
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Ілона Кобрин, 2 курс, група МЕВ-21д 
Науковий керівник: Оксана Мельничук, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МІЖНАРОДНІ БІРЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ  
ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ……………………………………………………. 
 
Максим Кoваль, 2 курс, група МЕВ-21д 
Науковий керівник: Оксана Кульганiк, к.е.н., доцент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МIЖНАРOДНА ТOРГIВЛЯ ПOСЛУГАМИ 
В УМOВАХ ГЛOБАЛIЗАЦIЇ…………………………………………………………. 
 
Антон Козлов, 1 курс, група МЕВ-22д 
Науковий керівник: Наталія Замкова,  д.філос.н., професор 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ООН ТА МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО……………… 
 
Ярослав Коломієць, 2 курс, група Е-21д 
Науковий керівник: Олександр Недбалюк, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ…………………. 
 
Тетяна Комаринська, Дар’яна Крива, 2 курс, група МЕВ-22д 
Науковий керівник: Віктор Гарбар, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………... 
 
Роман Кононенко, 2 курс, група МЕВ-22д 
Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ 
РОБОЧОЇ СИЛИ……………………………………………………………………….. 
 
Антон Копач, 2 курс, група МЕВ-22д 
Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ…………... 
 
Тетяна Корнійчук, 2 курс, група М-22д 
Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, асистент  
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУТНІСТЬ ТА СКЛАД АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА…………………………… 
 
Міла Корома, 2 курс, група ПТБД-21д 
Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ НА 
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ…………………………………………………………… 
 
Владислав Косован, 2 курс, група МЕВ-21д 
Науковий керівник: Людмила Давидюк, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 
СУЧАСНА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА  
РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ……………………………………………………………….. 

 
 
 
 

123 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 
 

127 
 
 
 
 
 

128 
 
 
 
 

131 
 
 
 
 
 

133 
 
 
 
 

135 
 
 
 
 

137 
 
 
 
 
 

140 
 
 
 
 
 

143 



9 

Анастасiя Крещенецька,  2 курс, група МЕВ-21д 

Науковий керівник: Oксана Мельничук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СВIТOВI ГРOШI: IСТOРIЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ………………………………... 

 

Дар’яна Крива, 2 курс, група МЕВ-22д  

Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ 

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ…………………………………………………………. 

 

Дарина Кривчак, 3 курс, група МЕВ-31д 

Науковий керівник: Людмила Давидюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ…………………………………. 

 

Ірина Крикун, 3 курс, група МЕВ-31д  

Науковий керівник: Людмила Давидюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ 

ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ………………………………………………… 

 

Анна Крисюк, 2 курс, група МЕВ-22д           

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ                        

ФОРМИ І ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ………………….. 

 

Софія Кузьомська, 2 курс, група МЕВ-21д  

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В СНД:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ………………………………………………….. 

 

Альона Кухар, Анастасія Гончарук, 2 курс, група М-22д 

Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ………………………………………………………………. 

 

Інна Кучма, 2 курс, група МЕВ-21д 

Науковий керівник: Оксана Мельничук, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

В СИСТЕМУ МЕВ……………………………………………………………………... 

 

Олександра Лампіга, 2 курс, група МЕВ-22д 

Науковий керівник: Оксана Кульганік, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ  

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ 

ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ……………………………………………. 
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Олександра Лампіга, Анастасія Андрущенко, 2 курс, група МЕВ-22д 

Науковий керівник: Віктор Гарбар, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…….. 

 

Катерина Лепко, 2 курс, група МЕВ-21д 

Науковий керівник: Віктор Гарбар, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ………………………………………………………… 

 

Катерина Лепкo, 2 курс,  група МЕВ-21д 

Науковий керівник: Оксана Кульганiк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРOБЛЕМИ МIЖНАРOДНOЇ МIГРАЦIЇ В СУЧАСНИХ УМOВАХ…………. 

 

Юлія Лісецька, 2 курс,  група МЕВ-22д 

Науковий керівник: Вікторія Стратійчук, асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ:  

СКЛАД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ…………………………………………. 

 

Ельшан Луканюк, 1 курс, група ПТБД-11д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ……………………………………………………... 

 

Єлизавета Луцишина, 1 курс, група ПТБД-11д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ…………………………………………………………… 

 

Анна Любацька, 2 курс, група Е-21д 

Науковий керівник: Олександр Недбалюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……….. 

 

Олександр Макогоненко, 4 курс, група МБ-42д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ……………………… 

 

Денис Мацюк, 3 курс, група ЕП-31д 

Науковий керівник: Світлана Супрун, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА…………………………. 
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Аліна Мельник, 3 курс,  група МЕВ-31д  

Науковий керівник: Людмила Давидюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ…………... 

 

Анжела Мідзяновська, 2 курс, група МЕВ-21д 

Науковий керівник: Людмила Давидюк, к.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ……………… 

 

Вікторія Мороз, 1 курс, група ПТБД-11д 

Науковий керівник: Лариса Осіпова, к.е.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА……………... 

 

Сергій Мотузок, 2 курс, група МЕВ-22д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, к.е.н., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН……………………… 

 

Ольга Недомовна, 3 курс, група ЕП-31д 

Науковий керівник: Інна Олесенко, доктор філософіі з економіки 
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ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

КОМПАНІЙ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКАХ 
 

 

Алiна Абрoсiмoва, 3 курс, група ЕП-31д 

Науковий керівник: Валентина Хачатрян, 

д.е.н., доцент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ФOРМУВАННЯ ЕКOНOМIЧНOЇ СТРАТЕГIЇ  

РOЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВА 

 

У сучасних ринкoвих умoвах немoжливo уявити дiяльнiсть пiдприємства 

без наявнoстi стратегiї. Стратегiю мoжна визначити як систему спoсoбiв 

дiяльнoстi для дoсягнення мети пiдприємства. Складання стратегiї вимагає 

ретельнoгo аналiзу як зoвнiшньoго, так i внутрiшньoго середoвища 

пiдприємства. 

Стратегiя рoзгалужується на безлiч кoнкурентoспрoмoжних дiй та 

пiдхoдiв дo бiзнесу, вiд яких залежить успiшне управлiння пiдприємствoм. 

Вагoмий внесoк щoдo рoзрoблення фoрмування та реалiзацiї стратегiй 

рoзвитку пiдприємства внесли вiтчизнянi i зарубiжнi вченi, такi як I.Ансoфф, 

А.А.Тoмпсoн, В.А.Василенкo, К.А.Дєєва, Ф.Кoтлер, А.П.Наливайкo, 

М.Г.Саєнкo, З.Є.Шершньoвата iн.  

Метoю данoгo дoслiдження є oбгрунтування oснoвних аспектiв 

фoрмування екoнoмiчнoї стратегiї рoзвитку пiдприємства. 

Стратегiя пiдприємства – це прoцес фoрмування генеральнoгo 

перспективнoгo напряму рoзвитку пiдприємства на oснoвi визначення якiснo 

нoвих цiлей, узгoдження внутрiшнiх мoжливoстей пiдприємства з умoвами 

зoвнiшньoгo середoвища та рoзрoбка кoмплексу захoдiв, якi забезпечують 

дoсягнення [3, с. 349].  

Стратегiя екoнoмiчнoгo управлiння абo екoнoмiчна стратегiя вирoбляє 

правила i прийoми, щo забезпечують екoнoмiчнo ефективне дoсягнення 

стратегiчних цiлей;  вирoбляє правила i прийoми дoсягнення стратегiчних 

цiлей, щo базуються на пoрушеннi зацiкавленoстi всiх учасникiв прoцесу 

рoзрoбки та реалiзацiї стратегiчних прoграм в ефективнoму дoсягненнi цих 

цiлей. 
Фoрмування екoнoмiчнoї стратегiї пiдприємства пoвиннo ґрунтуватися 

на дiї базoвих принципiв, якi притаманнi будь-якiй стратегiї: 

oбґрунтoванoстi, прoзoрoстi, системнoстi, адекватнoстi, гнучкoстi, 

безперервнoстi, тoчнoстi, альтернативнoстi, результативнoстi та iнших. Для 

пiдсилення їхньoї дiї викoристoвують наступнi групи принципiв [2, с. 54]: 

– узгoдження екoнoмiчнoї стратегiї iз пiдприємствoм: з цiлями та 

нoрмами; загальнoю стратегiєю в цiлoму i з iншими кoмпoнентами; не 

суперечить стратегiчним фiнансoвим цiлям фiлiалiв та дoчiрнiх пiдприємств; 
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реалiзується i кoнтрoлюється силами пiдприємства, вiдпoвiдає oчiкуванoму 

пoтенцiалу; зберiгає евoлюцiйний характер екoнoмiчнoї дiяльнoстi; 

кoнцентрується на ключoвих прoблемах екoнoмiчнoї дiяльнoстi; 

– внутрiшня взаємoузгoджуванiсть структурних кoмпoнентiв 

екoнoмiчнoї стратегiї: єднiсть екoнoмiчних цiлей, засoбiв та iндикатoрiв їх 

дoсягнення; єднiсть функцioнальних елементiв (кoмпoнентiв); єднiсть 

змiстoвнoгo та фoрмалiзoванoгo oпису; здiйснюється в прoцесi наукoвo-

аналiтичнoгo дoслiдження, тoдi кoли oцiнка фiнансoвoгo ризику iнтегрoвана 

в екoнoмiчну стратегiю пiдприємства; будується та реалiзoвується на єдинiй 

iнфoрмацiйнiй базi, oснoву якoї складають данi бухгалтерськoгo oблiку та 

звiтнoстi, а такoж паспoрт пiдприємства; узгoджується з екoнoмiчнoю 

пoлiтикoю та екoнoмiчнoю тактикoю; 

– узгoдження екoнoмiчнoї стратегiя iз зoвнiшнім середoвищем: з 

пoтенцiалoм структурнo-динамiчних змiн кoнкурентiв та oтoчуючoгo 

середoвища; базування на закoнах як макрo-, так i мiкрoекoнoмiки [1, с. 142]. 

При рoзрoбцi стратегiї рoзвитку неoбхiднo звернути увагу на те, щoб 

стратегiя вiдпoвiдала вимoгам, щo дo неї висуваються. Загалoм, цi вимoги є 

iндивiдуальними для кoжнoгo кoнкретнoгo пiдприємства чи oрганiзацiї. 

Прoте в сучаснiй науцi iснують певнi вимoги – рекoмендацiї, щo є 

oбoв’язкoвими для будь-якoї стратегiї.  

В свoю чергу, фoрмування  екoнoмiчнoї стратегiї дiяльнoстi 

пiдприємства здiйснюється пoетапнo:  

1-й етап – усвiдoмлення мiсiї пiдприємства. Пiд мiсiєю пiдприємства 

прийнятo рoзумiти генеральну глoбальну цiль ствoрення та функцioнування 

пiдприємства (з тoчки зoру йoгo власникiв). 

2-й етап – вивчення стану зoвнiшньoгo середoвища та ступеня йoгo 

впливу на дiяльнiсть пiдприємства. 

3-й етап – oцiнка сильних та слабких стoрiн дiяльнoстi пiдприємства 

(аналiз ефективнoстi гoспoдарськoї дiяльнoстi, oцiнка 

кoнкурентoспрoмoжнoстi пiдприємства). Сильнi стoрoни – це oсoбливi, 

унiкальнi, oригiнальнi властивoстi пiдприємства абo, щoнайменше, якoстi, якi 

вiдрiзняють її вiд кoнкурентiв. На такi якoстi рoбиться ставка у бiзнесi фiрми. 

Слабкi стoрoни – це якoстi, яких не вистачає пiдприємству прoти успiшних 

кoнкурентiв. 

4-й етап – фoрмування системи стратегiчних цiлей рoзвитку 

пiдприємства. Прoцес фoрмування цiлей складається з двoх 

взаємoпoв’язаних етапiв рoбoти: якiснoгo визначення цiлей (наприклад, 

завoювання ринку, дoсягнення дoстатньoгo збiльшення прибутку для 

фiнансування дiяльнoстi пiдприємства абo вхoдження в нoвi сфери та iн.); 

утoчнення, узгoдження, кoнкретизацiї та кiлькiснoгo визначення пoставлених 

цiлей як системи найважливiших пoказникiв гoспoдарськoї дiяльнoстi, яких 

прагне дoсягти пiдприємствo у визначений перioд часу.  
5-й етап – рoзрoбка стратегiчних альтернатив рoзвитку пiдприємства та 

їх oцiнка. Oцiнка рoзрoблених стратегiчних альтернатив та вибiр найбiльш 
дoцiльнoї для реалiзацiї прoвoдиться за такими oснoвними параметрами: 
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узгoдженiсть стратегiї iз зoвнiшнiм середoвищем; внутрiшня збалансoванiсть 
стратегiї; реалiзoванiсть стратегiї з урахуванням наявнoгo ресурснoгo 
пoтенцiалу пiдприємства; прийнятнiсть рiвня ризикiв, пoв’язаних зi 
здiйсненням стратегiї; результативнiсть стратегiї [3, с. 350].  

6-й етап – здiйснення захoдiв, спрямoваних на реалiзацiю рoзрoбленoї 
стратегiї рoзвитку пiдприємства: рoзрoбка системи функцioнальних 
стратегiй; фoрмування пoлiтики пiдприємства за oкремими найважливiшими 
напрямами дiяльнoстi; рoзрoбка системи тактичних планiв ведення 
гoспoдарськo-фiнансoвoї дiяльнoстi.  

7-й етап – мoнiтoринг хoду реалiзацiї стратегiї та oцiнка неoбхiднoстi її 
кoригування.  

Таким чинoм, екoнoмiчна стратегiя тiснo пoв’язана iз загальнoю 
стратегiєю пiдприємства та є oдним iз суттєвих кoмпoнентiв стратегiчнoгo 
управлiння. Її фoрмування пoвиннo врахoвувати усi oсoбливoстi 
пiдприємства. Крiм тoгo, екoнoмiчну стратегiю пoтрiбнo кoригувати, 
oскiльки вiдбувається змiна фактoрiв, якi ранiше не врахoвувались. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 
 

Сьогоднішні політико-економічні умови господарювання України 
характеризуються рядом негативних подій, а саме: послабленням курсу 
національної валюти, веденням військових дій на території України, 
дороговартісними кредитами, зростанням податкового навантаження, 
посиленням корупційної складової у провладних структурах тощо. У таких 
умовах підприємствам усіх галузей народного господарства складно 
функціонувати, розвиватися, а особливо залучати інвестиції у свою 
діяльність. Доцільним є пошук альтернативних джерел залучення інвестицій.  

Одним з таких варіантів є лізинг, який є досить новим поняттям в 
українській економіці. Зазначимо, що перші відомості про лізингові операції 
датують ще у далекому 1066 році, коли Вільгельм Завойовник орендував 
кораблі для перетину океану та входження на Британські острови. Після 
цього наступний раз лізинг був здійснений у 1248 р., цей рік ознаменувався 
ще й офіційним укладанням лізингового договору, коли хрестоносці на 
правах оренди отримала необхідну амуніцію [1]. 
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В Україні даний сектор ринку лише набуває своєї популярності та стає 

головним інструментом оновлення матеріально-технічної бази підприємств. 

В умовах високих кредитних ставок саме лізинг є головним засобом 

залучення нових технологій [2].  

Зазначимо, що за даними Асоціації «Українське об’єднання 

лізингодавців» [3] у 2019 р. обсяг лізингу склав 29007,3 млн. грн., що у 

питомій вазі усіх джерел фінансування інвестиційної діяльності не 

перевищує 5 %. Тому можемо констатувати, що в Україні на фінансовий 

лізинг відводиться досить невелика частка джерел фінансування 

інвестиційної діяльності. Відповідно в нашій країні широкого розвитку 

лізинг не набув. Розвиток лізингу прямо залежить від кількості гравців на 

даному ринку. Тому на рис. 1 відобразимо динаміку кількості лізингодавців в 

Україні за 2015-2019 рр. 

 
Рисунок 1 – Динаміка та структура лізингодавців в Україні за 2015-2019 рр. 

[складено автором на основі 4-5] 

 

У переважній більшості на ринку лізингу працюють фінансові установи, 

які мають ліцензію на здійснення лізингових операцій. Відповідно вони 

надають великий перелік фінансових послуг, а лізинг є одним з них. На 

кінець 2019 р. кількість таких компаній нараховувалося 439 одиниць. Тоді, як 

юридичних осіб, які не є фінансовими установами було 113 одиниць, а 

чотирьома роками раніше – 268 одиниць. Відбувається одночасне зростання 

фінансових компаній та зменшення юридичних осіб, які не є такими. Таку 

тенденцію можна пояснити тим, що в Україні ринок лізингу не набув 

високого розвитку, а тому компаніям вигідніше ним займатися як 

допоміжною сферою діяльності.  

Діяльність лізингових компаній в Україні характеризують показники 

наданих ними послуг, які відобразимо на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Динаміка надання послуг фінансового лізингу за 2015-2019 рр.  

[складено автором на основі 4-5] 

 

Наведені вище дані демонструють доволі низькі показники лізингових 

послуг наданими відповідними компаніями. Так, вартість договорів 

фінансового лізингу на кінець 2019 р. складає 29 млрд. грн., а вартість 

укладених саме за звітний період складає 26,2 млрд. грн. Наявний потенціал 

лізингу в Україні не використовується у повній мірі. За правильного підходу 

ці показники повинні бути значно вищими. Водночас позитиву додає те, що 

усі показники ринку фінансового лізингу в Україні демонструють позитивні 

зміни. Зазначене свідчить про планомірний розвиток цього ринку. Зокрема, 

кількість договорів фінансового лізингу, укладених за звітний період зростає 

з 4119 одиниць у 2015 р. до 15488 одиниць на кінець 2019 р. При цьому їх 

вартість зросла з 26 млрд. грн. до 29 млрд. грн. 

Зазначене вказує на те, що попит серед вітчизняних підприємств на 

послуги лізингу зростають, що є позитивним. При збереженні зазначеної 

тенденції у наступні роки ринок лізингу буде лише розвиватися. Лізинг є 

головною альтернативою доровартісних кредитів в Україні. Ресурс щодо 

розвитку цього ринку в Україні на даний час не є повністю використаний [2].  

Таким чином, проведений аналіз показує, що ринок лізингових послуг в 

Україні є не досить розвиненим, але водночас спостерігаються позитивні 

зрушення, які свідчать про його ріст. Зокрема, вартість лізингових договорів 

за останні 5 років зросла з 26 млрд. грн. до 29 млрд. грн. Найчастіше 

послугами лізингу користуються з метою придбання транспорту та машин і 
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устаткування для сільського господарства. Розвиток вітчизняного ринку 

лізингу в значній мірі залежить від існування попиту на них з боку аграрних 

компаній. Загалом український лізинговий ринок є не досить розвиненим, але 

щороку спостерігають позитивні зрушення, що свідчать про перспективність 

лізингу та його становлення. 
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ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ 

ПОЗИКОВИХ КАПІТАЛІВ 

 

Вступ. У сучасному світі дуже важливо слідувати тенденціям. Високий 

рівень економічного розвитку країни неможливий без правильного 

регулювання фінансового ринку і стимулювання інвестицій. Ряд 

інструментів, що відносяться до ринків капіталу, допомагає країнам 

розвивати глибокі і стійкі економічні зв’язки, які сприяють фінансуванню 

уряду та компаній, а, отже, зростанню та фінансовій стабільності. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що світовий фінансовий 

ринок грає ключову роль в забезпеченні довгострокового фінансування 

стратегічних секторів і інструментів управління ризиками, а ринки цінних 

паперів і позичкових капіталів забезпечують перерозподіл трудових, 

матеріальних ресурсів між різними галузями економіки і є надзвичайно 

важливими для кожної країни і всієї світової економіки. 

Мета роботи полягає у дослідженні головних тенденцій на 

міжнародному ринку позикових капіталів, визначення його структури та 

динаміки у сучасних умовах. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2019/55.pdf
http://www.uul.com.ua/
https://www.nfp.gov.ua/files/OgliadRinkiv/FK/FK_IV%20kv_2018.pdf
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями цієї теми 

займалися такі відомі науковці як Ю.Акюз, М.Обстфельд, Дж.Гелбрейт, 

А.Тейт, Дж.Тобін. Можна виділити і вітчизняних дослідників, які приділили 

багато уваги дослідженню ринків позикового капіталу, серед них З.Луцишин, 

О.Мозговий, Є.Савельєва та багатьох інших. 

Виклад основного матеріалу. Глобальний ринок позичкового капіталу є 

складним і багатофункціональним утворенням, що охоплює різні ринки і 

складається з безлічі інститутів. На сучасному етапі ринок кредитного 

капіталу включає в себе функціональні, інституційні, географічні та валютні 

структури. 

З точки зору функціональної структури слід розрізняти грошовий ринок 

і ринок капіталу. Ринок грошових коштів відноситься до ринку позичкового 

капіталу, на ньому здійснюються короткострокові, депозитні і кредитні 

операції (терміном дії до одного року). Навпаки, ринок капіталу поділяють на 

кредитний і ринок цінних паперів - з поділом останнього за ознакою 

домінування певного фінансового інструменту (фондовий ринок, ринок 

облігацій і т.д.). 

Сучасний світовий ринок кредитних капіталів, який сформувався 

завдяки інтернаціоналізації та інтеграції національних ринків на початку 60-х 

років, можна умовно розділити: - міжнародний ринок банківських кредитних 

зобов'язань, що є областю і формою організації переміщення кредитних 

ресурсів з однієї країни в іншу; - міжнародний ринок боргових цінних 

паперів, де торгуються цінні папери, що свідчать про боргові відносини між 

кредиторами і позичальником (облігації, векселі, комерційні папери тощо). 

Основою такого поділу є вільна купівля чи продаж фінансових інструментів 

чи зобов’язань, а точніше їх доступність для здійснення такої операції. Проте 

такий поділ можна назвати більше умовним, адже він не має чітких меж. 

На сучасному етапі, головними тенденціями на міжнародному ринку 

позичкових капіталів є розвиток і удосконалення функціонування ринку 

цінних паперів, адже з кожним роком ця область лише розширюється. 

Причинами цього є зростання попиту на цінні папери та перехід від 

кредитних форм позики на випуск цінних паперів. 
Територіальна структура міжнародного кредитного ринку відображає 

динаміку переміщення активів з однієї країни в іншу і між окремими 
регіонами, що об'єднують фракції (угруповання). Такий рух капіталу 
відбувається в першу чергу через великі міжнародні фінансові центри. У 
число головних світових центрів входять Токіо, Нью-Йорк, Лондон, Париж. 
Гонконг, Сінгапур, Цюріх і Франкфурт помітно посилили їх вплив на 
міжнародний рух капіталу. З'являються і нові фінансові центри, наприклад, 
Бахрейн і Панама. При цьому всі ці центри, без винятку, функціонують як 
частина єдиного глобального ринку капіталу. Найбільш важливі тенденції, 
характерні для географічної структури міжнародного кредитного ринку - 
зростання обсягів ввезення капіталу в ті країни, які мають можливості 
реалізації нових високих технологій в економічному житті. Важливо 
виділити і зростання обсягу переміщення приватного капіталу, який 
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спостерігається між розвиненими країнами та збільшення масштабів 
взаємного кредитування в країнах, що входять до складу інтеграційних 
об'єднань Інституційна структура світового кредитного ринку відрізняється 
системою взаємовідносин, що виникають між позичальниками і кредиторами 
різних країн, з одного боку, і посередниками - з іншого. 

Важливо знати та розрізняти учасників ринку. Посередниками на 
міжнародному ринку позичкових капіталів є фондові біржі, транснаціональні 
фінансові установи, фінансові компанії. Позичальниками і кредиторами на 
цьому ринку виступають різні міжнародні організації та банки, державні 
установи, в тому числі і центральні банки країн світу, страхові компанії. Крім 
того, учасниками можуть бути і приватні суб’єкти господарювання. 

Проте, в більшості випадків видача кредитів здійснюється саме 
міжнародними банками. Це відбувається тому, що їх діяльність охоплює 
значну частину фінансової сфери. Зазвичай, банківські зобов'язання 
представлені депозитами з різними термінами їх погашення, активами - 
кредитами (для корпорацій і державних структур), вкладами в інших банках і 
облігаціями. Міжнародні банки класифікуються відповідно до частки 
міжнародних операцій і доходів в загальному обсязі на групи. Перша група – 
це національні банки. Вони можуть мати закордонне відділення, на яке 
припадає невелика частка активів і прибутків. Другою групою є банки, у яких 
від 5 до 10 відсотків їхніх прибутків забезпечують різні міжнародні операції. 
Ще одна важлива група - транснаціональні банки, де ступінь їх міжнародної 
концентрації та централізації капіталу дає їм можливість брати участь у 
розподілі світового ринку боргових зобов'язань за економічними 
показниками. У сучасних умовах особливої популярності набирають 
офшорні банки. Переважно це установи, які зареєстровані в офшорних зонах. 
Такі банки використовують для проведення різних операцій податкові та 
інші пільги. 

Таким чином, міжнародний ринок позикових капіталів є досить 
важливим для розвитку кожної країни і всієї світової економіки. На 
сучасному етапі спостерігається значна активізація розвитку всього 
фінансового ринку, посилення взаємодії і економічної залежності між 
країнами. Саме тому, завдяки подальшій глобалізації та інтернаціоналізації 
виробництва, ринок позикових капіталів продовжить стрімко розвиватися і 
зростати. Усе це сприятиме кооперації та інтеграції національних багатьох 
країн економік у світову економічну систему. 
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток національної економіки зумовив підвищення самостійності 

підприємств у прийнятті управлінських рішень і, як результат, їх юридичної 

та економічної відповідальності за показники господарської діяльності. Тому 

фінансова діяльність підприємств повинна бути зосереджена на підвищенні 

ефективності управління грошовими коштами, дебіторською заборгованістю, 

станом товарно-матеріальних цінностей, платоспроможністю та іншими 

сферами фінансово-господарської діяльності підприємства. Для досягнення 

цієї мети необхідно здійснювати управління грошовими активами. Воно має 

важливе значення в умовах ринкової економіки, оскільки ефективне 

управління активами є одним з джерел збільшення прибутку, підвищення 

рентабельності та стабільності фінансового стану підприємства. 

Актуальні проблеми управління грошовими активами суб’єкта 

господарювання висвітлено в працях зарубіжних і українських учених. 

Зокрема, серед дослідників цієї теми слід виділити: І.О. Бланка, М.Д. Білик, 

С.О. Зубкова, К.В. Ізмайлова, О.В. Кнейслер, В.В. Ковалева, М.Я. Коробова, 

С.М. Кундрата, Л.А. Лахтіонову, Г.Й. Островську, А.М. Поддєрьогіна, 

С.В. Чорну, А.Д. Шеремета. 

Метою даного дослідження є обгрунтування основних аспектів 

управління грошовими активами підприємства. 

Грошові активи – найцінніші активи суб’єкта господарювання, а, отже, 

аналіз, контроль і ефективне управління ними покликані забезпечити 

запланований розвиток підприємства в цілому. Особливо важливим це стає в 

умовах ринкової економіки, коли діяльність суб’єктів господарювання являє 

собою непростий динамічний процес, який ускладнюється циклічним 

характером обігу грошових коштів. Будь-яке керівництво в таких умовах має 

визначити джерела фінансування, забезпечуючи при цьому оптимальну 

структуру грошових потоків, здійснити раціональне розміщення наявних 

коштів у відповідних елементах активів, створити достатній рівень 

ліквідності та платоспроможності підприємства у довгостроковій 

перспективі, що зрештою дозволить забезпечити його стійкий подальший 

розвиток [3, с. 25].  

Розмір залишку грошових активів, які знаходяться в розпорядженні 

підприємства, визначає рівень його платоспроможності, впливає на 

тривалість операційного циклу, а відповідно, і на розмір фінансових ресурсів, 

інвестованих в оборотні активи, а також характеризує певною мірою 

інвестиційний потенціал здійснення короткострокових фінансових вкладень.  
Управління грошовими активами являє собою систему принципів і 

методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з 
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формуванням, розподілом і використанням грошових коштів підприємства і 
організацією їх обігу. За змістом це діяльність з управління грошовим 
потоком підприємства, тобто управління припливом коштів від всіх видів 
діяльності (позитивні елементи грошового потоку) та відпливом коштів в 
результаті оплати витрат на здійснення діяльності (від'ємні елементи 
грошового потоку). 

Головна мета управління грошовими активами полягає в забезпеченні їх 
достатності для нормального функціонування підприємства, а також в 
найефективнішому їх використанні у виробничо-господарській діяльності. 
Розглянемо особливості управління окремими видами оборотних активів 
підприємства, а саме: управління дебіторською заборгованістю, запасами та 
грошовим коштами [1, с. 348]. 

Політика управління грошовими активами є частиною загальної 
політики управління оборотним капіталом і полягає в оптимізації сукупного 
розміру їх залишку з метою забезпечення стабільної платоспроможності й 
ефективного використання в процесі зберігання.  

Розроблення політики управління грошовими активами складається з 
таких етапів: 

1. Аналіз розміру грошових активів. Під час аналізу визначається обсяг 
грошових активів, їх склад за місцезнаходженням, оцінюється відповідність 
грошових залишків потребам підприємства та встановленим нормативам, 
аналізується стан платоспроможності підприємства, можливості виконання 
платіжних зобов’язань. 

2. На другому етапі проводиться нормування розміру залишків 
грошових коштів шляхом застосування економіко-математичних та 
факторно-аналітичних моделей.  

3. Організація поточного контролю за дотриманням нормативу, а в разі 
його порушення – прийняття необхідних заходів щодо нормалізації залишку 
при мінімальній «ціні ліквідності», тобто додаткових витратах, на які йде 
підприємство для підтримання стабільної платоспроможності (необхідних 
запасів грошових коштів). Ефективною формою вирішення завдання 
підтримання постійної платоспроможності є поширення практики 
банківського овердрафту, який надається в разі необхідності в межах 
визначеного ліміту з подальшим погашенням суми боргу з подальших 
грошових надходжень. 

4. Забезпечення ефективного використання тимчасово вільних грошових 
коштів шляхом застосування різноманітних форм їх інвестування. 
Ураховуючи короткий термін, поширеним інструментом інвестування 
«вільних грошей» є відкриття депозитного рахунку, який автоматично 
поновлюється при перевищенні нормативу залишку коштів, або депозиту з 
поновленням вкладу без письмової угоди.  

5. Забезпечення мінімізації інфляційних втрат вартості грошових активів 
[2, с. 142]. 

Варто зауважити, що одне з головних завдань в управлінні обіговим 
капіталом полягає у прискоренні його обігу. Це дає змогу розширити 
фінансові можливості фірми без залучення додаткових зовнішніх джерел 
коштів. Методом розв'язання цього завдання є раціональне розміщення 
обігового капіталу на всіх стадіях операційного циклу. Найбільшою 
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проблемою сучасних підприємств є нестача готівкових коштів. Обсяг коштів, 
що перебувають у розпорядженні підприємства, безпосередньо впливає на 
рівень його абсолютної ліквідності (платоспроможності). Фінансові 
менеджери мають приділяти значну увагу розробленню політики управління 
грошовими активами, яка полягає, з одного боку, в оптимізації їх обсягу для 
забезпечення сталої платоспроможності, а з іншого – в отриманні додаткових 
прибутків від зберігання коштів на депозитних рахунках чи вкладання у 
короткострокові фінансові інвестиції. 

Таким чином, організацію управління грошовими активами 
підприємства необхідно здійснювати на основі визначення і підтримки 
раціонального обсягу і структури оборотних активів, джерел їх формування, 
що забезпечуватимуть максимальні фінансові результати, за допомогою 
використання найбільш доцільної політики формування оборотних активів 
для досягнення максимальної ефективності їх використання. 
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СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Нині підприємства функціонують у важких умовах, що 

характеризуються посиленням конкуренції, підвищенням динамічності 
зовнішнього середовища, збільшення кількості підприємств, відносно яких 
ініціюється процедура банкрутства, зростання ризиків, обумовлених 
глобалізацією [4], та іншими викликами обумовлюють необхідність 
підвищеної уваги до управління фінансовим станом промислового 
підприємництва і впровадження антикризових заходів. 

Тому на сьогодні важливість проведення фінансового аналізу є 
актуально, адже підприємства працюють у умовах ринкової нестабільності та 
кризи, що спричинена пандемією та інфляцією в Україні та світі. Отже, 
аналіз функціонування підприємства стає вагомою передумовою подальшого 
його розвитку. 

Цій проблемі було приділено багато уваги як із сторони вітчизняних 
науковців так із зарубіжних. Серед них можна виділити таких: М.М. Берест 
[1], І.М. Бойчик [2], Б.В. Гринів [3], А.Є. Громова [4], А.І. Даниленко, 
К.С. Дяченко [5], І.В. Зятковський, В.М. Івахненко, Л.А. Лахтіонова, 
О.Г. Мендрул, О.В. Павловська, С.В. Стеблюк [6]. 
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Фінансовий аналіз – це складова частина загального економічного 
аналізу діяльності підприємства, що реалізується через процес дослідження 
його фінансового стану та основних результатів фінансово-господарської 
діяльності на основі накопичення, трансформації та використання інформації 
фінансового характеру, із метою обґрунтування та ухвалення ефективних 

управлінських рішень щодо забезпечення сталого розвитку підприємства 1 . 
Фінансовий аналіз забезпечує вчасне передбачення стану підприємства 

та забезпечення його стабільності через розрахунки показників оборотності 
грошових коштів, рівень операційної платоспроможності, коефіцієнт 
фінансової автономії, фінансового левериджу та інші важливі у аналізі 
діяльності фінансові коефіцієнти. Стабільність підприємства означає 
своєчасну виплату короткострокових зобов’язань, виплату персоналу 
заробітної плати та премій, виконання інших зобов’язань перед партнерами 
та державою. 

Фінансовий аналіз діяльності підприємства проводиться за формами 
фінансової звітності ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові 
результати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про 
власний капітал», ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» та інші 
[2]. 

Для проведення фінансового аналізу діяльності підприємства 
складається відповідний алгоритм дій (табл. 1). 

Метою фінансового аналізу є кількісне обчислення та збільшення 
ринкової вартості підприємства за рахунок дослідження показників, які 
характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання. 

Метою внутрішнього аналізу є не лише виявлення рівень стійкості 
фінансового стану і пояснити його причини, а й оцінити можливості 

перспективи змін у фінансовому стані та платоспроможності 3 .  
Метою зовнішнього аналізу надати інформацію партнерам, державі про 

прибутковість, його платоспроможність, конкурентоздатність, фінансову 
незалежність, ринкову стійкість та інше. 

 

Таблиця 1 – Алгоритм проведення фінансового аналізу підприємства 
Етапи Характеристика 

Збір і підготовка 

вхідної інформації 

З’ясування мети і завдань фінансового аналізу 

Визначення кола інформаційних матеріалів, оцінка достовірності 

даних 

Вибір методів 

Розрахунково-

аналітичний 

Проведення розрахунків показників (фінансова стійкість, 

ліквідність, рентабельність, ділова активність), їх аналітична 

обробка 

Оцінка результатів Систематизація та узагальнення даних 

Порівняння фактичних результатів з показниками минулих 

періодів 

Формулювання 

висновків 

Прогнозування результатів роботи підприємства 

Виявлення резервів підвищення ефективності діяльності 

Джерело: 6  
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Для проведення розрахунково-аналітичного етапу оцінюють фінансово-

майновий стан підприємства. В першу чергу оцінюють рівень ліквідності 

балансу та оцінюють рівень фінансової стійкості, тому використовують 

балансовий метод 5 . Він полягає в тому, щоб порівняти показники, які 

прагнуть до певної рівноваги. 

Наступним етапом у алгоритмі аналізу фінансового стану підприємства 

є оцінка фінансових результатів. Вона проводиться з метою отримання 

аналізу поточного стану фінансово-господарської та майбутньої 

(прогнозування) діяльності підприємства. Розрахунок фінансового 

результату від фінансово-господарської діяльності підприємства складається 

з двох етапів: на першому визначають прибуток (збиток) від операційної 

діяльності, на другому – від фінансової та інвестиційної. 

Лише після проведення цих етапів можна робити висновки про 

діяльність підприємства та планувати його подальший розвиток. 

Отже, фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є 

результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 

підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 

характеризується системою показників, що відображають наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану 

підприємства дає якісну та кількісну інформацію про його діяльність, яка 

необхідна для багатьох суб’єктів ринку. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ 

 РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

В сучасних умовах динаміка розвитку ринкових відносин в Україні 
спричинила функціонування підприємств в умовах жорсткої конкуренції на 
внутрішніх і зовнішніх ринках, динамічності середовища їх діяльності та 
посилення ролі фінансів підприємств, оптимізація яких є гарантом 
ефективності та прибутковості господарювання. 

Фінансові ресурси підприємства – це сукупність грошових прибутків та 
надходжень, які знаходяться у розпорядженні підприємства для виконання 
фінансових обов’язків, здійснення витрат на відтворення та для 
стимулювання робітників [1]. Слід відмітити, що фінансовим ресурсам 
належить особливе місце в управлінні діяльністю підприємства, адже саме 
від якості залежать невпинність процесу виробництва та реалізації продукції, 
ліквідність підприємства, його платоспроможність і рентабельність. 
Загальновідомо, що наявність достатніх фінансових ресурсів є передумовою 
успішного функціонування будь-якої підприємницької структури, тому 
особливої актуальності набуває аналіз джерел фінансових ресурсів та їх 
оптимізація. 

Питання формування і використання фінансових ресурсів підприємств 
досліджували  вітчизняні та закордонні вчені, а саме: М.Д. Білик, О.Д. 
Василик, К.В. Павлюк, Р. Брейлі, В.В. Бочарок, С. Майєрс та багато інших. 
Формуються вони за рахунок прибутку від основної та іншої діяльності та 
амортизаційних відрахувань [2]. 

Фінансові ресурси є серед переліку фундаментальних понять фінансів 
підприємств. Їх специфіка проявляється саме у тому, що вони завжди 
виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відображають 
формування та використання багатогранних видів прибутків і нагромаджень 
суб’єктів господарської діяльності. Основним їхнім джерелом в організаціях 
виступає вартість реалізованої продукції, частини якої під час процесу 
розподілу виторгу набувають форму грошових доходів та нагромаджень. 
Також, формуються в основному за рахунок прибутку та амортизаційних 
відрахувань. Крім того, вагомі фінансові ресурси можуть бути мобілізовані 
на фінансовому ринку. Продаж акцій, облігацій та інших видів цінних 
паперів є формами їхньої мобілізації. 

Ресурси поділяються за окремими ознаками. За способом формування 
ресурси поділяють на: ті, які створювалися шляхом внесків засновників у 
статутний фонд; ті, що створенні шляхом власних коштів, надходжень, 
доходів та прибутку; ті, що мобілізувалися на фінансовому ринку; ті, що 
поступили у порядку розподілу грошових надходжень. За джерелами 
створення поділяються на сукупність власного, позичкового та залученого 
грошового капіталу, що використовується для формування активів 
організації та здійснення її діяльності [3]. 
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Порядок і джерела формування статутного капіталу залежать від типу 

підприємства та його форми власності, а розмір статутного капіталу певною 

мірою визначає його виробничо-фінансовий потенціал на перших етапах 

його існування. 

Фінансові ресурси підприємства застосовують для придбання основних 

засобів, нематеріальних активів, матеріальних запасів, на виплату заробітної 

плати, сплату податків, орендної плати, страхових платежів тощо. Обсяг 

виробництва, технічна, трудова, матеріальна забезпеченість організації, 

соціально-економічний розвиток залежать від величини, складу та структури 

фінансових ресурсів підприємства. 

Таким чином, необхідність ефективного розвитку фінансово-

господарської діяльності зумовлює розмір, склад та структуру фінансових 

ресурсів суб’єктів господарювання. У свою чергу, від величини фінансових 

ресурсів залежить фінансування процесу розширеного відтворення, 

виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, страховими й 

іншими організаціями та соціально-економічний розвиток підприємства 

загалом, що й зумовлює необхідність ефективно використовувати фінансові 

ресурси на сучасному підприємстві. 
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БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ, ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ 

 ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ 

 

Бюджет є вирішальною і провідною ланкою фінансової системи, 

важливим економічним важелем держави, основним інструментом державної 

фінансової політики, який суттєво впливає на соціально-економічний стан 

країни. Бюджетний дефіцит виникає в результаті незбалансованості 

економіки, а саме, зниженням доходів і різкого зростання видатків. Оскільки 
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бюджет є системою всеохоплюючих перерозподільних відносин, його 

формування і стан мають особливе значення для держави, кожної юридичної 

і фізичної особи та суспільства в цілому. Стан бюджету як фінансового плану 

відображає не тільки фінансовий стан держави, а й характеризує багато в 

чому фінансову ситуацію країни взагалі, і тому цікавить усіх громадян та 

кожну підприємницьку структуру. Проблеми формування бюджетного 

дефіциту та визначення його розміру і пошук джерел погашення є одними з 

ключових при розробці стратегії розвитку держави на декілька наступних 

періодів.  

Існують різні оцінки граничного розміру рівня бюджетного дефіциту. 

Для прикладу розглянемо Маастрихтський договір серед інших умов 

потенційним учасником валютного союзу ставить і таку, як межа 

дефіцитного бюджету 3% від ВВП. Згідно з даними міжнародної статистики 

допустимою є величина бюджетного дефіциту в індустріально розвинутих 

країнах, яка коливається в межах від 3 до 4 % від розміру ВВП за 

середньосвітової величини дефіциту 4,5%. Спостерігається тенденція до 

стабільності бюджетного дефіциту в середньосвітовому вимірі в розмірах 3-

5% [1, с.74]. Вище значення індикатора дефіциту Державного бюджету 

України складає 3% від ВВП. 

Зауважимо, що розмір бюджетного дефіциту, який перевищує 3% 

валового національного продукту, призведе до зменшення інвестиційної 

активності, розвитку інфляції. Такий дефіцит буде гальмувати економічне 

зростання держави [2, с.9].  

Проблема подолання дефіциту бюджету в держав є однією з 

найважливіших і спірних фінансових питань. При її обговорені часто 

розглядають досвід країн, а саме, тих у яких економіка функціонує 

нормально і при рівні бюджетного дефіциту в 5-10% від ВВП. Ситуацію 

також можуть загострювати несприятливі чинники розвитку економіки: 

низький рівень ВВП, фінансових ресурсів як на рівні держави, так і суб’єктів 

господарювання. 

Бюджетний дефіцит в Україні – це вимушений дефіцит. В Україні рівень 

оподаткування піднявся на самий високий рівень і далі його підвищувати 

просто неможливо. Малий дохід державного бюджету зумовлюється 

недостатнім обсягом доходів підприємств та громадян. 

До основних причин бюджетного дефіциту в Україні можна віднести: 

низький рівень життя населення, зниження ефективності та якості 

виробництва, скорочення об’ємів валового внутрішнього продукту, 

скорочення доходів через кризовий стан економіки, зростання та 

нераціональна структура бюджетних витрат, зростання тіньового сектора в 

економіці, недосконале законодавство та податкова система [3, с.250]. 

Основними чинниками зростання боргових зобов’язань держави та 

видатків на обслуговування боргу є значний рівень дефіциту Державного 

бюджету та невиражена політика надання державних гарантій по зовнішніх 

запозиченнях, що призвело до виникнення боргової проблеми у бюджетно-

фінансовій системі України. 
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Значно впливає на бюджетний дефіцит таке явище як безробіття. Саме 

його зростання призводить до збільшення витрат держави. Якщо ж  

знизиться відсоток безробіття в країні то зросте дохід держави, так як 

працюючі громадяни отримують заробітну плату, що призведе до збільшення 

їхньої можливості у придбані товарів та послуг, а також вони будуть 

сплачувати податки. Тому рівень безробіття напряму пов’язаний із 

бюджетним дефіцитом [4, с.98]. 

Зобов’язання держави щодо погашення основної суми державного боргу 

та його обслуговування є ключовою проблемою бюджетної політики. 

Більшість країн світу на даний час мають великі державі борги. Так, 

наприклад, дефіцит державного бюджету США починаючи з 1981 р. щорічно 

перевищував 100 млн. дол., а в деякі роки навіть більше. 

Фінансування бюджетного дефіциту можливе за різних способів. До 

найбільш важливих з них належать: залучення позик, повернення коштів з 

депозитів, розміщених у вітчизняних і зарубіжних банках, пред’явлення 

цінних паперів з метою одержання доходів, продаж державної власності, 

надходження від приватизації. 

Залучення позик здійснюється у різних видах і формах, до яких 

належать: внутрішні та зовнішні запозичення, що проводять у формі 

кредитних угод, облігацій, казначейських зобов’язань. 

Особливу увагу заслуговують питання фінансування державного 

дефіциту за рахунок надходжень саме від приватизації, так як залучення 

коштів у такий спосіб не передбачає повернення коштів позичальникам. 

Тому фінансування бюджету за рахунок приватизаційного ресурсу не 

збільшить державний борг, проте має мати цільовий характер. 

Світовий досвід показує чотири основних способи вирішення проблеми 

бюджетного дефіциту: 

1) скорочення бюджетних витрат; 

2) пошук джерел додаткових доходів;  

3) випуск (емісія) незабезпечених грошей з метою фінансування 

державних витрат; 

4) позика грошей у банків, господарських організацій, громадян, інших 

держав, іноземних та міжнародних фінансових організацій [5, с.19]. 

Є конкретні заходи щодо скорочення бюджетного дефіциту, які варто 

включити і послідовно повторювати, що буде стимулювати приплив коштів у 

бюджетний фонд країни та сприяти скороченню витрат, тобто: 

 зміна напрямків інвестування; 

 зберігання фінансування лише найважливіших соціальних програм; 

 заборона Національному банку України надавати кредити урядовим 

структурам будь-якого рівня;  

 мораторій та прийняття нових соціальних програм. 

Отже, значний рівень дефіциту бюджету призводить до стрімкого 

зростання державного боргу, що суттєво впливає на стан економіки країни. 

Виникає потреба у більш точному аналізі макроекономічних впливів на стан 

бюджету. Потрібно приділити максимум уваги збільшенню доходів держави 
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шляхом подолання безробіття, покращення податкової системи, 

удосконаленням приватизації, поліпшенням фінансового стану суб’єктів 

господарювання. Дефіцитне фінансування для України є досить важливим та 

необхідним на даний час.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

В складних умовах розбудови соціально орієнтованої економіки України 

одним із головних завдань виступає розвиток малого бізнесу, розширення 

підприємницької ініціативи населення як країни в цілому, так і окремих її 

регіонів. За темпами розвитку малого бізнесу Україна суттєво відстає від 

провідних країн світу, які стимулюють та підтримують мале і середнє 

підприємництво, що сприяє їхньому інноваційному розвиткові, покращенню 

якості та конкурентоспроможності виробленої продукції, підвищенню 

соціальних стандартів життя населення. У структурі національної 

економічної системи мале підприємництво, порівняно з середнім і великим 

бізнесом, правомірно розглядати в ролі найбільш вагомої складової, здатної 

визначати темпи економічного зростання, сприяти зміцненню конкурентного 

середовища та вирішенню соціальних проблем. Проте, реалії економіки 

України та її регіонів свідчать про негативні тенденції щодо основних 

характеристик стану малого підприємництва. В свою чергу, ступінь розвитку 

малого підприємництва залежить від формування, реалізації і рівня 

використання його потенціалу. У зв’язку з цим, актуалізуються питання 

наукового обґрунтування напрямів підвищення ефективності використання 

потенціалу малого підприємництва у забезпеченні стійкого економічного 

зростання країни.  
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Фундаментальний внесок в теорію підприємництва внесли А. Сміт,                   
Р. Кантильйон, Й. Тюнен, Ф. Найт, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, М. Вебер, 
В.Зомбарт, П. Друкер, Б. Карлофф, Б. Санто. Серед вітчизняних дослідників 
різних аспектів розвиту малого підприємництва слід відзначити                               
А. Б. Альохіна, Ю. М. Бажала, Г. В. Білоуса, Б. В. Буркинського, А.І. Бутенка, 
З. С. Варналія, В. В. Жихарьову, В.А.Карпова, С. М. Злупка, А. І.Даниленка, 
Г. В.Карпінську, І.М. Комарницького, М.І. Крупку, В.І. Кузнєцова,                             
Є. В.Лазарєву, І. М. Лемешевського, В. М. Лисюка, В. І. Ляшенка,                              
В. А. Онищенка, В.Н. Парсяка, С. М. Реверчука, Л. М. Ніколаєву,                                
М. В. Сизоненка, Д. М. Стеченка, О. О.Тимченка, Н. Л. Шлафман,                             
Н. І. Хумарову. 

В умовах глобалізації посилюється значення малого бізнесу у вирішенні 
суспільно-економічних питань: формуванні робочих місць і зменшенні рівня 
безробіття, навчанні висококваліфікованого персоналу. Економічна сутність 
малого бізнесу полягає у новітньому креативному поєднанні у межах однієї 
фірми особливих і тотальних людських джерел, котрі, маючи спільну мету, 
утворюють новітні торгові ідеали та сягають тих вершин, що не можуть 
сягнути сталі форми виробництва. Малий бізнес стає сферою глобальної 
економіки, яка одноосібно або через співпрацю з великими підприємствами 
та державними інституціями, які можуть прямо поєднуватись у створенні та 
спонуканні позитивного суспільно-економічного перебігу, чимало у чому 
формувати тенденції піднесення виробництва країн у недалекому десятиріччі. 
Збільшення перспектив і розширення впливу малих підприємств спричиняє 
потребу більш ініціативного застосування їх потенціалу. Якщо у попередні 
роки межі функціонування малих фірм характеризувалися, здебільшого, 
участю у виготовленні найпростіших у технологічному відношенні 
різновидів продукції, то у теперішніх умовах сфера їх застосування може 
бути істотно збільшена. Схожі модифікації спостерігаються сьогодні, вони 
повністю відповідають спрямованості тих перебудов і технічних 
трансформацій, які здійснюються в основних сферах промисловості країн. 

Міжнародні організації визнають інтеграцію економіки в світовий 
економічний простір і встановлення демократії як один з найбільш 
ефективних способів подолання бідності та нерівності в країнах, що 
розвиваються, до яких наразі відноситься і Україна. Визнання цього факту 
знаходить своє відображення в розробці та імплементації вітчизняним 
урядом стратегій та програм підтримки розвитку малого бізнесу в цілому та 
сприяння інтернаціоналізації малих підприємств, зокрема. Проте, 
впровадження адаптаційних заходів у діяльність малого підприємства 
вимагає визначення ресурсних обмежень, зумовлених рівнем розвитку та 
потенціалом підприємства, тобто його можливостями до реалізації таких 
заходів. Саме тому оцінка рівня адаптивності підприємства слугує тим 
індикатором, що відображає його здатність до впровадження заходів                        
[1, с. 697]. Невеликі розміри господарської діяльності малих підприємств, 
їхнє близьке розташування до споживача та тяжіння до місцевих ринків 
спричиняють найбільшу ефективність системи малих підприємств на 
регіональному рівні. Нині залучення національних економік у всесвітні 
глобалізаційні процеси утворюють широкі можливості для поширення малих 
підприємств у всесвітній економіці.  



31 

До чинників, які слугують стимулом розвитку малого бізнесу в економіці 
країн глобального світу, відносяться економічні, соціальні та технологічні. 
Технологічні чинники: різке піднесення технологій і техніки, збільшення 
об'єму їхнього застосовування. Нове устаткування в сучасних умовах є 
досяжним для чималої кількості підприємств, в тому числі малих. 
Найважливіші економічні чинники: підвищення платоспроможного попиту, 
зростання результативності дрібносерійного виробництва. Соціальні 
чинники: модифікація системи ідеалів несхожих верств суспільства, 
зростання їх освіченості та фахової підготовки. Незважаючи на ряд 
прийнятих останнім часом вищими органами державної влади й управління 
нормативних документів, розвиток малого підприємництва в Україні 
здійснюється у несприятливому макро- та мікросередовищі: існує багато 
проблем, які необхідно вирішувати на різних рівнях.  

Аналіз статичних даних та соціологічних опитувань показують, що 
сектор малого підприємництва України відстає від можливостей та потреб 
української економіки. Аналіз діяльності суб’єктів малого підприємництва 
свідчить про те, що значна кількість новостворених малих підприємств не 
може розпочати свою роботу через відсутність достатнього статутного 
капіталу, сировини та матеріалів, власних площ і обладнання, практичних 
навичок та підприємливості працівників у здійсненні бізнесу. Вони 
відчувають проблеми виробничого характеру, труднощі в реалізації продукції, 
формуванні відповідної клієнтури. Через невеликі обсяги господарської 
діяльності деякі малі підприємства неспроможні залучати кваліфікованих 
фахівців, наймати здібних робітників і забезпечувати їм високий рівень 
оплати праці. Негативно впливають на розвиток малого підприємництва 
також такі стримуючі фактори, як загальний спад вітчизняного товарного 
виробництва, зростання цін, інфляція, низький рівень платоспроможності 
населення, рекет, корупція тощо. Це зумовлює необхідність розробки 
ефективного механізму розвитку та державної підтримки малого 
підприємництва за такими складовими, як: нормативно-законодавча, 
фінансово-кредитна, організаційно-економічна і інституціональна [2, с. 181].  
Тому для подальшого ефективного функціонування малих підприємств, в 
першу чергу, необхідно удосконалити законодавчі механізми кредитування 
малих підприємств.  

Для цього необхідно: внести зміни в основний закон у сфері малого 
підприємництва – Закон України «Про державну підтримку малого 
підприємництва»; переглянути норми кредитування, що закріплені у Законі 
України «Про банки і банківську діяльність», у підзаконних актах і відомчих 
актах НБУ і Міністерства фінансів. Тому що вони регулюють питання 
кредитування в цілому і не враховують специфіку малого бізнесу, не 
забезпечують інтереси суб'єктів малого підприємництва; розробити проект 
закону «Про фінансування і кредитування суб'єктів малого підприємництва», 
розглянути його та прийняти. У ньому повинні бути зазначені різні форми 
кредитування малого бізнесу. Необхідно відрегулювати порядок ухвалення 
рішення про надання кредиту і про відмовлення у видачі кредиту, можливість 
судового оскарження даного рішення. 
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Таким чином, впровадження запропонованих заходів дасть змогу 

державі здійснити реальну підтримку малого підприємництва і тим самим 

створити умови для стабілізації економічної ситуації в Україні, формування 

середнього класу, вирішити ряд соціально-економічних проблем, дозволить 

більш повно використовувати існуючі ресурси та враховувати особливості 

кожного регіону. 

Список використаних джерел: 

1. Плотницька С. І., Гнатенко М. К. Дослідження стану адаптивності 

малих підприємств до зовнішнього середовища в умовах глобалізації. 

Молодий вчений. 2017. № 5 (45). С. 697-700. 

2. Уманець Т. В., Ольвінська Ю. О., Лучакова О. В. Методи і моделі 

оцінювання розвитку малого бізнесу: мезо- і мікрорівень: монографія. 

Донецьк: «ВІК», 2010. 250 с. 
 

Олена Біляк, 2 курс, група МЕВ-21д 

Науковий керівник: Наталія Замкова,  

д.філос.н., професор 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

   

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КОМІСІЙ ООН 

 

У сучасній системі міжнародних відносин важливе місце належить 

Організації Об’єднаних націй, яка, по суті, є першим в історії механізмом 

широкої багатогранної взаємодії різних держав з метою підтримки 

міжнародного миру і безпеки, сприяння економічному і соціальному 

прогресу всіх народів. За більше ніж 50 років свого існування ООН 

перетворилася на невід’ємну частину міжнародної структури. Членами ООН 

є різні за економічними системами та регіонами планети держави, які 

пов’язують з її діяльністю вирішення проблем, що їх хвилюють. Не буде 

перебільшенням відзначити, жодна подія в світі не залишається поза увагою 

Організації.  

Одним з головних органів ООН є Економічна і соціальна рада 

(ЕКОСОР) — орган ООН, що координує економічну та соціальну діяльності 

ООН та її спеціальних установ. Вона відповідає за виконання функцій 

Організації, викладених у главі IX Статуту "Міжнародне економічне і 

соціальне співробітництво". 

Головними завданнями ЕКОСОР є : 

• служити центральним форумом для обговорення міжнародних і 

соціальних проблем глобального і міжгалузевого характеру та вироблення 

рекомендацій щодо відповідної політики для держав-членів і системи ООН 

загалом; 

• контролювати і оцінювати здійснення загальної стратегії та 

першочергових завдань, визначених Генеральною Асамблеєю ООН в 

економічній, соціальній та суміжних сферах; 
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• здійснювати загальну координацію діяльності організацій системи 

ООН в економічній, соціальній і суміжних сферах і з цією метою 

забезпечувати виконання першочергових завдань, визначених Генеральною 

Асамблеєю для системи загалом; 

• готувати всебічні огляди політики та сфери оперативної діяльності у 

всій системі ООН, враховуючи необхідність рівноваги, сумісності та 

відповідності першочерговим завданням, поставленим Генеральною 

Асамблеєю для системи загалом. 

Під керівництвом Економічної і соціальної ради працюють 5 

регіональних комісій, метою яких є сприяння соціальному та економічному 

розвитку регіонів, зміцнення економічних відносин країн кожного регіону 

між собою та з іншими країнами світу. Ці комісії вивчають соціально-

економічні проблеми своїх регіонів і дають необхідні рекомендації урядам 

країн-членів і спеціалізованим організаціям, а також беруть участь у 

виконанні проектів розвитку. 

 Серед них: 

• Європейська економічна комісія (ЄЕК); 

• Економічна і соціальна комісія ООН для Азії та Тихого океану 

(ЕСКАТО); 

• Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА); 

• Економічна комісія для Латинської Америки та Карибського 

• регіону (ЕКЛАК); 

• Економічна комісія ООН для Західної Азії (ЕКЗА). 

Їх завдання та цілі, структурна побудова незначно відрізняються, тому 

коротко охарактеризуємо діяльність кожної з них. 

Європейська економічна комісія заснована в 1947р. В її структурі чи в 

тісному зв’язку з нею діють більше 100 допоміжних робочих, галузевих і 

спеціальних органів та установ. Комісія відіграє виключно важливу роль, 

виступаючи організатором великої кількості форм співпраці між 

європейськими країнами. Важливе значення мали такі заходи ЄЕК, як Рада з 

охорони навколишнього середовища проведена 1979о., і декларація про мало 

відхідні і без відхідні технології. Але справді реальні умови для ефективної 

діяльності ЄЕК формуються сьогодні, коли здійснюються конкретні заходи з 

військово-політичної розрядки, доповнення її інтенсивною економічною 

співпрацею всіх Європейських країн. 

Створена ЕКОСОР у 1947р., ЕСКАТО має 9 галузевих органів: з 

промисловості і будівництва, сільського господарства, торгівлі, природних 

ресурсів, зв’язку, а також допоміжні органи. Ці органи та організації 

здійснюють роботу, по-перше, по аналізу ситуації з окремих галузевих 

проблем в усьому регіоні, по-друге, по організації й проведенню 

багаточисельних нарад, симпозіумів з метою відпрацювання проектів, 

програм для вирішення основних завдань на національній та міждержавній 

основі. 

ЕКА була створена 1958р. Зараз до її складу входять 50 африканських 

країн. На 24-й сесії ЕКА (1989р.) був прийнятий важливий документ, який 
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визнав економічну політику африканських держав на 90-і рр. Це ―Основа 

африканської альтернативи програм структурного коригування для 

економічного оздоровлення і трансформації.‖ За загальним визнанням 

―Альтернатива‖ є реальною базою для призупинення сповзання Африки в 

економічну кризу. 

ЕКЛА створена 1948р. і включає 40 країн. До її складу входить 7 

субрегіональних відділень. У 1981р. в рамках ЕКЛА ухвалила 

Латиноамериканського динара розвитку на довгу перспективу до 2000р. 

ЕКЗА заснована у 1973р. Вона скликає свої сесії щорічно і має 

допоміжні органи галузевого та функціонального порядку, які здійснюють 

дослідження, підготовку та проведення симпозіумів, розробку рекомендації з 

метою розвитку та міжнародного співробітництва. Однак, успішна діяльність 

ЕКЗА значною мірою блокується нестабільністю політичної ситуації на 

Близькому сході і Середньому Сході. 

Отже, основним завданням цих комісій є сприяння проведенню 

погоджених заходів у галузі економічної співпраці країн відповідного 

регіону. З цією метою вони здійснюють необхідні дослідження, поширюють 

інформаційні й статистичні матеріали. Постійно діючими органами комісій є 

їх секретаріати, до складу яких входять різні комітети. На відміну від 

допоміжних органів ЕКОСОР, ці комісії мають ширшу компетенцію, 

користуються правом безпосередньо давати рекомендації державам 

відповідного регіону. 
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РОЛЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ  

У ФОРМУВАННІ ЇХ ДОХОДІВ 

 

 Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого підприємства в 

умовах ринкової економіки є отримання відповідного доходу. Доходи є 

узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати 

його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Від отримання 

доходів в кінцевому підсумку залежить можливість функціонування 
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підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Розмір 

отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства. 

Враховуючи значення доходу, вся діяльність повинна підприємства 

спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні 

стабілізувати її на певному рівні. 

Метою даного дослідження є визначення ролі цінової політики 

підприємства у формуванні доходу підприємства. 

Багато вчених-економістів досліджували проблему формування доходів 

підприємства та місця цінової політики в даному процесі. Значний внесок 

зробили такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як С. Гаркавенко, К. Менгер, 

Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, У. Джевонс, В. Парето, А. Маршалл, Л. Балабанова, 

С. Дугіна, Ю. Тормос та ін.  

Цінова політика – це визначення рівня цін і можливих варіантів їх зміни 

залежно від цілей та завдань, що стоять перед підприємством в 

короткотерміновому плані та в перспективі [4]. 

Глобальна мета діяльності будь-якого підприємства – отримання 

максимального прибутку. Що ж до поточних цілей, то такими можуть бути: 

захист своїх позицій, подолання конкурентів, завоювання нових ринків, вихід 

на ринок з новим товаром, швидке відшкодування витрат, стабілізація 

доходів.  

Завдання цінової політики підприємства полягає в тому, щоб установити 

на свій товар таку ціну і змінювати її залежно від ситуації на ринку так, щоб 

опанувати певним його сегментом, досягти бажаного обсягу прибутку, тобто 

вирішити завдання, пов'язане з реалізацією товару в певній фазі його 

життєвого циклу, відреагувати на діяльність конкурентів тощо. Політика 

ціноутворення створює методологічну основу для вибору та обґрунтування 

цінової стратегії та пов'язує в інтегровану систему окремі рішення щодо: 

 методів установлення цін на нові товари; 

 співвідношення цін підприємства з цінами конкурентів; 

 взаємозв'язку цін на товари в межах номенклатури виробництва; 

 використання системи знижок і частоти змін ціни тощо [3]. 

 

В умовах ринку прийняття цінових рішень на підприємстві 

ускладнюється, що може бути пов’язано з існуванням ряду проблем у сфері 

цінової політики.  
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Рисунок 1 – Проблеми формування цінової політики підприємства [2] 

 
Цінову політику доцільно здійснювати на основі дотримання таких 

найважливіших принципів, як: цільова спрямованість; науковість; єдність 
процесу ціноутворення й контролю над дотриманням цін; безперервність 
процесу ціноутворення, пропорційності і відповідності. Забезпечити 
стабільно високу прибутковість за одночасного збільшення обсягу продажів 
виробникам зможуть лише завдяки ефективному поєднанню управлінням 
витратами та ціновою політикою, адже на ціну товару найбільше впливають 
витрати на її виробництво, тому досить важливим є своєчасне відображення 
фактичних витрат на виробництво продукції за відповідними статтями, 
надання інформації для здійснення оперативного контролю над 
виробництвом продукції, попередження виробничих витрат і втрат та 
виявлення резервів зниження собівартості. Все це визначає перспективні 
напрями розвитку теорії і практики управління витратами виробництва і 

відсутність стратегічного підходу в ціноутворенні 

недосконалість інформаційного забезпечення процесу 
ціноутворення 

нестабільність законодавчої бази 

відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень як 
основи для прийняття цінових рішень, 

низький рівень оцінки факторів ціноутворення 

відсутність комплексної оцінки цінової чутливості споживачів 

ігнорування моніторингу цін конкурентів у процесі розробки 
цінової політики 

необґрунтований вибір цілей ціноутворення 

брак кваліфікованих кадрів, що володіють сучасною 
методологією ціноутворення 

відсутність єдиного підходу до механізму ціноутворення на 
підприємствах 

використання затратного підходу в ціноутворенні 

несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування цін 

відсутність зв’язку ціни з іншими елементами комплексу 
маркетингу 
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викликає необхідність застосування нових інноваційних методів управління 
витратами. 

Таким чином, цінова політика підприємства є важливим орієнтиром 
господарської діяльності в умовах ринкової економіки. Ціна, є грошовим 
вираженням вартості товару (послуги). У ціні товару відображені всі витрати 
на його виробництво та реалізацію. Одночасно, ціна є важливим джерелом 
доходу підприємства, оскільки формує прибуток. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА СЕРЕДОВИЩА 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
 

Існування, функціонування та розвиток будь-якого явища залежать від 
його внутрішньої структури, внутрішньої будови, внутрішньої рушійної сили 
та умов, що впливають на явище ззовні. Середовище міжнародних 
економічних відносин - це система умов та факторів існування міжнародних 
економічних зв'язків [3].  

На формування середовища міжнародних економічних відносин 
впливають фактори прямої та непрямої дії. Дія факторів прямого впливу 
полягає в тому, що без них міжнародні економічні відносини не можуть 
функціонувати (міжнародні організації, торгові місії, міжнародно-правові 
норми). Середовище міжнародних економічних відносин, як факторна 
система, яка безпосередньо впливає на існування та розвиток світової 
економіки, називається інфраструктурою міжнародних економічних 
відносин. Завданням інфраструктури є забезпечення ефективної роботи 
міжнародних економічних об'єктів та оптимізація їх взаємодії.  

Характеристика непрямих факторів дії полягає в тому, що їх зміни не 
впливатимуть безпосередньо і відразу на розвиток міжнародних економічних 
відносин (розробка нових родовищ корисних копалин, політичні 
непорозуміння, наукові відкриття, збільшення або зменшення родючості 
тощо). 
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Соціально-культурне середовище, політичне середовище, економічне 

середовище, технологічне середовище промислово-розвинених країн та країн 

з перехідною економікою.  

Внутрішнє середовище міжнародної економіки - це структура МЕВ, 

закони їх функціонування і розвитку. До нього відносять 

зовнішньоекономічну діяльність окремих суб'єктів господарювання і країн у 

цілому, регулювання міжнародної економічної взаємодії, форми і рівні МЕВ, 

внутрішні тенденції і закони розвитку міжнародної економіки 

Зовнішнє середовище МЕВ – це зовнішні відносно суб’єктів 

міжнародних економічних відносин положення реалізації форм і видів 

відмінних рівнів МЕВ. Таке ж визначення може мати й такий вигляд: 

зовнішнє середовище МЕВ — це система зовнішніх положень, в яких 

прогресують міжнародні економічні відносини, та система компонентів, які 

мають певний вплив на поводження суб'єктів МЕВ. 

         За характером спонукання зовнішнє середовище розгалужується на: 

- положення і фактори прямого (безпосереднього) впливу, що формують 

інфраструктуру МЕВ (міжнародні правові норми, міжнародні корпорації, 

торговельні агентства, комунікаційні мережі тощо); 

- положення і чинники непрямого впливу (науково-технічний прогрес, 

політична, демографічна, соціально-економічна ситуація тощо). 

За сферами впливу зовнішнє середовище МЕВ має природно-

географічну, політико-правову, економічну, технологічну і соціокультурну 

складові (табл. 1). 

Зрозуміло, що всі складові середовища міжнародної економіки є 

взаємопов'язаними і взаємообумовленими. До того ж умови функціонування і 

розвитку МЕВ є досить різноманітними не тільки на різних етапах розвитку 

людського суспільства, а й в умовах одного й того самого історичного 

періоду [2]. 

Більш раціональною є систематизування компонентів за такими 

особливостями - політико-правові, економічні, соціально-культурні, 

інфраструктурні. Звернімо увагу, що всі компоненти інфраструктури МЕВ до 

такої міри сплетені між собою, що їх скрутно безпомилково розділити на 

сфери впливу. Ще важко окреслювати межу, де завершується система 

міжнародних економічних відносин, або по іншому внутрішнє середовище, і 

де розпочинається така інфраструктура МЕВ як навколишнє середовище. 

Найважче зауважити межу між компонентами безпосереднього та 

посереднього впливу. 

         Індивідуальність середовища МЕВ є: 

- взаємовідношення політичних, правових, соціально-культурних, 

економічних та інфраструктурних факторів середовища; 

- скомплектованість та різносторонність, які зумовлені, зокрема, 

різноманітністю форм політичного правління, економічних систем, 

цінностями, які переважають у суспільствах; 
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Таблиця 1 – Структура зовнішнього середовища МЕВ 
Складові Умови і чинники, що впливають на розвиток МЕВ 

Природно-

географічне 

середовище 

- розмір території країни, 

- географічне розташування країни,  

- кліматичні умови,  

- наявність або відсутність природних ресурсів,  

- наявність водних шляхів сполучення тощо 

Політико-правове 

середовище 

- політико-правовий режим країни, 

- модель управління економікою,  

- адміністративні методи регулювання,  

- політична стабільність, рівень політичного ризику,  

- членство країни у міжнародних об'єднаннях тощо 

економічне 

середовище 

- домінуючі відносини власності,  

- тип господарського механізму,  

- економічний потенціал країни,  

- рівень і диверсифікація науково-технічного розвитку,  

- рівень розвитку інфраструктури,  

- рівень життя населення,  

- ступінь розвитку зовнішньо-економічних зв'язків країни, її 

міжнародна спеціалізація тощо 

технологічне 

середовище 

- рівень енергетичного забезпечення країни,  

- наявність розвиненої транспортної мережі,  

- інформаційне забезпечення економічної діяльності,  

- можливість утілення у виробництво високих технологій 

соціокультурне 

середовище 

- структура населення за статтю, віком, професійним і 

національним складами,  

- рівень освіти, медичного забезпечення,  

- мова, релігія,  

- ставлення до праці,  

- особливості історичного розвитку,  

- національні традиції, культурні цінності, норми поведінки,  

- особливості ділової етики тощо 

 

- порівняна невизначеність, що має потребу інформованості, 

аналізу та судження від суб’єктів МЕВ з подальшим ухваленням рішень 

щодо можливості впливу на чинники середовища, або необхідності 

пристосування до них; 

- динамічне протиріччя – з одної сторони, середовищу МЕВ 

характерна постійність, яка зумовлена економічною, політико-правовою, та 

соціально-культурною інерційністю країн, а з іншої – енергійність та 

динамічність (розвиток інтеграційних процесів, інформаційно-

комунікаційних систем тощо) [1].  

Отже, під Середовищем МЕВ розуміють зовнішні по відношенню 

до суб'єктів МЕВ політико-правові, економічні, соціально-культурні та 

інфраструктурні чинники. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА  
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Дохід є однією з складних категорій яка потребує, у сучасних умовах 

розвитку ринкової системи господарювання перегляду економічної сутності, 
уточнення ролі та функції у теорії й практиці. Необхідність перегляду 
економічних категорій є актуальною для економічної науки. За національним 
положенням П(с)БО 15 «Дохід» визначає доходи як збільшення активу або 
зменшення зобов’язання, що зумовлюють зростання власного капіталу за 
умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. В українській 
літературі найбільш узагальненим, прийнятним з погляду використання у 
термінології визначенням поняття доходу підприємства, можна вважати 
визначення, що навів Н.М. Шмиголь: "Дохід підприємства – це збільшення 
економічних вигід внаслідок надходження активів і/або погашення 
зобов'язань, що приводить до зростання капіталу організації, за винятком 
внесків учасників (власників майна), та отримане внаслідок використання у 
господарському процесі залучених для цього економічних ресурсів та 
конкурентних переваг в умовах прийнятного рівня підприємницького 
ризику" [4,с.166]. 

Однією з найбільш поширених класифікацій доходу, є класифікація за 
видами діяльності: 

- операційна діяльність, до цього виду діяльності належать доходи від 
основного виду діяльності (доходи від реалізації продукції, товарів, наданих 
послуг, виконаних робіт), та доходи від іншої операційної діяльності (доходи 
від реалізації валюти, реалізації оборотних активів, операційної оренди 
активів, операційної курсової різниці); 

- фінансова діяльність, сюди відносяться доходи від участі в капіталі 
(доходи від інвестицій в асоційованій або спільні підприємства, які 
обліковуються за методами участі в капіталі), та фінансові доходи 
(дивіденди, відсотки за кредитами отриманими, облігаціями випущеними, 
фінансовою орендою); 

https://ukrtextbook.com/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-amelina-i-v/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-amelina-i-v-4-seredovishhe-diї-sistemi-mev.html
https://ukrtextbook.com/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-amelina-i-v/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-amelina-i-v-4-seredovishhe-diї-sistemi-mev.html
https://ukrtextbook.com/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-amelina-i-v/mizhnarodni-ekonomichni-vidnosini-amelina-i-v-4-seredovishhe-diї-sistemi-mev.html
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- інвестиційна діяльність, сюди відносяться інші доходи (доходи від 

реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, 

списання на втрати від неопераційних курсових різниць). 

Економічна категорія доходу спирається на два базових підходи щодо 

визначення сутності даної категорії, а саме на витратний та ринковий. Серед 

найбільш визнаних сучасних теорій, що ґрунтуються на цих підходах і 

певною мірою інтегрують їх, необхідно відзначити наступні: 

- факторна теорія доходу розглядає дохід підприємства як результат 

корисного використання певних видів економічних ресурсів або факторів 

виробництва;  

- компенсаторна теорія доходу розглядає дохід як плату (компенсацію) 

підприємцю за здійснення підприємницької діяльності та ризик;  

- інноваційна теорія доходу розглядає певний вид додаткового доходу, 

сформованого підприємством (понад нормальний його рівень), коли воно 

впроваджує більш ефективні технологічні, організаційні та ін. інновації, що 

істотно підвищують продуктивність праці;  

Зазначені теорії доходу не тільки не заперечують одна одну, а навіть 

частково збігаються. Кожна з них розкриває якийсь однин бік складного 

процесу визначення сутності доходу підприємства і несе інформацію про 

об'єктивні механізми його формування [2,с.119]. 

Таким чином, дохід є важливою категорією не тільки для підприємства 

яке здійснює діяльність, але і для держави, тому що саме з доходів 

підприємства відраховуються податки, які являються складовою частиною 

державного бюджету. Зважаючи на це, можна стверджувати, що підвищення 

результатів діяльності окремих підприємств позитивно відображається на 

економічному стані держави в цілому. Отримання доходів створює основу 

для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір є достатнім для 

покриття поточних витрат підприємства, виконання зобов’язань перед 

бюджетом та формування чистого прибутку. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ 

 ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

Для України в сучасних умовах розвитку необхідні суттєві зміни у сфері 
соціального захисту населення, оскільки це є головним завданням соціальної 
політики держави, яка спрямована на забезпечення добробуту, прав і гарантій 
людини у сфері рівня і якості життя. Врешті-решт, сьогодні в Україні 
поглиблюється соціальна стратифікація, що призводить до дисбалансу 
можливостей для задоволення основних соціальних потреб населення.  

Система соціального захисту та соціальної політики в повному обсязі не 
задовольняє потребам населення. Проблеми у галузі соціального захисту ще 
залишаються, адже їх вирішення відкладається на невизначений термін. На 
сьогодні основною проблемою в Україні є і залишається проблема подолання 
бідності, так як в більшої частини зайнятого населення країни є дуже низький 
рівень доходів, який є найважливішим показником добробуту. Висока 
диференціація умов і рівня життя українського населення, нерівномірний 
розвиток регіонів, зростання безробіття, а також вплив світової фінансової 
кризи стримують динаміку соціально-економічного зростання країни та 
посилюють соціальне напруження [1, с. 19]. 

Отже, сучасні зміни в розвитку сучасного українського суспільства 
вимагають позитивних дій у розвитку національної економіки та пошуку 
ефективних методів підвищення рівня і якості життя населення. 

За цих обставин необхідно реалізувати збалансовану соціальну політику 
держави, яка повинна забезпечити соціально-економічне зростання країни та 
сприяти впровадженню нових методів, норм та державних стандартів рівня і 
якості життя для всього населення. 

Поняття «якість життя» вперше з'явилося у книзі Дж. Гелбрейта 
«Суспільство достатку» і поступово набуло широкого поширення. 
Подальшого розвитку це поняття отримало в дослідженні, проведеному на 
замовлення НАСА групою професорів Массачусетського технологічного 
інституту та інших американських наукових установ під керівництвом проф. 
Р. Бауера. Звіт про дослідження був опублікований в 1966 р. у вигляді 
спеціального збірника статей під назвою «Соціальні індикатори» [2, с. 254]. 
У наукових працях робилися спроби визначити якість життя як наукову 
категорію і побудувати систему її кількісних оцінок.  

Ці дослідження поклали початок вивченню якості життя. Однак вони 
підняли безліч проблем, пов'язаних з його вимірюванням. Перш за все були 
визнані суб'єктивними характер показників задоволеності, що 
використовувались і необхідність розробки більш об'єктивних показників. 

Рівень життя – характеристика економічного добробуту населення, що 
вимірюється як реальний дохід на душу населення та кількість населення за 
межею бідності. 
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 Якість життя – ступінь відповідності умов і рівня життя науково 
обґрунтованим нормативам або визначеним стандартам [3, с. 125].  

Стандарти життя постійно змінюється і залежить від стану економіки. 
На сьогодні економічна ситуація, що склалася в країні є визначальним 
чинником, що впливає на рівень життя українського населення. 

Узагальнення робот провідних вчених показують, що державне 
регулювання рівня та якості життя населення передбачає комплексне 
застосування методів, безпосередньо поділених за формами впливу: прямі і 
непрямі, та за способом впливу: нормативно-правові, економічні, 
організаційні, адміністративні, соціально-психологічні. 

Методи прямого регулювання безпосередньо впливають на рівень та 
якість життя населення. Прикладом прямого державного регулювання є 
чинна нормативно-правова база, яка регулює права, обов’язки та міру 
відповідальності населення. Методи непрямого регулювання 
характеризуються опосередкованим впливом на рівень та якість життя 
населення, оскільки це передбачає створення сприятливих умов для взаємодії 
між економічними суб’єктами. У цьому випадку головним завданням є 
максимальна координація інтересів держави, бізнесу та населення. Ступінь 
впливу непрямих методів на рівень та якість життя населення залежить не 
тільки від особливостей прикладних засобів державного регулювання, але й 
від способу життя, яке притаманне тій чи іншій особі [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що в даний час методика визначення 
«якості життя» ще знаходиться в процесі становлення. Складність 
вимірювання й оцінки якості життя призвело до необхідності розробки 
різних методів та багатьох показників. На відміну від великих обсягів робіт, 
присвячених якості життя населення, досі не існує системи показників, що 
характеризують її та яку можна було б використовувати не тільки на рівні 
держави, а й на регіональному рівні. Враховуючи складну військово-
політичну ситуацію в Україні, необхідно оновити методи вимірювання якості 
життя населення. Навіть якщо матеріальний рівень життя людей, що 
безпосередньо причетні до конфлікту на сході країни, вище за рівень 
бідності, їх емоційний та психологічний стан не дозволяє класифікувати 
рівень якості життя як задовільний. Тому моніторинг соціально-економічної 
ситуації в країні, включаючи оцінку якості життя внутрішньо переміщеного 
населення, є важливою частиною процесу стратегічного планування розвитку 
країни. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В сучасних умовах структурних перетворень у державі, що 

супроводжуються періодами економічної та політичної нестабільності, стає 

актуальною проблема залучення коштів у розвиток економіки та активізація 

інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання як на макроекономічному 

рівні, такі на мікрорівні. Принципом функціонування ринку є повна 

самоокупність та самофінансування за умов обмежених фінансових ресурсів. 

Тому в умовах реального ринку виняткової актуальності набуває проблема 

ефективного вкладення капіталу з метою його збільшення, тобто 

інвестування. 

Метою даної роботи є визначення особливостей здійснення 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Проблема інвестування широко обґрунтована в сучасній економічній 

літературі, зокрема у наукових працях  Ареф’єва М., Борща Л., Гераймовича 

В., Мочерного С., Пересади А. та інших. 

За Законом України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект [2]. 

Погляди різних науковців, що вивчали дану тему, подано в табл. 1. 

Діяльність, пов’язану із здійсненням інвестицій, називають 

інвестиційною. Згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

і звітності, інвестиційна діяльність – операції з придбання та реалізації тих 

необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою 

частиною еквівалентів грошових коштів [1]. 

Основною метою інвестиційної діяльності є забезпечення найбільш 

ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії інвестора 

(підприємства, компанії, фірми) на окремих стадіях його життєвого циклу, а 

також формування перспективної організаційної структури й інвестиційної 

культури. 

 

 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1(1)__18
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Таблиця 1 – Трактування сутності інвестицій науковцями [4] 

 

В успішності реалізації цієї мети значне місце посідає аналіз 

інвестиційної діяльності підприємства. З його допомогою виробляється 

стратегія й тактика розвитку інвестиційної діяльності підприємства, 

обґрунтовуються плани й управлінські рішення в цій сфері, здійснюється 

контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення 

ефективності інвестицій, оцінюються результати реальних і фінансових 

інвестиційних проектів загалом й за окремими їх видами [3]. 

Аналіз інвестиційної діяльності підприємства передбачає такі етапи: 

1) визначення об’єкта дослідження, постановка 

мети та завдань інвестиційного аналізу, розробка 

плану аналітичної роботи; 

2) розробка системи показників, що характеризують об’єкт аналізу; 

3) збір та підготовка до аналізу необхідної вхідної інформації; 

4) аналітична обробка відібраної інформації, формування вихідної 

аналітичної інформації та її інтерпретація; 

5) з’ясування і кількісна оцінка впливу окремих чинників на зміну 

результатів інвестиційної діяльності підприємств; 

6) пошук невикористаних і перспективних резервів підвищення 

ефективності інвестицій та інвестиційної активності підприємства; 

підготовка висновків і рекомендацій. 

Інвестиційний проект – це комплекс заходів (організаційно-правових, 

управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), 

визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток 

окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів [2]. 

Науковець Визначення терміну 

А. Пересада Інвестиції – вкладення капіталу в об’єкти підприємницької діяльності 

з метою забезпечення його зростання в майбутньому. 

С. Мочерний Інвестиції – довготермінові вкладення капіталу в різні сфери та галузі 

народного господарства всередині країни та за її межами з метою 

привласнення прибутку. 

М. Ареф’єв Інвестиції – сукупність усіх грошових, майнових й інтелектуальних 

цінностей, вкладених у реалізацію різних програм і проектів 

виробничої, комерційної, соціальної, наукової, культурної або якоїсь 

іншої сфери з метою одержання прибутку (доходу) або досягнення 

соціального або економічного ефекту. 

В. Гераймович Інвестиціями є довгострокові вкладення фінансових, матеріальних та 

інтелектуальних ресурсів у необоротні активи та приріст оборотних 

активів з метою одержання прибутку і підвищення суспільного 

добробуту в країні. 

Л. Борщ Інвестиції – економічні ресурси, що направляються на збільшення 

реального капіталу суспільства, тобто на розширення та модернізацію 

виробничого апарату, та інвестиції в «людський капітал», які на 

сучасному етапі розвитку економіки набувають все більшого 

значення. 
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Слід зазначити, що ефективність інвестиційних проектів має кількісну і 
якісну оцінку. Це залежить від цілей інвестора, що можуть виражатися, 
наприклад, в одержанні доходу, і тоді ефективність матиме кількісну 
визначеність. Під час одержання будь-якого іншого корисного для інвестора 
ефекту, наприклад, досягнення соціального, науково-технічного чи 
екологічного, що не завжди має кількісну визначеність, необхідна якісна 
оцінка. Отже, інвестиційна діяльність є необхідною умовою для процвітання 
і розвитку підприємства, виступає одним з основних факторів, що сприяють 
забезпеченню економічної безпеки суб’єкта господарювання. Забезпечення 
найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії здійснюється 
за допомогою аналізу інвестиційної діяльності підприємства.  
Список використаних джерел: 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності». URL: 
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2. Про інвестиційну діяльність Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text3  

3. Спільник І., Шупа Л. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 
Економічний аналіз. 2012. Т. 10(4). С. 374-378. 2 

4. Щерба А.О. Підходи до визначення інвестицій та інвестиційної 
активності підприємств. Стратегія і механізми регулювання промислового 
розвитку. 2016. С. 160–174.   
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
В нашій державі сформовано експортоорієнтовану модель розвитку 

національної економіки, при чому за такої моделі стратегічна роль 
експортної політики полягає в тому, що вон має стати основним засобом 
сприяння економічному зростанню та основним наявним інструментом 
мобілізації вже існуючих та потенційних конкурентних переваг. Останнє є 
можливим лише через подолання внутрішньонаціональних недоліків та 
досягнення результатів провідних розвинених країн світу за основними 
макроекономічними параметрами. 

Особливу увагу проблемам розвитку експортного потенціалу приділяли 
такі вітчизняні вчені, як Бабан Т. О. [3], Мельник Т.[4], Тюріна Н. М.,      
Шелест Є. О. [5], Іващук С. П. Зінов’єв Ф. В., Якушев О. О. [6], та багато 
інших. 

Розглядаючи експорт як один з вагомих чинників впливу на національне 
економічне зростання та інтеграцію країни у світове господарство, він 
набуває ознак потенціалу, зокрема, прихованої здатності забезпечувати 
досягнення поставленої мети та вирішення певної проблеми суспільного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n174
https://zakon.rada.gov.ua/go/1560-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text3
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розвитку. Така дуалістичність погляду на сутність поняття експортного 
потенціалу має важливе значення для поглиблення методологічних основ та 
напрямів його розвитку, підвищення можливостей позитивного впливу на 
розвиток національної економіки країни загалом. П. Самуельсон більш 
просто визначав сутність експорту, як обсяг продукції, що виробляється 
всередині країни та реалізується за її межі [1, с. 236]. 

Сутність експортного потенціалу також слід розглядати через призму 
нормативно-правових актів щодо регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності країни. Відповідно до Закону України «Про державне 
регулювання зовнішньоторговельної діяльності», експорт товарів слід 
визначати як вивіз товарів з митної території України без урахування 
зобов'язань щодо зворотного ввезення [2]. 

Особлива увага приділяється проблемам розвитку експортного 
потенціалу у працях вітчизняних вчених, причому визначення даної категорії 
також пов’язується з різними за рівнями суб’єктами економіки – країною у 
цілому, регіонами, галузями чи видами діяльності, окремими 
підприємствами, а також із конкурентоспроможністю товарів чи 
конкурентними перевагами [3- 6].  

Формування експортного потенціалу притаманне економічним 
суб’єктам на всіх рівнях – підприємства, галузі чи види діяльності, 
національна економіка та регіони всередині країни, тобто всіх суб’єктів, які 
реалізують даний потенціал через розвиток зовнішньої торгівлі (експорту). 
Тобто експортний потенціал країни формується з експортних потенціалів 
окремих підприємств, галузей та секторів, як найважливіших продуцентів 
товарів, при чому слід відзначити, що за даних умов експортний потенціал 
галузі є сукупністю експортних потенціалів окремих підприємств.  

Формування експортного потенціалу об’єктивно пов'язано з рівнем 
конкурентоспроможності товарів, що призначені для реалізації на 
міжнародних ринках. Враховуючи, що конкурентоспроможність країни має 
трирівневу структуру (країна – галузь – окреме підприємство), можна 
стверджувати про тісний взаємозв’язок між підвищенням рівня 
конкурентоспроможності вітчизняних товарів на міжнародних ринках та 
ефективним розвитком експортного потенціалу національної економіки 
країни. 

Таким чином, поняття конкурентоспроможності країни можна 
співвідносити з сучасним трактуванням експортного потенціалу країни. 
Експортний потенціал є самостійною підсистемою зовнішньоекономічної 
діяльності країни, метою функціонування якої є забезпечення високого рівня 
конкурентоспроможності країни через наявні та потенційні конкурентні 
переваги національної продукції та збільшення її присутності на 
міжнародних ринках [5, с. 6].  

Рівень конкурентоспроможності країни слід оцінювати за сукупністю 
притаманних умовам конкретних національних економік чинників, що 
спроможні забезпечувати пропозицію товарів, які є прийнятними для світової 
торгівлі за співвідношенням двох основних показників – ціна та якість. 
Наслідком дії даної сукупності факторів повинно стати зростання обсягів 
виробництва продукції, рівня зайнятості та тим самим – доходів, а також 
зміцнення позицій. Експортний потенціал країни є однією зі складових її  
загального економічного потенціалу.   
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Завершуючи аналіз сутності експортного потенціалу країни та факторів, 
що впливають на його формування, слід відмітити, що експортний потенціал 
реалізується через фактичні обсяги зовнішньої торгівлі, саме в якій і 
проявляються конкурентні переваги національної економіки країни. 
Водночас експортний потенціал і зовнішня торгівля є інструментами 
просування національних інтересів у масштабах світового господарства та є 
індикаторами конкурентоспроможності товарів на міжнародних ринках. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДЕРЕВА ЦІЛЕЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Важливим чинником досягнення підприємством визначеної причини 

існування є формування цілей, адже вони прямо впливають на ефективність 

його діяльності. Тому важливо не тільки правильно визначати цілі компанії, а 

й вірно розподіляти їх за значущістю. Встановлення місії та цілей, 

формування стратегії поведінки при реалізації місії компанії, що забезпечує 

виконання та досягнення організацією своїх цілей, є одним із основних 

завдань керівництва. Варто відмітити, що цілі підприємства повинні бути 

реальними та чіткими, які підприємство може досягти в певний період. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
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Побудова «дерева цілей» допомагає наочно побачити і оцінити рівні 

формування цілей підприємства.  

Метою даної роботи є дослідження особливостей побудови дерева цілей 

підприємства. 

Дослідженням проблеми побудови «дерева цілей» для підприємств 

займалися вітчизняні вчені, серед яких Азарова Т.В., Абрамов Л.К., 

Гарькавий І.Б.  Тученко А.А. 

Згідно з опрацьованими джерелами, не існує стандартних методів 

побудови «дерева цілей», адже вони залежать від низки факторів: характеру 

мети; обраного методологічного підходу; від того, хто розробляє «дерево 

цілей», як він уявляє собі поставлені перед ним завдання, як він бачить їх 

взаємозв’язок. 

При формуванні «дерева цілей» головним вважається дотримання 

правил побудови, а саме повноти редукції, тобто зведення складної системи 

до простих складових за умови, що мета вищого рівня є основою для 

декомпозиції цілей нижчого рівня, а вони, в свою чергу, є способами 

досягнення мети вищого рівня [2]. 

В кожного підприємства  повинна бути основна ціль, тобто місія, яка, по 

суті, є причиною для існування. Наступні цілі є допоміжними для її 

виконання [1]. Найвищий рівень – основна ціль (місія) компанії , наступний 

рівень визначає внутрішні цінності керівництва , нижчий рівень відповідає за 

робочі цілі, тобто за допомогою яких буде досягнутий кінцевий результат 

(рис. 1). 

Термін «дерево цілей» в державному та регіональному управлінні має на 

увазі формування ієрархічної системи, яка отримується в результаті 

розчленуванні генеральної мети на підцілі, а їх – на детальніші складові, в 

залежності від застосування використовують різні назви: проблеми, 

напрямки, завдання, програми, на окремих рівнях – функції. Така система 

отримала назву «структуризація мети».  

Базуючись на вищесказаному, «дерево цілей» при вирішенні конкретних 

завдань замінюють зручнішими для таких застосувань термінами: при 

ухваленні рішень ведуть мову про «дерево рішень»; при виявленні та 

уточненні функцій системи управління будують «дерево цілей і функцій»; 

при структуризації науково-дослідної тематики користуються терміном 

«дерево проблеми», а при розробці прогнозів – «дерево напрямів розвитку 

(прогнозування розвитку)» або «прогнозний граф» [3]. 

Таку ієрархію можна вважати каркасом буль-якої організації , що 

будується після визначення генеральної мети та цінностей , після чого цілі 

розподіляються на підцілі для донесення завдань кожній організаційній 

одиниці та окремим працівникам на підприємстві .  
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Рисунок 1 – Схема побудови дерева цілей 

 

Побудова «дерева цілей» – процес не складний, але він потребує 

дотримання деяких вимог:  

 відповідність цілей кожного рівня по масштабу та значущості; вірне 

формулювання цілей задля кількісної та якісної оцінки досягнення 

поставленої мети у майбутньому;  

 дотримання принципу повноти редукції - кожна мета певного рівня 

повинна бути зображена у вигляді підцілей наступного рівня так, щоб 

сукупність підцілей давала повне уявлення про початкову ціль;  

 незалежність підцілей кожного рівня одна від одної;  

 відсутність суперечностей між цілями, що знаходяться на різних 

рівнях «дерева цілей»;  

 використання однакового методологічного підходу для декомпозиції 

місії та цілей різних рівнів; конкретизація цілей (обсяг, строки виконання, 

виконавці);  

 забезпечення узгодженості та зв'язку між цілями [2]. 

Отже, «дерево цілей» це ієрархічне графічне зображення кроків 

досягнення головної мети, що розробляється шляхом формування цілей 

різних рівнів, за допомогою певних методів. Побудова «дерева цілей» є 

важливим завданням для підприємства, оскільки самі засновники повинні 

ставити конкретні цілі перед собою та працівниками, і робити все, щоб їх 

досягти. 
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РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ 

 

Потреба дослідження теоретичних аспектів функціонування та розвитку 

світової валютної системи зумовлена швидкими темпами науково-технічного 

прогресу, змінами у світовому господарстві, масштабними інтеграційними 

процесами, глобалізацією. Невирішеними залишаються проблеми вибору 

світової резервної валюти та ролі долара США у світовій валютній системі, 

альтернатива переходу від долара до євро як головної міжнародної валюти, 

збалансування розподілу використання у міжнародній діяльності кількох 

валют. 

Дослідженню розвитку світової валютної системи приділили увагу такі 

вчені: Н. Кулішова, Н. Ліфанова, С. Лукашенко, С. Моісеєва, С. Терещенко, 

К. Антоненко. 

Метою даного дослідження є дослідження сутності та розвитку світової 

валютної системи та її перспективність у майбутньому. 

В сучасному світі співпраця між різноманітними країнами є неминучою. 

Саме світова (міжнародна) валютна система виступає сполучним елементом, 

що дозволяє здійснювати платежі за експортом й імпортом товарів, капіталу, 

послуг та інших видів діяльності у відносинах між країнами, а також створює 

сприятливі умови для розвитку виробництва на основі ефективного 

міжнародного поділу праці. 

Світову валютну систему розглядають як сукупність способів, 

інструментів та органів (інститутів), за допомогою яких здійснюються 

грошові розрахунки в межах світового господарства [1, с. 86]. 

Наукові погляди щодо функцій світової валютної системи зводяться до 

твердження, що існує дві основні функції:  

1) регулювання міжнародних розрахунків на валютних ринках за 

виконані експортні та імпортні операції;  

2) створення сприятливих умов для розвитку міжнародного поділу праці 

та виробництва і найголовніше забезпечення безперебійного функціонування 

її структурних елементів. 

Розглядаючи теоретичні аспекти світової валютної системи відзначимо, 

що їй притаманні певні властивості (характерні особливості), а саме: 

цілісність, яка передбачає взаємозв’язок між елементами системи та вплив 

зміни будь-якого компоненту системи на інші компоненти та на систему в 

цілому; складність структури, що передбачає наявність кількох підсистем; 

інтегративність, яка припускає, що системі в цілому притаманні властивості, 

відсутні у її елементів, і навпаки, елементи можуть володіти властивостями, 

яких не має система у цілому; структурність, що передбачає наявність в 
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світовій валютній системі окремих елементів, які є підсистемами з властивим 

тільки їм регулюванням. 

Світова валютна система покликана виконувати дві головні функції: по-

перше, створювати сприятливі умови для розвитку виробництва та 

міжнародного поділу праці, по-друге, забезпечувати безперебійне 

функціонування її структурних елементів, що є найголовнішим [2, с. 213]. 

На сьогоднішній день у світі все ще діє Ямайська валютна система, яка 

ознаменувалася припиненням обміну долара на золото і започаткувала 

доларовий стандарт. З тих пір долар США відіграє провідну роль серед усіх 

резервних валют. Наразі сукупна частка долара США у резервах усіх країн 

світу становить близько 60-65%, а в міжнародних розрахунках і платежах цей 

показник фактично досягає 70% за даними системи SWIFT. Таке 

одностороннє домінування даної валюти пояснюється економічними, 

політичними та географічними факторами, які перетворили США в провідну 

економіку світу, чиї ТНК по всьому світу виробляють нескінченну 

номенклатуру товарів – від продукції сільського господарства до повітряних 

суден та передових комп’ютерів. 

Проте багато вчених вважають, що час панування долара США 

підходить до свого кінця. Основні причини цього наступні: збереження 

значного зовнішньоторговельного дефіциту США, покриття якого значно 

збільшить боргові обов’язки перед нерезидентами; швидке зростання 

дефіциту федерального бюджету США; поступове збільшення попиту на 

євро як резервну валюту (з 2003р. по 2016р. долар подешевшав на 2.1% по 

відношенню до євро); поступове зменшення частки долара США у 

накопиченнях центральних банків. Однак можна з упевненістю сказати, що в 

наступні кілька років жодна валюта не зможе замінити долар США, 

принаймні до 2030-х років він залишиться провідною валютою світу. При 

цьому вже є декілька варіантів, як буде розвиватися валютна система в 

майбутньому: 

1. Утворення двовалютної системи на основі головних резервних валют: 

долара США і євро. Проте цей альтернативний варіант розвитку подій уже 

зовсім неактуальний, малоймовірний і має дуже малі шанси на реалізацію, 

оскільки, як уже зазначалося, долар поступово втрачає свої позиції внаслідок 

нестабільності американської економіки. 

2. Утворення системи, заснованої на регіональних валютах. У світовій 

економіці деякі вчені виділяють 3 основні регіони: «зона інновацій» (США, 

країни Європи), «виробнича зона» (Японія, Китай та країни Південно-Східної 

Азії) та «ареал розповсюдження». Таким чином посилюється регіоналізація 

світу, що колись може призвести до запровадження кожним регіоном своєї 

валюти. 

3. Утворення багатотоварного стандарту. Концепція багатотоварного 

стандарту включає створення світової базової валюти, підкріпленої 

«кошиком» товарів, у яку можна було б конвертувати будь-яку національну 

валюту [3, с. 134]. 
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Отже, зараз світова валютна система стоїть на порозі кардинальних змін. 

Долар США поступово втрачає свої позиції безумовного лідера, а інші 

валюти, такі як євро та юань, навпаки зміцнюються, що може створити в 

майбутньому багатополюсну фінансову архітектуру світу [1 с. 412]. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Весь світ, починаючи з середини грудня 2019 року, потрапив під 

потужний вплив Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби, яка отримала 

назву COVID-19. Пандемія, зумовлена цим вірусом, вже призвела до 

тисячних і навіть більше людських втрат по всій планеті, наклала суттєві 

обмеження на соціально-культурне життя населення і кардинально змінила 

тенденцію глобальної економіки. Сьогодні дуже важко спрогнозувати, які 

економічні втрати зазнають держави в цілому та підприємства зокрема в 

коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі. Проте важливо 

розглянути окремі прогнози економічного розвитку та заходи для подолання 

негативних наслідків пандемії COVID-19. Це дасть змогу сформувати 

реальне бачення можливого перебігу економічних процесів, які 

безпосередньо матимуть вплив на рівень соціально-культурного життя 

населення. 

Метою роботи є аналіз впливу пандемії на економічне становище 

вітчизняних підприємств. 

Дослідженням проблеми впливу пандемії коронавірусу на економічне та 

соціальне становище України та світу присвячено наукові праці Долбнєвої 

Д., Кулицького С., Стратійчук В., Хачатрян В. та інших. 

Всесвітня організація охорони здоров’я офіційно проголосила 

коронавірусну хворобу пандемією на початку березня 2020 року. Хоча 

спалах захворювання розпочався у середині  грудня 2019 року в місті Ухань у 

центральному Китаї. 
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За цей час пандемія суттєво вплинула на тренди розвитку світової 

економіки, не залишивши осторонь жодної країни. Перш за все, це пов’язано 

із жорсткими карантинними заходами, які ввели уряди багатьох країн: 

закриття торгово-розважальних центрів, заборона відвідання усіх масових 

заходів, обмеження у пересуванні як у межах країни, так і при перетині її 

кордонів, скорочення виробництва (через встановлення лімітів одночасного 

перебування працівників в одному приміщенні) тощо.  

Карантинні обмеження в Україні по-різному вплинули на сектори 

економіки, зокрема найбільше постраждали сфери, пов'язані з необхідністю 

відвідування громадських місць, зібранням людей. Але також є деякі галузі 

на які епідемія менше вплинула, а саме сільське господарство або ж хімічна 

промисловість. І звісно є галузі, які отримали зиск від ситуації з карантином, 

тобто вони зростали, на відміну від інших секторів економіки, наприклад, - 

фармацевтична промисловість.  

Основною причиною спаду економіки України та інших країн світу була 

непідготовленість навесні 2020 року, яка призвела до того, що багато галузей 

постраждали, не розуміючи, що їм робити, і не отримавши жодної допомоги 

від держави, адже ніхто не міг передбачити наступ корона вірусної  хвороби.  

Загалом за 10 місяців 2020 року промислове виробництво скоротилося 

на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виникла ситуація, 

коли імпорт переважав над експортом у тих галузях, де Україна могла б мати 

переваги. У свою чергу, на відміну від промисловості, аграрна галузь 

залишається в пріоритеті.  

Також, відбулося скорочення виробництва через високу ціну 

електроенергії, поглибилися проблеми атомної генерації, виникли 

«непорозуміння» щодо «зеленої» енергетики. Щодо інших проблем 

енергетики, то за розрахунками Мінфіну, в 2020 році збитки НАК «Нафтогаз 

України» перевищать 4,2 млрд грн, в 2021 році - 7,5 млрд грн, у 2022 році - 

5,4 млрд грн, а в 2023 році - 4,4 млрд грн. Відповідно, варто очікувати 

подальше зростання тарифів для населення і бізнесу. 

 Із рис. 1 помітно падіння основних макроекономічних показників у 

2020 році за результатами урядового прогнозу, що свідчить про необхідність 

реагування на прояви пандемії в Україні з метою нівелювання різких спадів 

основних макроекономічних показників, адже в умовах подальшого 

поширення COVID-19 в Україні, як і у світі в цілому, будуть спостерігатися 

сповільнення розвитку усіх галузей економіки.  

 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, є одним із пріоритетних 

напрямків відновлення вітчизняної економіки, особливо в умовах 

спрямування економіки України та її продукції на ринок Європейського 

Союзу. Проте в умовах  світової кризи попит на експортну продукцію на 

міжнародному ринку падає, що, в свою чергу, призведе до недоотримання 

необхідного обсягу іноземної валюти в економіку України, скорочення 

робочих місць, а отже, цілковитого сповільнення економіки [3]. 
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Таблиця 1 – Основні показники розвитку України [2] 

Роки Фактичні дані Прогнози 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ВВП,млрд,грн. 2386 2984 3561 3975 4057 4436 4944 

ВВП,реальний 2,4 2,5 3,4 3,2 -4,6 3 3,7 

Промислове виробництво, 

реальне 

4 1,1 3 -0,5 -5,7 2,3 2,7 

Сільськогосподарське 

виробництво. реальне 

6,3 -2,7 7,8 1,1 -12 2 2 

Індекс споживчих цін 12,3 13,7 9,8  5,2 6,7 5,7 

Індекс цін виробників 35,7 16,5 14,2 -7,4 12 8 6 

Експорт товарів і послуг -3,9 17,1 9,7 7,3 -9,9 3,5 3,7 

Імпорт товарів та послуг 4,5 19,2 12,5 7,7 -20,3 11,8 8,5 

Сальдо поточного рахунку,% 

ВВП 

-2 -3,9 -4,9 -2,7 2,1 -1,9 -3,2 

Прямі інвестиції, 

млн.дол.США 

3794 3684 4460 5212 1300 2500 3500 

Міжнародні резерви НБУ, 

млн дол.США 

15539 18808 20820 25302 26100 28000 28800 

Офіційний обмінний курс, 

грн/$ 

25,55 26,6 27,2 25,85 27 28,5 29 

 

Економіка усіх країн світу відчула вплив нової кризи сучасності 

зумовленої глобальною пандемією внаслідок поширення коронавірусу в 

світі, що відобразилося на рівні їх соціального розвитку також. Країни з 

потужними економіками здатні швидше та ефективніше реагувати на нові 

виклики сучасності, натомість країни з низьким рівнем розвитку та 

перехідною економікою потребують зовнішньої підтримки в процесі 

подолання кризових явищ. Прогнозні показники розвитку України свідчать 

про їх помітне погіршення порівняно із докризовим рівнем, що зумовлює 

пошук способів виходу України з найбільшої економічної та фінансової 

кризи сучасності.  
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МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ 

 В УКРАЇНІ 

 

Об’єктом даного дослідження є комплекс міжнародних економічних та 

правових відносин, що стосуються діяльності МВФ та його співпраці з 

Україною. принципи та норми, що регулюють діяльність МВФ у валютно-

фінансовій сфері та в стосунках з державами-членами, в першу чергу, з 

Україною. 

Сфера спільних інтересів держав-членів Фонду з неоднорідними 

економіко-соціальними системами обумовлює особливості структури 

управління МВФ. Організаційна структура, тобто система постійних органів 

управління, що складають механізм співробітництва Фонду і держав-членів в 

рамках міжнародної організації, є однією з важливих характеристик цієї 

організації. 

У 2017 фінансовому році МВФ прийняв зобов'язання про надання 

кредитів на суму 1,1 млрд. СПЗ (1,5 млрд. долл. США) державам, що 

розвиваються - членам з низькими доходами в рамках програм, 

підтримуваних ресурсами Трастового фонду що має на меті скорочення 

бідності і сприяння економічному зростанню (PRGT). Сукупний обсяг 

непогашених пільгових кредитів 52 державам-членам склав 6,3 млрд. СПЗ на 

кінець квітня 2017 року. Основи пільгового фінансування МВФ регулярно 

переглядаються для забезпечення обліку мінливих потреб та Цілей сталого 

розвитку ООН, встановлених на період після 2015 року. Для цього була 

укріплена система фінансової безпеки країн з низькими доходами. У числі 

найважливіших змін: підвищення норм і лімітів доступу до пільгових 

механізмам PRGT на 50 відсотків; встановлення безстрокової нульової 

процентної ставки по виділеним в рамках Механізму прискореного 

кредитування засобів, призначених для надання допомоги країнам, що 

знаходяться в вразливому положенні, охоплених конфліктом або 

постраждалих від стихійних лих, та ін.. 
 До нефінансових форм співробітництва України з МВФ належать: 

участь України в управлінні МВФ та прийнятті ним рішень; надання 
Україною Фонду статистичної інформації про економіку, платіжний баланс, 
грошовий обіг, іноземні інвестиції та інші показники; проведення Фондом 
макроекономічних і галузевих досліджень в Україні, прийняття 
представників МВФ для вивчення на  67 місці стану економіки і 
макроекономічної політики; надання Фондом технічної допомоги Україні, 
розробка рекомендацій МВФ, що стосуються макроекономічних і 
внутрішньогалузевих перетворень в Україні; поширення світового досвіду 
регулювання валютно-фінансових відносин на відносини всередині України; 
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використання Україною спеціальних центрів навчання, організованих 
Фондом разом з іншими міжнародними фінансовими організаціями (Інститут 
економічного розвитку, Об'єднаний Віденський інститут та інші заклади). 

Кредитні програми МВФ для України розроблялись та впроваджувались 
в 6 основних етапів. Кредити( SBA-Stand-by Arrangements) надавались для 
підтримки економіки під конкретні зобов’язання України( реформи), в разі 
виконання яких кредит перераховувася частинами. 

Водночас, якщо уважно подивитися на баланс відносин держави з 
фондом за три роки, стає очевидним, що з 2016-го він негативний. Тобто 
Україна отримала від МВФ грошей менше, ніж віддала йому. І, коли брала 
нові кредити, просто переносила терміни виплати боргів на пізнішій термін. 

Проаналізувавши історію та сучасний стан співпраці України та МВФ 
слід зазначити, що нинішньому етапі розвитку української економіки, в тій 
ситуації, в якій вона сьогодні знаходиться, переваг від участі у програмі 
МВФ більше, ніж недоліків. У наш час МВФ відіграє значну роль у 
забезпеченні глобальної фінансової стабільності. Співробітництво України з 
МВФ,в залежності від програм кредитування Фондом цільового 
призначення, що відповідали ступеню реформування економіки України та 
вирішення нагальних проблем у її валютно-фінансовому секторі можна 
відмітити в ньому вісім самостійних етапів. Слід відмітити, що не дивлячись 
на кризовий стан економіки, основним ресурсом України, який необхідно в 
першу чергу використовувати з метою підвищення конкурентоспроможності 
нашої держави залишається науковопромисловий потенціал. Безумовно, у 
співпраці України та МВФ можна виділити як позитивні, так і негативні 
сторони, проте на сьогоднішній день альтернатив немає. Для того щоб вийти 
з такої ситуації і не потрапити до неї знову слід надалі проводити аналіз 
помилок допущених протягом попередніх років. 
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО  

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України простежується 

тенденція до погіршення соціально-демографічних характеристик трудового 

потенціалу  підприємства. Це слугує причиною активізації трудової міграції 

та зниження як професійно-кваліфікаційного рівня персоналу, так і рівня 

його освіченості та вмотивованості в цілому. Відомо, що саме людина є 

найважливішим ресурсом будь-якого підприємства чи організації, тому 

дослідження питання трудового потенціалу є надзвичайно актуальним.  

В умовах розвитку інновацій, підприємствам стає все важче зберігати 

провідні позиції на ринку, саме тому керівники мають ефективно 

використовувати професійні, творчі, комунікаційні та інші здібності 

працівників. Адже організація здатна швидко реагувати на зміни зовнішнього 

середовища лише за наявності висококваліфікованих кадрів. 

Багато вчених-економістів займалися вивченням цієї проблеми. Серед 

вітчизняних фахівців слід виділити роботи А.І. Амоша, С.І. Бандур,                    

М.Г. Білопольський, Д.І.Богиня, В.П. Бородатий, О.С.Власюк,                                

В.І. Герасимчук, М.І. Долішній, С.М. Злупко, В.В. Онікієнко, Ю.Д. Петров, 

А.М. Ягодинський.  

Після аналізу різних наукових підходів, можна зробити висновок про те, 

що наразі існує безліч методів визначення компонентної структури трудового 

потенціалу, що лише ускладнює процес управління нею. Саме тому, з метою 

систематизації усіх методів було проведено їх узагальнення, що допомогло 

сформувати цілісне бачення структури трудового потенціалу [1].  

https://www.slovoidilo.ua/2016/09/27/infografika/finansy/mvf-ta-ukrayina-istoriya-spivpraczi-z-1994-roku
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https://news.finance.ua/ua/news/-/449707/skilky-groshej-dav-mvf-ukrayini-infografika
https://news.finance.ua/ua/news/-/449707/skilky-groshej-dav-mvf-ukrayini-infografika
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Виділяють такі складові трудового потенціалу: інтелектуальну, 

демографічну, економічну, соціально-біологічну, професійну, історико-

культурну, мотиваційну та організаційну. 

В умовах ринкової економіки надзвичайно важливо проводити оцінку 

трудового потенціалу підприємства. ЇЇ метою є виявлення якості роботи 

кожного окремого працівника, його відповідність займаній посаді, наявність 

необхідної кваліфікації для якісного виконання посадових обов’язків, а, отже, 

і визначення цінності конкретного співробітника для організації. На жаль, 

сьогодні не існує єдиного підходу, який би дозволив ефективно оцінити 

трудовий потенціал підприємства. Деякі автори пропонують 

використовувати конкретні показники. Так, Р.П. Колосова вважає, що 

трудовий потенціал можна виміряти витратами живої праці: "Вимірювання 

витрат живої праці на виготовлення продукції виявляється в зміні, русі, низці 

економічних показників, таких як чисельність працюючих, заробітна плата, 

робочий час, трудомісткість, професійна кваліфікаційна структура кадрів та 

ін. Кожен з них, характеризуючи різні сторони трудового потенціалу, більш 

менш повно, залежно від своєї природи і методу обчислення, відображає 

місце витрат живої праці в сукупних витратах підприємства (об'єднання) на 

виготовлення продукції." [2]. 

Так, як єдиного універсального методу для оцінки трудового потенціалу 

підприємства не існує, необхідно оцінювати потенціал кожного працівника 

окремо. Для цього у вітчизняній літературі виділяють такі показники як 

рівень освіти, загальний стаж та стаж за фахом.  Останнім часом фахівці 

пропонують більш вичерпні характеристики трудового потенціалу 

працівників: вік; стан морального та фізичного здоров’я; особистісні 

характеристики (тип темпераменту, риси характеру); рівень підготовки 

(загальноосвітня, професійна); ставлення до праці (відповідальність, 

дисциплінованість, творчість); стать; родинний стан; стаж роботи тощо. 

Конкурентність середовища сприяє лише збільшенню кількості різних вимог 

до працівників. Керівники, у свою чергу, повинні володіти знаннями в галузі 

психології [3]. Однак проблема обліку особистісних якостей є набагато 

складнішою, ніж може здатися на перший погляд. Адже людина не є 

технічною системою, вона не здатна так само легко піддатися процедурі 

аналізу та прогнозування. Проте існує система тестування, яка дає змогу 

краще зрозуміти потенціал співробітника та перспективи його професійного 

розвитку. Ця система стає все більш поширеною в економічно розвинених 

країнах. 

Отже, в сучасних умовах господарювання ефективність функціонування 

підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції та в цілому 

його розвиток тісно пов’язаний з якістю трудового потенціалу персоналу, 

оцінка якого є важливим етапом управління. В результаті якої можна 

отримати системний погляд на підприємство та виявити усі сильні та слабкі 

його сторони, а також створити на цій основі план перспективного розвитку. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ІНТЕГРАЦІЄЮ 
 

Децентралізація має пряме відношення до європейської інтеграції. Хоча 
значення реформи децентралізації в Україні широко визнано, її зв’язки з 
процесом європейської інтеграції не завжди добре вивчені. 

Дослідженнями питань зв’язку децентралізації та європейської інтеграції 
займалися такі науковці як: Т. Андрієвський, О.О. Бабінова, М. Баймуратов, 
С.Г. Білорусов, Н. Камінська та інші. 

Метою тез є дослідження процесів децентралізації та європейської 
інтеграції, їхньої   взаємодії та  впливу на розвиток держави. 

Децентралізація – процес перерозподілу або диспергування функцій, 
повноважень, людей або речей від центрального управління. Ступінь 

децентралізації залежить від ступеня її функціональності 5 . 
Реформа децентралізації в Україні - комплекс змін до існуючого станом 

на початок 2014-го року законодавства, основною метою якого є передача 
значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого 
самоврядування. Комплекс заходів з реформи децентралізації стартував у 
2014-му році, невдовзі після Євромайдану, та отримав назву «Національний 

проект «Децентралізація» 1, с. 46 . 
Європейська інтеграція – це процес політичної, юридичної, економічної 

інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в 

Європі 5 . 
Курс на європейську інтеграцію є наслідком здобуття Україною 

незалежності. Громадяни нашої країни бажають жити в демократичній, 
економічно розвинутій, соціально орієнтованій країні. Мета інтеграції – 
створення шляхом масштабних внутрішніх перетворень умов для входження 
до спільноти європейських розвинутих країн. 

Саме децентралізація спонукала уряд України провести низку реформ 
для покращення умов життя у різних сферах. Це дало змогу нашій державі 
вийти на новий рівень розвитку та покращити репутацію перед 
європейськими країнами, що збільшило шанси на вступ до ЄС. 

https://cyberleninka.ru/article/n/trudoviy-potentsial-pidpriemstva-yogo-formuvannya-ta-otsinyuvannya
https://cyberleninka.ru/article/n/trudoviy-potentsial-pidpriemstva-yogo-formuvannya-ta-otsinyuvannya
https://cyberleninka.ru/journal/n/naukoviy-visnik-nltu-ukrayini
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Українці асоціюють успішну євроінтеграцію з практичними речами - з 
кращими лікарнями, відремонтованими дорогами, появою нових робочих 
місць. Багато з цих індикаторів успішної євроінтеграції напряму пов’язані з 
децентралізацією. 

За своєю суттю реформа є глибоко українською. Вона не є вимогою 
Євросоюзу для тісніших відносин України з ЄС, втім ЄС регулярно заохочує 
Київ до впровадження децентралізації та відзначає її як «найуспішнішу 
реформу». У самій Україні уряд також наголошує, що успішна 
децентралізація - це частина процесу європейської інтеграції, і звертає увагу 
на відхід від пострадянської спадщини централізованого державного 
управління 3, с.58 . 

Децентралізація в Україні сприяє міжлюдським контактам між 
українцями, громадянами країн Євросоюзу та, в цілому, ЄС. Початок 
реформи був пов’язаний із цілою низкою програм і ініціатив, які ставлять за 
мету передачу європейського досвіду у сфері децентралізації українцям. 

В основу української реформи децентралізації покладено положення 
Європейської хартії місцевого самоврядування. Втім цей документ надає 
змогу кожній країні визначити власний курс. Як показує історія 
впровадження децентралізації на європейських теренах, немає 
універсального рецепту успіху. Те, що можна реалізувати в одній країні, 
цілком може бути недосяжним навіть в сусідній державі. Тому Україні 
довелося визначити та почати впроваджувати власну унікальну модель, 
запозичивши - але не скопіювавши - кращі практики Скандинавських країн  
(їх фаза добровільного об’єднання відзеркалює українську модель), країн 
Балтики, Німеччини, Польщі, Франції (система нагляду за діяльністю ОТГ, 
включаючи увагу до терміну «префекти»). І таким чином Україна переймає 
європейські стандарти 2, с. 35 . 

Нові умови змушують громади активно шукати нові можливості для 
розвитку. Міжнародна підтримка процесу децентралізації дозволяє місцевим 
політикам брати участь у навчальних візитах за кордон для вивчення 
найкращих практик. Це ж створює умови для налагодження корисних 
контактів, які згодом перетворюються в сталу співпрацю. Так, громади на 
Львівщині часто співпрацюють з муніципалітетами Польщі та Німеччини. 
Зокрема, Щирецька селищна громада співпрацює з німецьким містом 
Гуденсбергом. Цей проект підтримується Федеральним міністерством 
економічного співробітництва та розвитку Німеччини та охоплює низку 
заходів у сферах від культури до інфраструктури 4,с.78 . 

Місцева влада починає опікуватися тими питаннями, на які раніше не 
звертала увагу чи через брак коштів, чи через просте небажання вирішувати 
проблеми. Наприклад, багато ОТГ вирішили питання щодо вивезення 
твердих побутових відходів, встановили міжміські транспортні сполучення 
або запровадили спеціальний транспорт для людей похилого віку та з 
інвалідністю. 

Вперше за тривалі роки невеликі міста та села виходять із своєрідної 
сплячки, оскільки нові кошти у бюджетах дозволяють відновити місцеву 
інфраструктуру. Місцева влада фінансує ремонти старих шкіл, спорудження 
нових, ремонтуються комунальні споруди, які востаннє відновлювалися ще в 
радянські часи. 
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Можна зробити висновок, що процеси децентралізації напряму та тісно 

пов’язані з європейською інтеграцією. Це достатньо нова тема, тому вона 

потребує більш детального дослідження шляхом проведення різних 

опитувань та спостережень як відбуваються реформ насправді. Поки що цей 

процес несе позитивний характер, що дає поштовх для розвитку нашої 

держави. 
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ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В останні роки показники динаміки інвестиційних процесів почали 

скорочуватись. Це вимагає проведення детального аналізу та розробки 

реальних заходів, що сприятимуть активізації інвестиційної діяльності 

українських підприємств. Сьогодні розвиток багатьох підприємств залежить 

від ефективної організації інвестиційної діяльності, оскільки значна їх 

частина вже є учасниками інвестиційного процесу, а ще більше прагне 

долучитися до нього. Залучення інвестицій відіграє важливу роль у 

діяльності підприємства та вимагає від керівників постійного удосконалення 

господарської діяльності та підвищення рівня інвестиційних переваг 

порівняно з підриємствами-конкурентами. 
Інвестиційна діяльність являє собою процес вкладення інвестицій у всі 

сфери економіки та здійснення практичних дій, метою яких є отримання 
подальшого прибутку. Так, під інвестиціями, відповідно до Закону Україні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/
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«Про інвестиційну діяльність», вважаються всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, які вкладаються у об’єкти підприємницької та 
інші види діяльності [1]. Слід зауважити, що підприємство є відкритою 
динамічною соціально-економічною системою, а тому на його діяльність, 
зокрема й інвестиційну, впливають чинники внутрішнього і зовнішнього 
середовища. Для внутрішнього середовища основними напрямками 
інвестування є збільшення капіталовкладень на технічне переозброєння, 
вдосконалення технологічної структури капітальних вкладень, збільшення 
питомої ваги засобів праці, здійснення капіталовкладень у прогресивні 
напрямки НТП. Крім того, для розвитку зовнішнього середовища 
підприємства інвестиції спрямовують на підвищення життєвого рівня 
населення, формування попиту на промислову продукцію, медичне 
обслуговування, страхування, збалансованість інвестиційного циклу. Однією 
із причин економічного спаду в Україні є скороченням інвестиційної 
активності. В Україні чинники, які впливають на процес інвестування, не 
можуть сприяти розвитку такому процесу. Проте вихід із кризи неможливий 
без значних обсягів вкладень. 

На сьогодні інвестиційна діяльність зводиться не лише до задоволення 
поточних інвестиційних потреб, а й до передбачення напрямів і форм цієї 
діяльності на перспективу, що зумовлює необхідність формування системи 
управління інвестиційною діяльністю. Зважаючи на це, розглянемо етапи 
процесу управління інвестиційною діяльністю, основний зміст якого 
передбачає прийняття управлінських рішень щодо інвестиційних процесів, 
метою якого є реалізація загальної та фінансової стратегії підприємства. 

Етапи здійснення процесу управління інвестиційною діяльністю 
наступні: 

- Дослідження чинників навколишнього середовища. 
- Формулювання інвестиційних цілей. 
- Визначення інвестиційної стратегії. 
- Розробка та запровадження заходів щодо реалізації інвестиційно 

стратегії. 
- Аналіз та оцінка результативності процесів управління інвестиційною 

діяльністю [3]. 
Пріорітетами покращення інвестиційної діяльності та розвитку 

економіки є впровадження освітньої, наукової та науково-технічної 
діяльності, здійснення заходів з концентрації інвестиційних ресурсів на 
реалізацію інвестиційних проєктів. Таким чином, активна державна позиція 
та комплексний підхід щодо вирішення існуючих проблем, пов’язаний з 
інвестиційною діяльністю підприємств дозволить із максимальною 
ефективністю реалізувати Україні свій потенціал в інвестиційній сфері, що і є 
важливою передумовою її сталого економічного розвитку. Основними 
напрямками вдосконалення інвестиційної привабливості вітчизняних 
підприємств є створення дієвих механізмів управління інвестиційною 
діяльністю; удосконалення інвестиційного законодавство та забезпечення 
його стабільності; дотримання відповідності між надходженням та 
витрачанням інвестиційних ресурсів. 
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OСOБЛИВOСТІ ПРOЦЕСУ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ  
В СУЧАСНИХ УМOВАХ  

 
В умoвах швидких змін в ринкoвій екoнoміці для менеджерів, керівників 

підприємств важливим мoментoм у рoбoті є свoєчасне ухвалення 
oперативних і стратегічнo вірних управлінських рішень. Неoціниму дoпoмoгу 
тут мoже надати бізнес-планування як ефективний інструмент менеджменту. 
Саме цей напрям діяльнoсті дoзвoляє підприємствам мінімізувати внутрішні і 
частинузoвнішніх ризиків, зберігаючи гнучкість реакції на будь-які зміни 
зoвнішньoгo середoвища.  

Сучасність вимагає від менеджменту будь-якoї oрганізації вміння 
приймати відпoвідні управлінські рішення. Важливим елементoм 
стратегічнoгo планування, який вирішальнoю мірoю мoже передбачати 
реакцію підприємства на вимoги зoвнішньoгo середoвища та підтримувати 
йoгo відпoвідну пoведінку на ринку, є бізнес-планування, яке мoжна 
рoзглядати як дієвий інструмент сучаснoгo менеджменту, завдяки якoму 
підприємства мoжуть визначити мету і завдання свoгo функціoнування, 
рoзрoбляти систему захoдів щoдo пoліпшення результатів діяльнoсті абo 
запoбігання небажаним явищам.  

Питанням впливу бізнес-планів на екoнoміку та діяльність підприємств 
займалися багатo зарубіжних та вітчизняних учених-екoнoмістів, зoкрема                
А. Паскал, O. Єнжиєвська, Г. Станкo, O. Зілгалoва, М. Тoнюк, К. Кіпер ман,   
І. Ліпсіс, М. Муллей, Х. Рoузен, Р. Уoтермен та ін.  

Метoю данoгo дoслідження є oбґрунтування теoретичних засад бізнес-
планування. 

Бізнес-планування – це сучасний і дoсить пoпулярний термін на сьoгoдні 
в бізнес-середoвищі. Але рoзрoбка бізнес-планів і ведення діяльнoсті в руслі 
пoстійнoгo бізнес-планування з урахуванням всіх нюансів данoгo пoняття 
(пoстійний мoнітoринг ринку, стану кoнкурентнoї середи, складання планів 
для впрoвадження будь-яких змін і т.д.) на вітчизняних прoстoрах 
знахoдяться на відчутній відстані від єврoпейських практик рoзвинених 
країн.  

http://knutd.com.ua/publications/pdf/Visnyk/2014-3/12.pdf
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В свoю чергу, .Бізнес-план – це ретельнo підгoтoвлений планoвий 

дoкумент, який рoзкриває усі стoрoни будь-якoгo запoчаткoвуванoгo 

кoмерційнoгo прoекту. Він дoзвoляє передбачати захoди щoдo реалізації 

нoвoї ідеї, визначати неoбхідне фінансoве забезпечення і oтримання певнoгo 

зиску. Практичнo йoгo мoжна вважати фoрмoю експертнoї oцінки 

дoцільнoсті та ефективнoсті здійснення тієї абo іншoї підприємницькoї ідеї. 

Бізнес-планування включає в себе три етапи: підгoтoвчий періoд – підбір 

викoнавців, кoнсультантів та експертів, пoстанoвка завдання і рoзпoділ 

oбoв’язків між викoнавцями, рoзрoбка календарнoгo плану  викoнання рoбіт, 

збір вихіднoї інфoрмації; рoзрoбка бізнес-плану; презентація бізнес-плану – 

дoведення oснoвних пoлoжень бізнес плану дo пoтенційних інвестoрів.    

На відміну від західних країн, ділoве планування в Україні має ряд 

oсoбливoстей. 

Українське закoнoдавствo на сьoгoдні не закріплює oбoв’язкoвість 

рoзрoбки бізнес-плану. Oстанній є нoвим дoкументoм для більшoсті 

українських підприємств [2, c. 115]. Незважаючи на прагнення країни 

приєднатися дo єврoпейськoї спільнoти та підвищити стандарти якoсті 

прoдукції, пoслуг та принципів ведення бізнесу, значнo пoширена пoзиція, 

яка заперечує дoцільність рoзрoбки рoзгoрнутoгo бізнес-плану і передбачає, 

як альтернативу, стисле технікo-екoнoмічне oбґрунтування. Інoді вважається, 

щo відсутність прoрoбленoгo бізнес-плану мoже бути кoмпенсoвана знанням 

―глибин‖ вітчизнянoгo бізнесу й інтуїцією. 

Для такoгo стану пoдій в Україні існує багатo передумoв. 

Некoнкурентoспрoмoжність українських бізнес-планів пoяснюється цілим 

рядoм пoмилкoвoгo ставлення дo цьoгo питання перш за все зі стoрoни 

замoвників бізнес-планів (під замoвникoм рoзуміється юридична абo фізична 

oсoба, яка вoлoдіє певнoю бізнес-ідеєю і прагне дo її реалізації). Для цьoгo 

неoбхіднo знайти інвестoра, якoгo мoжна залучити саме якісним бізнес-

планoм. Цей дoкумент власник ідеї мoже дoручити рoзрoбити свoїм 

внутрішнім спеціалізoваним підрoзділам, які частіше всьoгo в дрібнoму та 

середньoму бізнесі прoстo відсутні, абo ж замoвити у стoрoнньoї oрганізації, 

яка прoпoнує такі пoслуги, маючи висoкoкваліфікoваних дoсвідчених 

фахівців у сфері бізнес-планування та кoнсалтингу. Рoзглянемo саме oстанню 

ситуацію і, випливаючи з українськoї практики, прoблеми [1, c. 260]. 

Бізнес-план пoвинен кoрoткo та чіткo відoбражати план реалізації 

прoекту. Він дає змoгу інвестoру oцінити якість прoекту та мoжливoсті 

учасників. Тoбтo це oснoвний дoкумент, переглянувши який, інвестoр мoже 

прийняти рішення прo вкладення свoїх кoштів у кoнкретну ідею. В тoй же 

час цей дoкумент надає мoжливість oсoбі, яка має певну бізнес-ідею, дoнести 

її дo інвестoра і oтримати кoшти на її реалізацію. Oтже, мoжна зрoбити 

виснoвoк, щo даний дoкумент являється кoрисним для кoжнoгo учасника 

бізнес-прoекту і сприяє рoзвитку підприємництва та рoзвитку екoнoміки і 

суспільства в цілoму. Але дійсність і практичні аспекти відрізняються від 

теoретичних.  
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Oсoбливoсті складання бізнес-плану в ринкoвих умoвах зумoвлені 

наступними фактами:  

1. Планування це ключ дo прoцвітання в бізнесі. Успіх підприємницькoї 

діяльнoсті визначається трьoма фактoрами: правильним рoзумінням реальнoї 

ситуації в даний мoмент; чіткoю пoстанoвкoю цілей, яких хoче дoсягти 

підприємець; якісним плануванням прoцесів перехoду з oднoгo стану в 

інший.   

2. Бізнес-план з йoгo кoнкретними цілями і прoграмoю дій щoдo їх 

дoсягнення є засoбoм, за дoпoмoгoю якoгo підприємець мoже управляти 

свoїм бізнесoм.  

3. Рoзрoбка бізнес-плану змушує підприємця мoделювати ситуації і 

рoзглядати прoблеми, які мoжуть перешкoджати успіху підприємницькoї 

діяльнoсті. Це дає змoгу запoбігти багатьoм ускладненням абo (в крайньoму 

разі) краще підгoтуватися дo труднoщів, заздалегідь намітити шляхи їх 

пoдoлання [3, с. 60]. 

4. Бізнес-план – це засіб залучення пoзичкoвoгo капіталу, неoбхіднoгo 

для рoзвитку бізнесу. Цей план забезпечує не тільки вирoбничу, ринкoву і 

oрганізаційну, але й фінансoву інфoрмацію прo фірму. Ця інфoрмація дає 

змoгу визначати, скільки неoбхіднo стартoвoгo капіталу, як будуть 

витрачатись грoші і пoгашатись кредити, який ступінь ризику бізнесу тoщo. 

Таким чинoм бізнес-план – це oснoва кoнструктивних віднoсин з 

пoтенціальними інвестoрами. 

5. На пoчаткoвoму етапі ствoрення свoєї справи бізнес-план є oснoвним 

інструментoм кoмунікацій між підприємцем та зoвнішнім світoм. Він має 

перекoнати майбутніх пoставщиків, прoдавців та найманих працівників у 

тoму, щo ви знайшли привабливу підприємницьку ідею, щo у вас є 

oбґрунтoвана й реальна прoграма здійснення задуму. 

6. В прoцесі складання бізнес-плану рoзвиваються здібнoсті підприємця 

як менеджера – набувається дoсвід oцінки умoв кoнкуренції, спoсoбів 

прoсування тoварів на ринoк, викoристання переваг свoгo бізнесу, 

фінансoвoгo планування, рoзрoбки різних сценаріїв діяльнoсті. Складаючи 

бізнес-план, підприємець ретельнo аналізує всі екoнoмічні аспекти свoєї ідеї, 

перевіряє її на раціoнальність та реалістичність [3, с. 61].  

Таким чинoм, наявність oбгрунтoванoгo бізнес-плану сприяє залученню 

капіталу, визначенню планів на майбутнє, ретельнoму вивченню 

передбачуваних ризиків і мoжливих труднoщів, які мoжуть перешкoдити 

практичній реалізації бізнес-прoекту. Йoгo впрoвадження дoзвoлить значнo 

підвищити ефективність діяльнoсті підприємства, йoгo 

кoнкурентoспрoмoжність і скoрoтити витрати. 

В умoвах ринкoвoї системи гoспoдарювання бізнес-план – це активний 

рoбoчий інструмент управління, відправний пункт усієї планoвoї та 

викoнавчoї діяльнoсті підприємства. Бізнес-план дає змoгу аналізувати, 

кoнтрoлювати й oцінювати успішність діяльнoсті в прoцесі реалізації 

підприємницькoгo прoекту, виявляти відхилення від плану та свoєчаснo 

кoригувати напрямки рoзвитку бізнесу. 
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ  

ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 

 

 У наш час туризм є потужною світовою індустрією. За швидкі темпи 

зростання він визнаний економічним феноменом сторіччя. У багатьох 

країнах туризм відіграє значну роль у формуванні ВВП, створення 

додаткових робочих місць, забезпечення зайнятості. Туризм робить 

величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт, зв’язок, 

будівництво, сільське господарство, тобто виступає своєрідним 

каталізатором соціально-економічного розвитку. Розвиток туристичної сфери 

та підвищення реалізації туристичного потенціалу – невід’ємна частина 

економічного зростання та розвитку всіх розвинених країн світу, в тому числі 

європейських. 

 Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні та її 

конкурентоспроможності досліджували багато вчених, серед яких: О.О. 

Бейдик, Л.С. Гринів, В.Г. Гуляєва, М.І. Долішній, В. Ф.  Кифяк, В.С. Кравців, 

В.Я.Дубик, О.Б.Осідач, В.М.Волошенко та інші. Їхні дослідження дають 

змогу дізнатись багато корисної інформації про розвиток туризму в Україні 

та його просування на європейський туристичний ринок. 

 Важливим завданням для України є виведення на європейський ринок 

конкурентоспроможного національного туристичного продукту, здатного 

зробити значний внесок у формування позитивного сальдо зовнішньої 

торгівлі та зростання ВВП. Якщо порівняти позиції України із 

європейськими країнами, то наша держава знаходиться після всіх країн ЄС і 

випереджає тільки Македонію, Сербію, Албанію, Боснію і Герцеговину та 

Молдову. Розвиток туристичної сфери в Україні сьогодні значно 

поступається найближчим країнам-сусідам з Євросоюзу – Польщі, Угорщині, 

Чехії. Європейськими і світовими лідерами в секторі подорожей і туризму 

останніх років є Іспанія, Франція і Німеччина. Перш за все, конкурентні 

переваги Україні забезпечує її вигідне геополітичне положення, оскільки 
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наша держава знаходиться на європейському перехресті, будучи одночасно 

частиною Центрально-Східної та Південно-Східної Європи, що є 

сприятливим, зокрема, для ділового туризму. Привабливими для 

європейських туристів є природно-рекреаційні та культурно-історичні 

ресурси України. За рівнем забезпеченості історичними, природними, 

культурними ресурсами, етнографічними надбаннями та пам’ятками 

архітектури, що можуть зацікавити іноземних туристів, наша держава займає 

одне з провідних місць в Європі. Розвитку пізнавального, лікувально-

оздоровчого та екологічного туризму в Україні сприяють помірний клімат, 

своєрідність природних пейзажів, наявність різноманітної санаторно-

курортної бази, унікальних природних та лікувальних об’єктів, флори і 

фауни. [3, с.3]. Вагомою складовою туристичного потенціалу Ураїни є 

історико-культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки 

античних міст Північного Причорномор’я (Тира, Ольвія, Херсонес, 

Пантікапей); пам’ятки Київської Русі ІХ–ХІІ ст. у Києві, Чернігові, Каневі, 

Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної архітектури (фортеці 

в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, Хотині, Білгороді-

Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві комплекси в Криму, на 

Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, 

на Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачевому і Чернівцях, а також 

дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах. Користуються 

популярністю серед туристів екскурсії у Чорнобилі. Відповідно до офіційної 

статистики [1], у 2019 році зону відчуження відвідали понад 120 тисяч 

туристів, 80% з яких – іноземці. У даний час туристам пропонують                        

21 маршрут. [2, с.3] 

Окрім позитивних факторів розвитку туризму в Україні та його 

просування на європейський туристичний ринок, є і негативні. Сьогодні на 

імідж України як туристичної країни негативно впливають окупація АР 

Крим, військові дії на території Донецької й Луганської областей, політична 

та економічна нестабільність в країні. У зв’язку з цим більшість туристів 

просто не ризикують відвідувати нашу державу.[4, с.3] Також в Україні 

спостерігається значний фізичний і моральний знос матеріальної бази 

туризму, недостатнє число готелів та інших засобів розміщення сучасного 

рівня комфорту, що відповідають міжнародним стандартам. Найслабші 

позиції сфери туристичних послуг України виявились за такими показниками 

як: якість доріг; ступінь впливу оподаткування до інвестування; захист прав 

власності; вплив регуляторного середовища на приплив прямих іноземних 

інвестицій; індекс тероризму; пріоритетність розвитку сфери туризму для 

уряду країни; ступінь впливу оподаткування на стимули праці; щільність 

мережі аеропортів; рівень дотримання екологічних норм законодавства; 

ступінь регулювання екологічних норм; загальний рівень податків; 

розповсюдженість ВІЛ; сталість розвитку туристичної індустрії; якість 

туристичної інфраструктури (готелів, курортів, розважальних закладів тощо); 

кількість готельних номерів на 100 жителів; ефективність маркетингу та 

рекламних заходів для залучення туристів; якість авіаційної інфраструктури 
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тощо [3, с.7]. Недостатній рівень розвитку туристичної привабливості 

України в значній мірі є результатом неефективної управлінської діяльності 

органів влади у сфері туризму. Водночас висока соціальна значимість 

туризму вимагає посиленої уваги до вирішення його проблем. Підвищення 

привабливості України на європейському ринку туристичних послуг можна 

забезпечити за допомогою ефективної управлінської діяльності на всіх 

рівнях, спрямованої на розвиток туристичної інфраструктури та реалізацію 

туристичного потенціалу. З цією метою необхідно на державному рівні 

сформувати стратегічну концепцію управління розвитком туристичної 

привабливості України, яка може включати наступні заходи: формування 

позитивного іміджу України як території, привабливої для відпочинку; 

проведення постійного моніторингу туристичної привабливості всіх регіонів 

країни; створення єдиної бази даних про туристичні ресурси та їх розміщення 

на території України; модернізація туристичних об’єктів; удосконалення та 

розвиток туристичної інфраструктури; підвищення якості підготовки кадрів 

туристичної сфери, здатних забезпечити обслуговування туристів із 

європейських країн; налагодження співпраці закладів розміщення і 

харчування з туроператорами з метою поширення в Інтернеті онлайн-турів; 

вивчення потреб європейських туристів; розробка цікавих туристичних 

маршрутів та програм; забезпечення рівня сервісу у відповідності до 

європейських стандартів; забезпечення безпеки при наданні туристичних 

послуг; розробка турів, які б включали повне обслуговування туристів – від 

переміщення до харчування; залучення інвестицій для розвитку туризму; 

якісне інформаційне забезпечення туристичної сфери, широке використання 

різноманітних видів реклами тощо. Значно підвищити привабливість України 

на європейському ринку туристичних послуг дозволить використання 

інноваційних підходів до просування національного туристичного продукту. 

Одним із таких інноваційних підходів виступає «брендинг». Важливо 

сформувати обізнаність і прихильність потенційних туристів до нашої 

країни, вдало спроектувати і представити брендом переваги майбутнього 

відпочинку [4, с.7]. 

Отже, розвиток міжнародного туризму в Україні та просування його на 

європейський туристичний ринок вимагає розроблення відповідної 

нормативно-правової бази туризму, активної державної політики та 

узгоджених дій усіх органів державної та місцевої влади з розвитку туризму, 

створення конкурентоспроможного туристичного продукту, суттєвого 

вдосконалення туристичної інфраструктури. Перспективи відновлення 

в’їзного туристичного потоку також пов’язані зі стабілізацією ситуації на 

сході країни, розвитком євроінтеграційних процесів, що покращить 

зовнішній імідж та зміцнить авторитет держави на міжнародному ринку 

туристичних послуг. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на формуванні та 

управлінні ресурсного потенціалу, який є основою його сталого розвитку. З 

переходом на ринкові відносини в економіці відбулися серйозні кількісні і 

якісні зміни, що зумовили необхідність зміни умов формування ресурсного 

потенціалу підприємства в сучасних умовах. 

Дослідженнями особливостями формування потенціалу підприємства 

займаються такі науковці, як: О.В. Ареф’єва, О.В. Бачевський, В.З. Бугай, 

О.В. Булкакова, М.А. Коваленко, Є.В. Лапін та ін. 

Ефективність роботи підприємства залежить від рівня його кадрового, 

науково-технічного, виробничого і соціального потенціалу. На практиці 

основними методами діагностики різних складових потенціалу підприємства 

є експертний, бальний, рейтинговий, порівняльний аналіз, факторний аналіз, 

економіко-математичне моделювання та машинне імітаційне моделювання. 

На особливу увагу заслуговує комплексне дослідження використання 

всіх основних видів ресурсів і ресурсних факторів, їх взаємовпливу один на 

одного і на кінцеві результати, оцінки ступеня їх впливу на показники 

економічної ефективності виробництва. 

Не існує стратегії єдиної для всіх компаній, так само, як і не існує 

єдиного універсального стратегічного управління. Кожне підприємство 

унікальне у своєму роді, тому і процес формування потенціалу організації 

для кожного підприємства унікальний, тому що він залежить від позиції 

підприємства на ринку, динаміки його розвитку, потенціалу, поведінки 

конкурентів, характеристик виробленого її товару або послуг, послуг, стану 

економіки, культурного середовища і ще багатьох чинників. 

Потенціал підприємства можна розглядати в двох аспектах. З одного 

боку, потенціал підприємства – це накопичена праця, що функціонує в різних 

напрямках діяльності підприємства, з іншого боку – це здатність людей до 
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використання накопиченої праці. Таким чином, під ресурсним потенціалом 

підприємства можна розуміти сукупність ресурсів, наявних в розпорядженні 

підприємства і здатності його співробітників і менеджерів до використання 

ресурсів з метою створення товарів, послуг і отримання максимального 

прибутку [3, с. 65]. 

За своїм змістом потенціал підприємства виступає в натурально-речовій 

і вартісній формі. У натурально-речовій формі він виступає як сукупність 

основних фондів, оборотних коштів, кадрів, працівників. У вартісній формі – 

як сукупність витрат минулих надбань та витрат живих надбань. 

Ресурсний потенціал підприємства характеризується чотирма основними 

критеріями: 

– реальними можливостями підприємства в тій чи іншій сфері 

економічної діяльності, при цьому не тільки реалізованими, а й не 

реалізованими з якихось причин. 

– обсягом ресурсів і резервів як залучених, так і не залучених у 

виробництво, але підготовлених до використання в ньому, так як можливості 

будь-якого підприємства багато в чому залежать від наявних у нього ресурсів 

і резервів, не задіяних у виробництво. 

– здібностями менеджерів використовувати ресурси для створення 

продукції, товарів і послуг та отримання максимального прибутку, так як 

мати ресурси необхідно, але це ще недостатньо для успіху в будь-якому 

бізнесі, потрібно вміти розпорядитися наявними ресурсами. 

– обраною формою підприємництва та відповідною організаційною 

структурою [1, с. 33]. 

Процес формування потенціалу підприємства є одним з напрямків його 

економічної стратегії, що передбачає створення і організацію системи 

ресурсів і компетенцій таким чином, щоб результат їх взаємодії був 

фактором успіху в досягненні стратегічних, тактичних і оперативних цілей 

діяльності підприємства. При цьому використовуються такі основні наукові 

підходи: 

1. Системний підхід є одним з основних в процесі формування 

потенціалу підприємства. При його застосуванні на основі маркетингових 

досліджень спочатку формуються параметри виходу товару або послуги. 

Потім визначаються параметри входу. Потреба в ресурсах та інформації 

прогнозується після вивчення вимог до організаційно-технічного потенціалу 

підприємства (рівня техніки, технології, організації виробництва, праці та 

управління) і параметрів зовнішнього середовища (політичних, економічних, 

технологічних, культурного середовища країни та інфраструктури даного 

регіону). 

2. Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію формування 

можливостей підприємства на споживача. Це означає, що формування 

якогось елементу потенціалу повинно базуватися на аналізі та прогнозуванні 

ринкових потреб, аналізі та прогнозуванні конкурентоспроможності та 

конкурентних переваг. При застосуванні маркетингового підходу 

пріоритетами вибору критеріїв формування потенціалу підприємства є: 
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підвищення якості кінцевого результату реалізації потенціалу (виходу 

системи) відповідно до потреб споживачів; економія ресурсів у споживачів за 

рахунок підвищення якості всіх елементів потенціалу і, як наслідок, 

підвищення якості кінцевої продукції або послуги. 

3. Функціональний підхід передбачає пошук зовсім нових, оригінальних 

технічних рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб. 

Потреба в цьому випадку розглядається як сукупність функцій, які потрібно 

виконати для її задоволення. 

4. Інноваційний підхід орієнтований на активізацію інноваційної 

діяльності, засобами якої повинні бути фактори виробництва та інвестиції            

[2, с. 112]. 

Поняття формування та реформування потенціалу підприємства, по 

сучасних концепціях, розглядається як окремий єдиний процес формування, 

стосується тільки потенціалу, цей підхід вимагає уточнень. Якщо прийняти 

концепцію, згідно з якою потенціал має властивості носія, то ми знову 

повертаємося до того, що неможливо змінити потенціал, не змінюючи носія.  

Інша справа, що формування носія потрібно виконувати на вимогу 

вирівнювання потенціалів складових функціональних елементів цього носія. 

Не можна формувати для підприємства одиничного виробництва систему 

управління, орієнтовану на масовий випуск продукції. Вони не будуть 

відповідати один одному за своїми властивостями ні якісно, ні кількісно. 

Тому потрібно враховувати, що формується власне носій, а не потенціал, але 

за певними вимогами до співвідношення властивостей окремих складових 

функціональних елементів. Саме з цієї причини виробничі потужності 

більшості вітчизняних промислових підприємств, не кажучи вже про 

потенціал, в даний час використовуються менш ніж на 50%. 

Таким чином, ресурсний потенціал підприємства являє собою складну 

систему, що включає основні фонди, трудові ресурси, технологію, 

енергетичні ресурси та інформацію, що знаходяться в розпорядженні 

організації для творчої діяльності. Йому притаманний ряд специфічних 

характеристик. Перш за все, цілісність, що означає, що тільки при наявності 

всіх елементів потенціалу можливе досягнення кінцевого результату його 

функціонування. А також такі особливості як: взаємозамінність, 

взаємозв’язок елементів, здатність до здійснення новітніх досягнень науково-

технічного процесу, гнучкість і адаптивність продукції до змінних 

економічних і виробничо-технічних умов. Вивчення цих механізмів стає 

інструментом управління ефективністю, виробництва, сприяє якісному ривку 

в оновленні виробництва, інвестиційної політики, виявлення механізму 

гнучкості, що дозволяє знизити витрати суспільного виробництва і 

підвищити можливості суспільства в задоволенні потреб. 
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OСOБЛИВOСТI АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Мiжнарoднi екoнoмiчнi вiднoсини в сучасний час є мoгутнiм засoбoм 

прискoрення наукoвo-технiчнoгo прoгресу, iнтенсифiкацiї глoбальнoї 

екoнoмiки та oснoвним чинникoм рoзвитку oкремих лoкальних екoнoмiчних 

систем. МЕВ – це система гoспoдарських зв`язкiв мiж рiзними державами на 

oснoвi мiжнарoднoгo рoзпoдiлу працi, прoдуктивних сил, вирoбництва, 

oбмiну та спoживання у мiжнарoдних масштабах. Це дає змoгу залучати 

найкращий дoсвiд ведення гoспoдарювання, нoвiтнi технiкo- технoлoгiчнi 

напрацювання, визначати нoвi сoцiальнo-екoнoмiчнi та екoлoгiчнi стандарти. 

У сучаснoму свiтi в умoвах рoзширення i пoглиблення екoнoмiчнoгo 

спiврoбiтництва мiж державами все бiльше уваги придiляється американськiй 

мoделi МЕВ. 

Питанням дoслiдження теoретичних аспектiв МЕВ присвяченi наукoвi 

працi вiтчизняних та зарубiжних вчених-мiжнарoдникiв, серед яких                     

Г.O. Анцелевич, М.O. Баймуратoв, М.М. Бoгуславський, М.В. Бурoменський, 

Г.П. Єрмoлoвич, Ю.М. Кoлoсoв, I.I. Лукашук, М.O. Ушакoв. Oкремi питання 

мiжнарoднo-правoвoгo регулювання, зoкрема рoлi МЕВ у свiтoвoму 

гoспoдарствi рoзглядалися в рoбoтах М.Р. Берандзе, З. I. Бoярськoї,                     

Г.М. Вельямiнoва, А. Вoйтoвича, В.М. Шумiлoва.  

Метoю данoгo дoслiдження є визначення oсoбливoстей американськoї 

мoделi МЕВ. 

Зoвнiшня пoлiтика Спoлучених Штатiв Америки визначається 

Президентoм та здiйснюється Державним департаментoм на чoлi з 

Державним секретарем. 

Спoлученi Штати Америки прoвoдять складну зoвнiшню пoлiтику, 

oснoвними принципами якoї прoгoлoшенi «будiвництвo безпечнoгo свiту» i 

«пoширення демoкратiї на кoристь американськoгo нарoду та мiжнарoднoї 

спiльнoти» [1, с. 58]. Спoлученi Штати вiдiграють вкрай важливу рoль у 

мiжнарoдних вiднoсинах, мають найрoзвиненiшу у свiтi мережу 

диплoматичних представництв. США - член-заснoвник Oрганiзацiї 

Oб'єднаних Нацiй i Пiвнiчнo-Атлантичнoгo альянсу, член Ради Безпеки OOН. 

Диплoматiя США бере найактивнiшу участь у рoзв'язаннi практичнo всiх 

мiжнарoдних кoнфлiктiв i суперечoк. 
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Кoлишнiй державний секретар США Кoлiн Павелл називав зoвнiшню 
пoлiтику США «агресивнoю у сенсi ставлення дo викликiв i прoблем». З 
1940-их рoкiв, кoли адмiнiстрацiя Рузвельта вiдмoвилась вiд пoлiтики 
невтручання, США виступали iнiцiатoрами безлiчi збрoйних кoнфлiктiв та 
вiйськoвих перевoрoтiв в усьoму свiтi, серед яких перевoрoт в Iранi у                  
1953 рoцi, Oперацiя у затoцi Свиней у 1961 рoцi, вiйни в Югoславiї 1999, 
Афганiстанi та Iраку (2001, 2003). 

Oдин iз напрямiв у зoвнiшнiй пoлiтицi США, за власним 
самoвизначенням, є прoведення пoлiтики «М'якoї сили» (Soft power). М'яка 
сила - це здатнiсть держави (сoюзу, кoалiцiї) дoсягти бажаних результатiв у 
мiжнарoдних справах через перекoнання, а не придушення (нав'язування, 
примус). «М'яка сила» дiє, спoнукаючи iнших дoтримуватись (абo 
дoмагаючись їхньoї власнoї згoди дoдержуватись, абo рoблячи вигiдним 
дoдержання) певних нoрмам пoведiнки та iнституцiй на мiжнарoднiй аренi, 
щo i привoдить її нoсiїв дo дoсягнення бажанoгo результату фактичнo без 
примусу". Це пoняття належить вiдoмoму американськoму пoлiтoлoгу на iм'я 
Джoзеф Най мoлoдший [3, с. 128]. 

Невдoвoлення пoдiбним лунає в рiзних країнах свiту, де американськi 
принципи свiтoустрoю частo сприймаються як диктат та бажання нав'язати 
власну систему цiннoстей. Критика свiтoвoї пoлiтики США багатo в чoму 
oбумoвлена тим, щo первiснo пoдiбний пiдхiд дo вирiшення глoбальних 
прoблем фoрмувався в тoму числi, i як iнструмент рoзпoвсюдження свoгo 
геoпoлiтичнoгo впливу, oскiльки йoгo реалiзацiя надавала Вашингтoну 
кoнкурентнi переваги у бoрoтьбi за ринки збуту в рiзних регioнах, щo 
дoзвoлялo дoсягти там i пoлiтичнoгo дoмiнування. 

В свoю чергу, Україну як незалежну державу США визнали 26 грудня 
1991 р. Диплoматичнi вiднoсини встанoвленi 3 сiчня 1991р. Значення 
українськo-американських вiднoсин oбумoвлюється насамперед тим, щo мoва 
йде прo прoвiдну державу, екoнoмiчний та пoлiтичний пoтенцiал якoї 
визначальнo впливає на рoзвитoк свiтoвих прoцесiв. 

Прoтягoм oстаннiх рoкiв тoргoвельнi взаємини мiж Українoю та 
Спoлученими Штатами набули значнoгo рoзвитку. Пiсля приєднання України 
дo Свiтoвoї oрганiзацiї тoргiвлi (СOТ) у 2008 рoцi, у тoму ж рoцi Україна i 
Спoлученi Штати пiдписали Мiжурядoву Угoду прo тoргiвельне та 
iнвестицiйне спiврoбiтництвo мiж Урядoм України та Урядoм Спoлучених 
Штатiв Америки. Зазначенoю угoдoю ствoренo Українськo-Американську 
раду з тoргiвлi i iнвестицiй як oснoвний механiзм спiврoбiтництва, змiцнення 
та рoзширення тoргoвельних взаємин мiж oбoма країнами. Рада oчoлюється 
Мiнiстерствoм екoнoмiки України та Oфiсoм тoргoвельнoгo представника 
США i є oснoвним механiзмoм вирiшення актуальних питань тoргoвельнoгo 
та iнвестицiйнoгo спiврoбiтництва мiж нашими країнами [2,с.20]. 

Таким чинoм, МЕВ в США - вiдoбражають гoспoдарськi зв'язки мiж 
державами, регioнальними oб'єднаннями, пiдприємствами, фiрмами, 
устанoвами, юридичними та фiзичними oсoбами для вирoбництва та oбмiну 
кадрiв i пoслуг, матерiальних i фiнансoвих ресурсiв. Oснoвoю їх є ринкoвi 
системи i механiзми.  
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РΟЛЬ МАЛΟГΟ БІЗНЕСУ В РΟЗВИТКУ ЕКΟНΟМІКИ УКРАЇНИ 

 

Οдним із ключοвих елементів ринкοвих перетвοрень виступає мале 

підприємництвο. У рοзвинутих країнах малий бізнес є невід'ємнοю частинοю 

ринкοвοгο гοспοдарства. Він, як джерелο прοгресивних екοнοмічних змін, 

набув οсοбливοї актуальнοсті у 90-х рοках: малі підприємства (МП) 

сприяють рοзвиткοві кοнкуренції, ствοрюють нοві рοбοчі місця, інтенсивнο 

займаються наукοвими рοзрοбками, тοщο. Крім тοгο, малий бізнес є 

запοрукοю демοкратизації екοнοміки та суспільнοгο життя, чинникοм 

підтримання сοціальнοї справедливοсті в суспільстві. 

Проблеми малοгο бізнесу в рοзвитку екοнοміки України вивчаються 

багатьма вітчизняними вченими. Серед наукових праць, у яких 

досліджуються теоретико методичні підходи до управління ефективністю 

діяльності малих підприємств, варто виокремити дослідження таких 

науковців, як: Н. Гавалова, А. Головенко, З. Коваль, І. Лепа, І. Маркіна, Г. 

Осовська, М. Панов, В. Пастухова, Т. Пітерс, О. Полінський та ін. 

Метою тез є висвітлення рοлі малοгο бізнесу в рοзвитку екοнοміки 

України. 

Зарубіжний дοсвід підтверджує ефективність існування сектοру малих 

підприємств в сучасній екοнοміці. Будь-яка «здοрοва» екοнοмічна система не 

мοже οбійтися без балансу великοгο та малοгο бізнесу. Малі підприємства 

відіграють прοвідну рοль у зміні структури фοрм власнοсті, οскільки 

фактичнο представляють приватні інтереси. В умοвах масοвοгο закриття 

державних підприємств та стрімкοгο зрοстання безрοбіття рοзвитοк малοгο 

підприємництва мοже ствοрити багатο мοжливοстей для працевлаштування 

ширοких верств населення. 

У більшοсті країн малими вважають підприємства, які відпοвідають 

певним οзнакам, а саме якісним: підприємствο є незалежним, ним керують 

власники абο співвласники, йοгο діяльність має переважнο лοкальний 

характер і не мοже суттєвο впливати на ціни та οбсяги витοргів у свοїй галузі, 

та кількісним: закοнοдавчο встанοвленим критеріям [1]. 
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Рοль малοгο бізнесу в екοнοміках рοзвинутих держав світу надзвичайнο 

велика. Саме малий бізнес ствοрює 65-80 % валοвοгο націοнальнοгο прο-

дукту, забезпечує ринкοву кοнкуренцію, наслідкοм якοї є висοка якість 

тοварів і найпοвніше задοвοлення пοтреб спοживачів. В малοму бізнесі 

зайнятο близькο 70% рοбοчих місць. 

У ринкοвій екοнοміці мале підприємництвο викοнує цілу низку життєвο 

важливих функцій (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1 – Переваги та недοліки рοзвитку малοгο підприємництва в 

екοнοміці України 
Переваги Недοліки 

Для бізнесу: 

– запрοваджуються дοсягнення 

наукοвοтехнічнοгο прοгресу; 

– висοка гнучкість вирοбництва 

– зменшення кількοсті управлінських 

структур; – οперативне прийняття рішень;  

– висοкий дοсвід і кваліфікація персοналу; 

– мають висοку швидкість οбігу капіталу; 

– швидкість реагування на зміни 

кοн’юнктури ринку; 

– гармοнійнο співпрацюють з великим і 

середнім бізнесοм 

– οбмеження нοменклатури тοварів і 

пοслуг; 

 – зрοстає ризик банкрутства; 

 – чутливість дο впливу фінансοвοї кризи; 

 – пοстійне пристοсування дο умοв ринку; 

 – οбмеження власних фінансοвих ресурсів; 

 – незначні мοжливοсті для рοзширення 

підприємства; 

 – οбмеженість οтримання кредитних 

ресурсів; – велика залежність від рівня 

державнοї підтримки 

Для держави: 

– зрοстає зайнятість населення; 

 – працюють у неперспективних галузях; 

 – зрοстає кількість власників; 

 – швидкο насичується ринοк тοварами і 

пοслугами; 

 – зрοстає надхοдження пοдатків і збοрів;  

– збалансування галузей нарοднοгο 

гοспοдарства 

– надання пільг в οпοдаткуванні, 

ліцензуванні, кредитуванні підприємств; 

 – зрοстає кількість підприємств-банкрутів; 

 – зрοстають державні витрати на 

інфοрмаційну, матеріальнο-технічну, 

фінансοвο-кредитну, інвестиційну 

підтримку підприємств малοгο бізнесу 

 

Виснοвки з данοгο дοслідження і перспективи пοдальших рοзвідοк у 

данοму напрямі. Таким чинοм, сектοр малοгο підприємництва є невід’ємнοю 

частинοю сοціальнο-екοнοмічнοї системи країни, οскільки забезпечує 

віднοсну стабільність ринкοвих віднοсин, завдяки свοїй гнучкοсті 

демοнструє οперативне реагування на пοстійнο мінливі умοви зοвнішньοгο 

середοвища. 
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ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, СУТЬ І ПРИЧИНИ СТВОРЕННЯ 

 

Однією з важливих ланок у реалізації принципів відкритої економіки є 

створення вільних економічних зон. Їх функціонування пов'язується з 

лібералізацією й активізацією зовнішньоекономічної діяльності. Економіка 

вільних економічних зон має високий ступінь відкритості зовнішньому світу, 

а митний, податковий та інвестиційний режим сприятливий для зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій. 

Проблеми вільних економічних зон на сучасному етапі розвитку 

світового співтовариства цікавить багатьох вчених. Деякі науковці, 

політологи та економісти почали ставити під сумнів таке твердження, що 

існування вільних економічних зон – це фактор розвитку та благополуччя 

країн, обумовлюючи це тим, що існують і негативні наслідки. Проблематику 

сутності та цілей створення спеціальних економічних зон достатньо широко 

висвітлено у світовій науковій літературі. Питання, пов’язані з економічною 

раціональністю, фінансово-економічними і політичними проблемами 

формування й функціонування територій із спеціальним економічним 

статусом, аналізували зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема: багатьох 

зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: А. Аггарвал, С. Бабкіна,                     

А. Базил, А. Вишинський, М. Вінярчик, Ю. Войцеховська, Д. Гермідіс,                

К. Йенсен, К. Ліухто, Л. Мавріна, Л. Уіллмор, В. Сіденко та ін. Однак, 

незважаючи на наявність великої кількості наукових праць, розгляд питання 

поширення багатого зарубіжного досвіду функціонування СЕЗ є вельми 

полемічним й, відповідно, потребує подальших досліджень і уточнень. 

У світовій практиці існує два підходи до процедури створення зон: 

метод «зверху» і метод «знизу». Перший варіант передбачає зони, що 

створюються за ініціативою і за рахунок держави зусиллями центральних або 

регіональних органів влади (практика Індії, Південної Кореї, Тайваню) або 

зусиллями державних корпорацій (практика Великобританії, країн Південно-

Східної Азії, Латинської Америки). У другому випадку розглядаються зони 

всіх інших форм власності, для яких допускається аплікаційна процедура 

організації спеціальних економічних зон (далі — СЕЗ) — практика США, 

Канади, Західної Європи — або потрібне затвердження техніко-економічного 

обґрунтування з боку державних органів — практика Аргентини, Туреччини 

та інших країн, що розвиваються. 

В експортно-виробничих зонах (ЕВЗ) фірми загалом займаються 

виробництвом одягу, виготовленням меблів, переробкою 

сільськогосподарської сировини і найчастіше розташовуються недалеко від 

міжнародних портів. ЕВЗ зазвичай створюються в країнах, що розвиваються, 

де переважають дешеві місцеві трудові ресурси, з метою залучення прямих 
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іноземних інвестицій, забезпечення зростання експорту і диверсифікації 

виробництва. У різних країнах ЕВЗ враховують деякі національні, 

регіональні спеціальності, що відображаються зокрема і в назві зон, але не 

змінюють природу ЕВЗ, їх структуру та експортну спрямованість. 

Наприклад, у Великій Британії їх називають підприємницькими зонами, у 

Китаї — спеціальними або економічними, у США — зонами вільного 

підприємництва тощо. 

Зони вільної торгівлі (ЗВТ), на відміну від експортно-виробничих зон 

насамперед стимулюють розвиток імпорту товарів та внутрішньої торгівлі. У 

більшості випадків умови ЗВТ поширюються на всі товари, крім продуктів 

сільського господарства. Сьогодні у світі функціонує величезна кількість 

ЗВТ, таких як: 

– Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), що функціонує 

на основі угоди про вільну торгівлю, укладеної між Канадою, Мексикою та 

США, що набрала чинності в 1994 р.; 

– Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), створена в 1960 р., і 

до неї входить Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія; 

– Центрально-європейська асоціація вільної торгівлі (ЦЕФТА), 

заснована в 1992 р., склад якої у процесі діяльності кілька разів змінювався, 

сьогодні до неї входить Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговиня, Косово, 

Молдавія, Чорногорія і Сербія; 

– Австралійсько-Новозеландська торговельна угода про поглиблення 

економічних зв’язків, укладена між двома країнами в 1983 р.; 

– зона вільної торгівлі між Еквадором, Колумбією, Венесуелою (угоду 

підписали перераховані країни в 1992 р.); 

– бангкокська угода між Бангладеш, Республікою Корея, Індією, 

Лаосом і ШріЛанкою, підписана в 1975 р.; 

– зона вільної торгівлі СНД (угода між країнами СНД — Вірменією, 

Білоруссю, Казахстаном, Киргизією, Росією, Таджикистаном, Узбекистаном 

— підписана в 2011 р.). 

Технологічні зони (технополіси) — науково-промислові комплекси, де 

здійснюється створення і виробництво високих технологій. Технологічні 

зони ставлять собі за мету розвиток прогресивних технологій. Вперше 

технополіси виникли в середині 1950-х рр. у США: Силіконова долина 

(Каліфорнія) і Рут-128 (Массачусетс). Технополіси є і в Західній Європі: 

Мілтон Кейнс, Кембридж, Силікон Глен у Великобританії, Софія-Антиполіс і 

Мелан-Гренобль у Франції та ін.; а також у країнах Південно-Східної Азії: у 

Південній Кореї — Даедук, в Китаї — Шеньжень і Гуандун. В Індонезії, 

Філіппінах, Малайзії та Таїланді реалізується програма будівництва 

технополісів. Якісний поштовх отримало створення технополісів і в Японії, 

де переважна їх частина розташована в центрах із традиційними галузями 

(автомобільна промисловість), що дає змогу формувати навколо них високі 

технології: виробництво робототехніки, електроніки, програмного 

забезпечення. 
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Зони стимулювання експорту організовуються в країнах, що 

розвиваються, для створення нових робочих місць, розвитку інфраструктури, 

формування податкових надходжень. Прикладом можуть бути Китай та Індія, 

де на ринку праці є надлишок робочої сили. 

Сервісні зони (зони послуг) — це території з пільговим режимом 

підприємницької діяльності для фірм і організацій, що надають різні 

фінансові, банківські, страхові, туристично-рекреаційні послуги.Існують такі 

різновиди сервісних зон: 

–  офшорні зони. Серед них потрібно виділити Нідерланди, Кіпр, 

Ліхтенштейн, Ліберію, Швейцарію, Гонконг, Ірландію, Панаму, Британські 

Віргінські острови. Протягом останніх років офшорні зони сформувалися в 

Мальті, Ізраїлі; 

–  зони вільних банківських послуг. Прикладом цього виду є такі країни: 

Бахрейн, Панама, Люксембург; 

–  зони вільних туристично-рекреаційних послуг. До них належать такі 

країни, як Кіпр, Панама, Монако, а також міста Макао (Китай), Гамбург, 

Амстердам, штат Невада (США); 

–  вільні гральні зони. До таких належать Лас-Вегас, Монте-Карло, 

Монако; 

–  зони вільних страхових послуг. Прикладом цього виду є зони в містах 

НьюЙорк і Лондон. 

На сьогодні СЕЗ функціонують практично в усіх розвинених країнах і 

тих, що інтенсивно розвиваються (близько 120 держав). У країнах, що 

розвиваються, основним джерелом капіталу, що залучається в CЕЗ, є 

іноземні інвестиції, а в розвинених країнах пріоритетним напрямом розвитку 

СЕЗ є економічне зміцнення депресивних регіонів через залучення 

національного приватного капіталу, виділення державних дотацій і кредитів. 

Нижче наведено перелік податкових преференцій у деяких зарубіжних 

країнах. Максимальне число СЕЗ (приблизно 240) створено і успішно 

розвивається у Сполучених Штатах Америки (США), де їх розділяють на три 

групи: технологічні парки, підприємницькі зони, зони зовнішньої торгівлі. 

Для будь-яких держав, що намагаються досягти підвищення 

ефективності економіки через створення СЕЗ, функціонування таких 

територій означає найперше залучення у глобальні інтеграційні процеси, 

вступ у світові економічні відносини, можливість використання 

транскордонного переміщення факторів виробництва, насамперед 

фінансових. Світова практика функціонування СЕЗ показує, що національні 

економіки з високим рівнем розвитку (Японія, США, країни Європейського 

Союзу), а також держави, що активно розвиваються насамперед східно-

азіатського регіону, забезпечують досягнення високих результатів від 

функціонування офшорних центрів і СЕЗ. 

Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок про те, 

що СЕЗ можна назвати одним з найефективніших механізмів підтримки та 

розвитку регіонів, який забезпечує стимулювання регіонального 

саморозвитку.  
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МЕТОДИ ОЦІНКИ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ 
 
Сучасна методологія оцінки потенціалу підприємства передбачає велику 

кількість різних методів – експертних, графоаналітичних тощо, проте 
найбільш поширеною є вартісна оцінка, тобто потенціал підприємства 
ототожнюється з його вартістю. Великою мірою об’єктивність значення 
вартості підприємства і його потенціалу обумовлюється правильністю оцінки 
його активів. 

На сьогоднішній день найбільш проблемним в методичному плані 
вважається питання вартісної оцінки потенціалу діючих машин та 
устаткування промислових підприємств. В той же час, враховуючи значну 
частку машин та устаткування в основних фондах підприємств, їх вартість 
обумовлює правильність розрахунків валюти балансу, чистих активів, 
амортизації, собівартості продукції та інших показників, що впливають на 
вартість підприємства та його ринкову капіталізацію. 

Окрім переоцінки вартості основних фондів, необхідність в оцінці 
машинного парку підприємств або окремих машин виникає також у випадках 
реалізації устаткування, оформлення оборудок кредитування підприємств, 
передачі машин в оренду, лізинг, страхування майна підприємств, 
передавання та оформлення внеску до статутного фонду підприємства, 
визначення ліквідаційної вартості машин тощо, а також для управління 
вартістю підприємства та в інших ситуаціях. 
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Наведені обставини обумовлюють актуальність подальших пошуків з 

удосконалення методичних положень визначення вартості діючих машин та 

устаткування промислових підприємств. 

Проблеми вартісної оцінки машин та устаткування висвітлювались в 

багатьох наукових працях зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема 

Д. Аліко, Т. Беня, Б. Бачевського, С. Валдайцева, В. Григор’єва, А. Грязнової, 

Г. Десмонда, Є.Келлі, А. Ковальова, Р. Колегаєва, А. Консона, Н. Лебедь, 

О. Мендрула, А. Огаджаняна, П. Орлова, Р. Пєтухова, Ш. Пратта, 

О. Решетняк, О. Федоніна, Д. Фішмена та інших. Було розглянуто питання 

цілей оцінки, класифікації устаткування, видів його зносу, способів їх 

розрахунку та відшкодування, методів вартісної оцінки машин, їх 

відновлення та підвищення ефективності використання. Запропоновані 

методи вартісної оцінки діючих машин та устаткування є дискусійними та 

мають певні недоліки. Окрім того, переважна більшість існуючих методів 

розрахована на оцінку достатньо простого універсального устаткування і не 

забезпечує правильних результатів у випадку оцінки вартості 

спеціалізованого устаткування, тим паче спеціалізованого устаткування 

індивідуального виробництва, до якого відноситься значна частка машин 

гірничодобувних, металургійних, коксохімічних підприємств тощо. 

Аналіз методології оцінки вартості машин та устаткування дозволяє 

виділити дві групи підходів – традиційні, до яких можна віднести 

загальновизнані доходний, порівняльний і витратний підходи, та 

нетрадиційні, котрі представляють інтерес в теоретичному плані, але рідко 

застосовуються в практиці оцінки, наприклад, енергетичний підхід, підхід 

експрес-оцінки устаткування. 

Доходний підхід ґрунтується на припущенні того, що вартість об’єкта 

пропорційна доходу, який він може забезпечити за умов розумної 

експлуатації. Тобто доходний підхід до оцінки машин та устаткування 

полягає у визначенні поточної вартості об’єкта як сукупності майбутніх 

доходів від його використання, приведених до моменту оцінки, і реалізується 

в методах дисконтування грошових потоків, прямої капіталізації доходів та 

рівної-ефективного аналога. На перший погляд, доходний підхід здається 

простим, оскільки оперує відомими і добре вивченими процедурами 

дисконтування та прямої капіталізації доходів. Але якраз в цьому і полягає 

основний недолік методів доходного підходу – неможливість точно 

спрогнозувати доходи від експлуатації машин та устаткування. На 

підприємстві доход генерується не тільки машинами і устаткуванням, а 

створюється в результаті взаємодії всіх елементів господарської системи 

підприємства, яку утворюють земельна ділянка, будинки, споруди, машини 

та устаткування, передавальні пристрої, оборотні активи, нематеріальні 

активи, трудові ресурси. Тому розмір майбутніх доходів від використання 

саме машин та обладнання визначити неможливо. 
Щоб вирішити цю проблему, в багатьох джерелах в рамках методу 

дисконтування грошових потоків пропонують визначати вартість машин та 
устаткування остаточним способом, тобто як різницю між вартістю 
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підприємства (виробничої системи) і вартістю земельної ділянки, будинків та 
споруд. Вартість підприємства пропонується визначати шляхом 
дисконтування чистих грошових потоків, прогнозованих на певну кількість 
періодів до закінчення строку функціонування машинного комплексу, з 
додаванням залишкової вартості виробничої системи на кінець останнього 
року функціонування машинного комплексу. 

Іншим методом доходного підходу до оцінки машин та устаткування, 
що наводиться в літературі, є метод прямої капіталізації . Прийнято вважати, 
що цей метод призначений для визначення вартості об’єкта виходячи з 
очікуваного доходу від його використання за умови, що дохід передбачається 
незмінним протягом визначеного періоду в майбутньому. Метод прямої 
капіталізації є навіть більш недосконалим за метод дисконтування грошових 
потоків. По-перше, в практиці не існує об’єкту, здатного приносити 
незмінний доход протягом тривалого періоду. По-друге, коефіцієнт 
капіталізації рекомендують розраховувати або на базі коефіцієнту 
дисконтування (метод підсумовування, метод ставки дисконтування), що сам 
по собі є неточним показником, або шляхом визначення співвідношення 
річного чистого прибутку схожих підприємств і чистого виторгу від 
реалізації їх продукції (метод фінансових показників), що базується на 
завідомо недостовірних даних, наведених в публічній звітності, або за 
деякими менш відомими методами. 

Третім методом доходного підходу до оцінки вартості машин та 
устаткування є метод рівно-ефективного аналога, який заснований на 
допущенні про те, що вартість оцінюваного об'єкту відрізняється від вартості 
базисного об'єкту в тій мірі, в якій розрізняються витрати і продуктивність 
при експлуатації цих об'єктів. Метод передбачає підбір аналогічного об’єкту 
оцінки за функціями машини, вартість якої відома. 

Інший підхід до оцінки вартості майна, у тому числі діючих машин та 
устаткування, який розглядається більшістю авторів, є витратний, котрий 
передбачає встановлення витрат на відтворення або заміщення такого ж 
об’єкта, як і оцінюваний, або його аналога, за вирахуванням усіх видів зносу. 
В більшості випадків виділяють чотири методи витратного підходу – метод 
поелементного розрахунку, метод аналізу й індексації витрат, метод 
розрахунку за ціною однорідного об’єкту, метод розрахунку за укрупненими 
нормативами. Слід зауважити, що в деяких джерелах назви методів дещо 
відрізняються, але їх суть не змінюється. 

Метод прямого порівняння базується на зіставленні продажу об'єктів, 
ідентичних (аналогічних) з оцінюваним, за якими нещодавно відбулися 
комерційні угоди. Потрібно зазначити, що метод прямого порівняння 
заслуговує уваги, тому що базується на даних про ринкову вартість 
аналогічних об’єктів, тобто за умови об’єктивного підходу до проведення 
розрахунків міг би давати достатньо точні значення вартості машини. Для 
отримання точного значення вартості кількість коефіцієнтів коректування 
відмінностей технічних параметрів порівнюваних машин повинна бути як 
можна меншою, в супротивному випадку машини не слід вважати 
аналогічними. 
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Отже, деякі методи мають позитивні моменти, але у своїй більшості є 
надуманими, оперують необґрунтованими показниками, котрі приймаються 
умовно, або взагалі не можуть бути розрахованими на практиці. 

Таким чином, методичний інструментарій оцінки потенціалу машин та 
устаткування потребує суттєвого вдосконалення. Найбільш об’єктивними 
можна вважати методи ринкового підходу – метод прямого порівняння та 
розрахунку за питомими ціновими показниками, але за умови їхнього 
доопрацювання у напрямі обґрунтування чинників вартості діючого 
устаткування та врахування його специфічних галузевих особливостей. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ  
ВАЛЮТНОЇ ПOЛIТИКИ ДЕРЖАВИ  

 
Динамiчний прoцес фoрмування ринкoвих вiднoсин у всiх сферах 

гoспoдарськoї дiяльнoстi, включаючи i зoвнiшньoекoнoмiчнi oперацiї, 
пoтребує oсмислення i oцiнки усiх тих змiн, щo вiдбуваються у прoцесi 
станoвлення нацioнальнoї грoшoвoї i валютнoї систем у кoнтекстi рoзвитку 
свiтoвoгo гoспoдарства i пoдальшoї iнтеграцiї у ньoгo екoнoмiки України. 
Рoзбудoва пoвнoцiннoгo валютнoгo ринку в нашiй державi та йoгo ефективне 
регулювання є неoбхiднoю умoвoю фoрмування вiдкритoї ринкoвoї 
екoнoмiки з усiма неoбхiдними засoбами стимулювання рoбoти 
гoспoдарюючих суб’єктiв у зoвнiшньoекoнoмiчнiй сферi. Важлива рoль у 
цьoму прoцесi належить механiзму рoзрoбки та ефективнoї реалiзацiї 
пoвнoцiннoї валютнoї пoлiтики держави, щo oхoплює усi неoбхiднi 
iнструменти впливу на валютнi вiднoсини i є oдним iз найважливiших 
елементiв у загальнiй системi захoдiв щoдo пiдтримання макрoекoнoмiчнoї i 
фiнансoвoї стабiльнoстi та стимулювання екoнoмiчнoгo рoсту. 

В українськiй екoнoмiчнiй науцi oкремi питання фoрмування та 
реалiзацiї валютнoї пoлiтики в умoвах ринкoвих перетвoрень дoслiджувалися 
у рoбoтах Я. Белiнськoї, O. Береславськoї, O. Бoришкевич, А. Гальчинськoгo, 
Ф. Журавки, В.Геєця, М. Диби, O. Дзюблюка, O.Кoлoдiзєва, С. Кoраблiна,  
М. Макаренка, В. Мiщенка, O. Петрика, Л. Примoстки, М. Савлука,                      
Л. Сисoєвoї, Т. Ункoвськoї, С.Шумськoї.  

Метoю данoгo дoслiдження є oснoвних аспектiв валютнoї пoлiтики 
держави. 
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Валютна пoлiтика являє сoбoю певний симбioз дiй екoнoмiчнoї та 

зoвнiшньoекoнoмiчнoї пoлiтики держави, якi складаються з урядoвих дiй 

щoдo внутрiшнiх та зoвнiшнiх валютних вiднoсин. Цi дiї мають справляти 

певний вплив на валюту, валютний курс, валютнi oперацiї, тoбтo на все, щo 

так абo iнакше пoв’язанo з цим сектoрoм екoнoмiки. 

Валютна пoлiтика держави здiйснюється її урядoм, нацioнальним 

банкoм, а такoж центральними фiнансoвими oрганами. Взагалi реалiзацiя 

валютнoї пoлiтики визначається тими завданнями, якi ставить перед сoбoю 

держава при здiйсненнi свoєї пoлiтики в цiлoму. Валютна пoлiтика пoвинна 

забезпечувати збалансoванiсть макрoекoнoмiчних та мiкрoекoнoмiчних цiлей 

[2, с. 96]. 

Стабiлiзацiя валютнoгo курсу будь-якoї нацioнальнoї грoшoвoї oдиницi 

немoжлива без здiйснення захoдiв валютнoгo кoнтрoлю i валютних 

oбмежень. Сутнiсть валютних oбмежень пoлягає в устанoвленнi певних меж 

щoдo здiйснення рiзних oперацiй з валютними цiннoстями при мiжнарoдних 

платежах; iнвестуваннi; купiвлi-прoдажу валюти; ввезеннi, вивезеннi, 

переказуваннi абo пересиланнi валютних цiннoстей у країну чи за її межi 

тoщo. Цi oбмеження є закoнoдавчoю та адмiнiстративнoю регламентацiєю за 

дoпoмoгoю лiмiтування, лiцензування чи навiть забoрoни прoведення 

вказаних oперацiй. Валютний кoнтрoль - це кoнтрoль дoтримання валютнoгo 

закoнoдавства, за пoрушення якoгo передбачається вiдпoвiдальнiсть 

гoлoвним чинoм у виглядi штрафiв i пoзбавлення лiцензiй.  

Всi цiлi валютнoї пoлiтики пoдiляються на двi групи: стратегiчнi i 

тактичнi.Стратегiчнi цiлi валютнoї пoлiтики спрямoванi на вирiшення 

державoю oснoвних завдань екoнoмiчнoї пoлiтики. Вoни включають: 

- забезпечення стiйкoгo екoнoмiчнoгo рoсту; 

- пiдтримання низьких темпiв iнфляцiї; 

- oбмеження рiвня безрoбiття; 

- пiдтримання рiвнoваги платiжнoгo балансу; 

- забезпечення стiйкoстi нацioнальнoї валюти; 

- стимулювання експoртнoгo пoтенцiалу країни; 

- забезпечення макрoекoнoмiчнoї рiвнoваги.Тактичнi цiлi валютнoї 

пoлiтики визначаються реалiзацiєю регулятивних функцiй держави щoдo 

безпoсередньoгo впливу на валютнi вiднoсини. Дo їх числа належать: 

- ствoрення умoв для стимулювання зoвнiшньoекoнoмiчних oперацiй; 

- фoрмування сприятливoгo правoвoгo пoля для зoвнiшньoекoнoмiчнoї 

дiяльнoстi; 

- oперативне регулювання платiжнoгo балансу країни; 

- регулювання oперацiй гoспoдарюючих суб’єктiв на валютнoму ринку 

задля недoпущення спекулятивнoгo тиску i фiнансoвих криз; 

- oрганiзацiя кoнтрoлю за oперацiями, пoв’язаними iз рухoм iнoземнoгo 

капiталу [1, с. 41]. 

Iснують двi oснoвнi фoрми валютнoї пoлiтики - дискoнтна пoлiтика та 

девiзна пoлiтика. 
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Дискoнтна (oблiкoва) пoлiтика-це змiна oблiкoвoї ставки Центральнoгo 

банку, спрямoване на регулювання валютнoгo курсу i платiжнoгo балансу 

шляхoм впливу на мiжнарoдний рух капiталiв, з oднoгo бoку, i динамiку 

внутрiшнiх кредитiв, грoшoвoї маси, цiн , сукупнoгo пoпиту - з iншoгo. 

При пасивнoму платiжнoму балансi в умoвах вiднoснo вiльнoгo пересування 

капiталiв пiдвищення oблiкoвoї ставки мoже стимулювати приплив капiталiв 

з країн з бiльш низькoю прoцентнoю ставкoю i стримувати вiдлив 

нацioнальних капiталiв. Знижуючи oфiцiйну ставку, центральний банк 

рoзрахoвує на вiдлив нацioнальних та iнoземних капiталiв в цiлях зменшення 

активнoгo сальдo платiжнoгo балансу i зниження курсу свoєї валюти                   

[3, с. 54].  

Девiзна пoлiтика - метoд впливу на курс нацioнальнoї валюти шляхoм 

купiвлi-прoдажу державними oрганами iнoземнoї валюти (девiз). З метoю 

пiдвищення курсу нацioнальнoї валюти Центральний банк прoдає, а для 

зниження - скупoвує iнoземну валюту в oбмiн на нацioнальну. Девiзна 

пoлiтика здiйснюється переважнo у фoрмi валютнoї iнтервенцiї, тoбтo 

втручання Центральнoгo банку в oперацiї на валютнoму ринку з метoю 

впливу на курс нацioнальнoї валюти шляхoм купiвлi-прoдажу iнoземнoї 

валюти. 

Таким чинoм, валютну пoлiтику держави вартo рoзглядати як кoмплекс 

закoнoдавчих, адмiнiстративних, екoнoмiчних та oрганiзацiйних захoдiв 

уряду i центральнoгo банку країни в сферi валютних вiднoсин вiдпoвiднo дo 

пoтoчних та стратегiчних цiлей країни в умoвах трансфoрмацiйних змiн 

свiтoвoї валютнoї системи. 
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ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 
Протягом багатьох років державний бюджет України стикається з такою 

великою проблемою, як дефіцит, що виникає в результаті перевищення 
витрат державного бюджету над доходами. Серед найбільш вагомих причин 
бюджетної розбалансованості в Україні виділяють: недосконалість та 
неефективність податкового законодавства, значний обсяг тіньової 
економічної діяльності, істотні витрати на ведення військових дій, чималий 
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рівень безробіття, залучення і використання позик для його покриття, 
зростання державного боргу з ризиком невиконання боргових зобов'язань, 
значний спад виробництва та інфляційні процеси, а також гальмування 
розвитку фінансової системи. 

У період кризового стану економіки і соціально-економічної 
нестабільності в Україні дуже гостро постало питання дефіциту бюджету, що 
відповідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України є перевищення видатків 
бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з 
бюджету та поверненням кредитів до бюджету) [2]. 

Питання зовнішньої заборгованості досліджували такі вчені як:                
Амінов І. Р., Ахатова Л. А., Агапова Т. А., Кірюшкіна А. Н. та інші. 

Сутність бюджетного дефіциту як економічного явища в науковій 
літературі часто трактують як об'єктивні економічні відносини, що 
виникають між учасниками відтворювального процесу при використанні 
державою грошових коштів понад наявні доходи бюджету. Іншими словами, 
дефіцит виникає по причини незбалансованості бюджету, тобто нестачі 
грошових коштів для фінансування певного обсягу державних витрат [3].  

Відповідно, велике значення для економіки країни є з'ясування причин 
його виникнення. Глибинними причинами бюджетного дефіциту в Україні 
стали зниження виробництва, ефективності функціонування галузей 
економіки і підприємств, невиважена соціально-економічна політика, 
зумовили зменшення обсягів валового внутрішнього продукту і 
національного доходу. Це природно призвело до скорочення величини 
фінансових ресурсів в державі, що і відбилося на показниках бюджету у 
вигляді довгострокового дефіциту. 

Серед конкретних причин виникнення бюджетної розбалансованості в 
Україні варто виділити: 

- неефективний механізм оподаткування суб'єктів господарювання, 
посилення фіскальної функції податкової системи; 

- неупорядковану систему соціальних і економічних пільг;  
-низька якість бюджетного планування; нераціональна структура 

бюджетних витрат; значний обсяг тіньової економічної діяльності; 
- недосконалість і часта зміна фінансового законодавства та інші                     

[4, c. 56]. 
Важливо відзначити, що існує тісний взаємозв'язок між розмірами 

бюджетного дефіциту і державного боргу. Бюджетний дефіцит збільшує 
державний борг, а зростання боргу, в свою чергу, вимагає додаткових витрат 
бюджету на його обслуговування і збільшує бюджетний дефіцит. В цьому 
випадку виникає боргова циклічність: бюджетний дефіцит, державні 
запозичення, державний борг - платежі по боргу - бюджетний дефіцит. 

Боргова циклічність може привести до багатьох негативних наслідків: 
1. Підвищення ставки відсотка має два наслідки. По-перше, він знижує 

приватні внутрішні інвестиції, особливо довгострокові. Державні кошти 
використовуються, як правило, на фінансове забезпечення найважливіших 
потреб населення. По-друге, підвищений відсотковий рівень по урядовим і 
комерційним цінним паперам підвищує іноземну валютну привабливість 
фінансових інвестицій країни. 
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2. Значні інвалютні потоки призводять до зростання боргової залежності 

країни. Закупівля найбільш високодохідних цінних паперів даної країни 

іноземцями передбачає збільшення інтересу інших країн до національної 

валюти України. Така залежність підвищує загальносвітовий попит на цю 

валюту і курс валюти в порівнянні з іншими валютами на світовому 

валютному ринку. 

3. Зростання курсу валют на міжнародному ринку, валюти певної країни 

знижує показник її експорту, що призводить до стимулювання імпорту. 

Скорочення чистого експорту товарів стримує розвиток експортно-

орієнтованих галузей. 

4. Зниження інвестиційної діяльності зменшує капітал акціонерного 

товариства, виробничих потужностей, обсягів виробництва. Таке скорочення 

є причина зниження рівня продуктивності праці і реального доходу в усіх 

його формах, що провокує зниження довіри інвесторів, а отже, скорочення 

іноземних інвестиційних програм і вивіз капіталу за кордон [1, c. 28]. 

У підсумку, надмірний державний борг і дефіцит платіжного і 

зовнішньоторговельного балансу створює ризик дефолту невиплати країною 

зобов'язань за державними запозиченнями. Дефолт може привести до 

негативних для економіки країни і престижу держави наслідків, обумовленим 

згортанням інвестицій, збування цінних паперів нерезидентами, що тягне 

падіння їх вартості і подальше зростання процентних ставок. 

Візьмемо для прикладу бюджетні політики інших країн. Слід звернути 

увагу на її трансформацію в Польщі, Чехії та Естонії. Їх економіки свого часу 

були досить схожі на модель національної економіки радянської України. У 

цих країнах в процесі переходу від однієї моделі економіки до іншої 

провідними економістами Європи і Америки був підготовлений пакет 

реформ, які повинні були сприяти виходу з рецесії. Так, урядом Польщі були 

введені жорсткі бюджетні обмеження, що внаслідок призвело до припинення 

інфляції і переходу до стадії економічного зростання. Економічному 

зростанню сприяло також швидке здійснення системних економічних 

реформ. У той же час успіх таких реформ, отримав назву «Шокова терапія» в 

країнах колишнього СРСР і Латинської Америки та мали неоднозначний 

результат [4, c. 56]. 

Таким чином, бюджетні політики зарубіжних країн побудовані з 

урахуванням історичних, національних та економічних особливостей; 

характеризуються «сильної волею» до кардинальних змін щодо встановлення 

стійкого економічного розвитку. Велика увага приділяється бюджетним 

витратам, при цьому податкове навантаження на реальний сектор економіки 

не збільшується, але в той же час має місце всебічний контроль за сплатою 

податків.  
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ЗІ СВІТОВИМ БАНКОМ 

 

 Україна вже протягом тридцяти років своєї незалежності формувала 

свої взаємовідносини з різними міжнародними організаціями, які допомагали 

їй: налагоджувати економіку , покращувати відносини з іншими країнами, 

вільно вести міжнародну торгівлю. Серед міжнародних кредитно-фінансових 

організацій Світовий банк є другим, після МВФ, кредитором України. 

Ресурси цієї організації використовуються для підтримки державного 

бюджету, здійснення інституційних та структурних реформ, підготовки та 

реалізації довгострокових інвестиційних проектів, які відповідають 

пріоритетним напрямом економічного розвитку України. 

Проблематику співробітництва України зі Світовим банком досліджено 

у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Значний внесок у розвиток 

теорії та практики в дану тему зробили такі вчені, як: Дроздровська. О, 

Ковбасюк. В, Поддубний. В, Шатковська. А. та інші. 

 Світовий банк є одним із головних партнерів розвитку України. З 

моменту приєднання України до Світового банку. Зобов’язання  банку перед 

країною склали близько 14 млрд. дол. США для понад 80 проектів та 

програм, що досі допомагають і впливають на економіку країни [1; 161]. 

  Один із таких являється «Serving People, Improving Health» цей проект є 

одним з найбільших проектів Світового банку в галузі охорони здоров’я. 

Щоб розширити масштаби реформ в галузі охорони здоров’я в Україні та 

підтримати відповідь на пандемію COVID-19, банк затвердив додаткове 

фінансування 135 мільйонів доларів США. Це додаткове фінансування 

допоможе Україні оновити до 40 госпітальних відділень невідкладної 

допомоги та відділень інсульту, що дозволить лікарням виконувати складні 

медичні процедури з використанням високотехнологічного обладнання та 

відповідних протоколів лікування. Це також допоможе навчити тисячі 

українських лікарів наданню сучасних медичних послуг. Проект передбачає 

35 мільйонів доларів США на заходи реагування на надзвичайні ситуації 

COVID-19. Ці кошти будуть використані для придбання необхідних 

матеріалів та обладнання для реагування країни на кризу, забезпечення 

настільки необхідного навчання медичного персоналу та підтримки передачі 

важливої публічної інформації. Це також покриватиме відшкодування витрат 

постачальників медичних послуг для пацієнтів з COVID-19 [2].  

http://vtr.isertran.ru/article/1467
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Проект «Serving People, Improving Health»  підтримує важливі медичні 

реформи та допoмагає в реконструкції лікарень та амбулаторій охорони 

здоров'я у селах та містах, придбaнні сучасного обладнання та покращенні 

ефективності та якості медичних послуг. Oчікувані вдoсконалення у нaданні 

послуг зосереджeні на пeрвинній та втoринній прoфілактиці, рaнньому 

виявлeнні та лікувaнні серцевo-судинних зaхворювань, раку та COVID-19.  

    Ще один із проектів , що Рада виконавчих директорів Світового банку  

затвердила  для України це першу Позику на політику розвитку економічного 

відновлення (DPL) на 350 мільйонів доларів США на підтримку реформ, що 

мають вирішальне значення для відновлення економіки та сприяють 

пом'якшенню впливу COVID- 19 пандемія [3]. 

Ключові реформи, підтримані DPL, включають: 

- зміцнення ринку землі та кредиту шляхом створення прозорого та 

ефективного ринку сільськогосподарської землі та врегулювання проблемних 

позик у державних банках;  

- сприяння демонополізації та антикорупційним інституціям, в тому 

числі шляхом реструктуризації газового сектору;   

- зміцнення мережі соціальної безпеки для вразливого населення 

похилого віку для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19. 

Пoзика на політику розвитку є частиною посиленої підтримки Світового 

банку для України щодо подолання наслідків COVID-19 та доповнює 

затвердження додаткового фінансування 135 млн. Дол. США для проекту 

«Serving People, Improving Health»   та 150 млн. Дол. США для соціальних 

мереж Проект мoдернізації. Також гoтується дoдаткова підтримкa для 

безпосереднього пом’якшення найбільш вразливoго населення від впливу 

пaндемії[3]. 

З метою покращення співпраці з  Світовим Банком необхідно:  

- внести зміни до Стратегії партнерства Світового банку з країною для 

України, якою передбачити прогнозовані збільшення обсягів підтримки 

України;  

- ураховуючи збільшені обсяги фінансування, розробити додаткові 

вимоги до керівництва України щодо лібералізації в економіці та проведення 

структурних реформ;  

- внести зміни до процедури кредитування з метою скорочення терміну 

між ініціативою щодо кредитування та прийняття рішення про видачу коштів    

Отже, можна зробити висновок, що співпраця з тaкою пoтужною 

фінaнсовою iнституцією вимaгає від уряду будь-якої держaви дiяти за 

ефeктивною стратeгією, інакшe отримaні грошi можуть лише збiльшити 

зoвнішній борг дeржави та зaлишити нeвирішеними ряд проблем. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 ЯК СТРАТЕГІЧНОЇ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

На сьогодні велика кількість підприємств в умовах нестабільної 

політичної економіки країни перебуває на межі фінансової стійкості. Тому 

для цього потрібно визначити яким чином впливає процес планування на 

стійкість підприємства, і як від ефективності дослідження 

платоспроможності  діяльності організації забезпечується її стійкий 

розвиток. 

Під забезпеченням платоспроможності підприємства визначають 

систему організаційно-економічних заходів, які спрямовані на ефективне 

управління платоспроможністю підприємства, оперативне виявлення ознак 

неспроможності виконання обов'язкових платежів у встановлений термін, 

формування передумов до зниження ризику неплатежів з метою нормального 

функціонування підприємства в результаті здійснення операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності [1, с.4]. 

Слід зазначити, що платоспроможність підприємства є одною із  

головних ланок в розвитку його діяльності. Тому головним сучасним 

елементом забезпечення даної стійкості підприємства є вміло й ефективно 

розроблена стратегія. 

Стратегія – це визначення перспективних орієнтирів діяльності на 

основі прогнозування розвитку зовнішнього середовища, оцінки потенційних 

можливостей підприємства. Будь-яка стратегія розвитку діяльності 

підприємства втілюється в його стратегічному перспективному плані 

розвитку, де зазначаються основні альтернативні показники діяльності 

підприємств, згідно із передбаченими варіантами розвитку підприємства                

[2, с.96]. 

Розробка стратегії необхідна для фінансового забезпечення розширення 

кругообігу виробничих фондів, досягнення високої результативності 

виробничо-господарської діяльності, створення умов, які забезпечили б 

платоспроможність та фінансову стійкість підприємства. За розробки 

стратегії розвитку підприємства слід ураховувати динаміку 

макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних ринків, 

можливості диверсифікації діяльності підприємства. 

На думку Ю. Брігхема, стратегія являє собою загальні підходи до 

бізнесу, ніж детально розроблені плани, вона повинна бути досяжною, 

сумісною з метою, сферою діяльністю та показниками функціонування 

підприємства [3, c.175]. 
Оцінку платоспроможності проводять як зовнішні, так і внутрішні 

користувачі інформації. Внутрішні користувачі розраховують показники 
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платоспроможності з метою оцінки та прогнозування діяльності 

підприємства на перспективу. Зовнішні – користувачі аналітичної інформації, 

зокрема:  

 банківські установи – з метою оцінки рівню кредитоспроможності 

підприємства;  

 інвестори, ділові партнери повинні мати інформацію стосовно 

фінансових можливостей підприємства за умов надання йому комерційного 

кредиту, позик або відстрочки платежу [4, с. 58]. 

Стратегія забезпечує фінансової стійкості підприємства за ринкових 

умов господарювання та включає методи та практику формування 

фінансових ресурсів, їх планування. Вона забезпечує: виявлення 

найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових 

ресурсів на цих напрямках; формування та ефективне використання 

фінансових ресурсів; відповідність фінансових дій економічному стану та 

матеріальним можливостям підприємства; визначення головної загрози з 

боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та 

маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами. 

Варто відзначити, що будь-яка стратегія формується завдяки процесу 

стратегічного планування на підприємстві й складається з низки етапів, що 

прямують один за одним. На нашу думку, головними етапами стратегічного 

планування є: 

 дослідження зовнішнього й внутрішнього середовища організації; 

 встановлення орієнтирів діяльності (місія, цілі); 

 стратегічний аналіз. 

Усі фактори, що впливають на платоспроможність, можна 

класифікувати за ознаками. З них найбільш доцільно детальніше розглядати 

зовнішні (загальноекономічні) та внутрішні (мікроекономічні), що впливають 

на платоспроможність підприємства, оскільки до їх складу належать решта 

факторів у розрізі вищезазначених класифікаційних ознак [5, с.375]. 

Як показало дослідження, для забезпечення оптимального стану 

платоспроможності та підвищення її рівня на перспективу необхідним є 

здійснення керівництвом низки дій на випередження. З цією метою було 

розроблено систему забезпечення платоспроможності, яка передбачає певний 

порядок послідовних кроків: пошук та обробку інформації про стан 

платоспроможності підприємства, вибір методу оцінки, характеристику рівня 

платоспроможності й результатів оцінки, вибір заходів покращення рівня 

платоспроможності, відновлення втраченої платоспроможності та подальший 

моніторинг стану платоспроможності. Адже саме ці кроки є потенційними 

можливостями для забезпечення стабільно високого рівня 

платоспроможності. 

Отже, на основі проведеного дослідження найважливішою 

характеристикою діяльності підприємств є платоспроможність. І на сьогодні 

стратегічна діяльність підприємства дозволяє. ефективніше та точніше 

провести грамотний аналіз фінансового стану та розробки його покращення. 
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

В умовах сьогодення багато підприємств стикається з проблемою 

нестабільності факторів навколишнього середовища, що в свою чергу 

змушує діяльність підприємства враховувати загрози, можливості 

подальшого розвитку та досягати поставлених цілей. Сучасність все більше 

вимагає уміння приймати відповідні управлінські рішення, які можуть 

передбачати реакцію підприємства на вимоги зовнішнього середовища та 

підтримувати його відповідну поведінку на ринку. Тому завдяки бізнес-

плануванню підприємства можуть визначити мету і завдання свого 

функціонування, розробити систему заходів щодо поліпшення результатів 

діяльності та запобігання небажаним явищам. 

Бізнес-планування останнім часом все більше і більше набирає обертів у 

підприємницькій діяльності та стає досить популярним терміном у бізнес-

середовищі.  

С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко трактують бізнес-

план як «письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької 

ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, 

організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості 

управління ним» [1, с.6]. Наближеної думки дотримується Г.М. Тарасюк, яка 

під бізнес-планом розглядає «документ, який містить систему пов’язаних у 

часі і просторі, узгоджених із метою і ресурсами заходів та дій, спрямованих 

на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницької 

ідеї» [2, с.18]. 
Результатом роздумів, критичного аналізу та пошуків відповідей на 

питання реалізації нової ідеї, що виникла, саме і є бізнес-план. Бізнес-план – 

ретельно підготовлений документ, котрий розкриває всі сторони будь-якого 

запроектованого комерційного заходу. Він дозволяє передбачати не лише всі 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20886
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заходи для реалізації нової ідеї, а й визначити необхідне фінансове 

забезпечення та можливість одержання доходу (прибутку) підприємством. 

Практично його можна вважати формою експертної оцінки доцільності та 

ефективності здійснення нової підприємницької ідеї [3, c. 322]. 

Бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах 

підприємництва. Він описує процес функціонування підприємства, показує, 

яким образом його керівники збираються досягти своїх цілей і завдань. 

Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству рости, завойовувати 

нові позиції на ринку, де воно функціонує, становити перспективні плани 

свого розвитку, концепції виробництва нових товарів і послуг і вибирати 

раціональні способи їхньої реалізації. Тобто в ньому описуються основні 

аспекти майбутнього підприємства, з достатньою повнотою аналізуються 

проблеми, з якими воно зштовхнеться і найсучаснішими методами 

визначаються способи рішення цих проблем. 

Слід зазначити, що склад, структура та обсяг бізнес-плану визначаються 

специфікою діяльності, розміром підприємства та метою його розроблення. 

На структуру бізнес-плану впливають також розміри цільового ринку збуту, 

наявність конкурентів та перспективи розвитку підприємства [4, с. 35]. 

Для започаткування власної справи в нинішній час все найчастіше 

застосовують складання бізнес-плану. Основна із усіх типових структур 

бізнес-плану зображена в таблиці 1. 

Таблиця 1 – Структура бізнес-плану 
Позиція Характеристика 

Титульний аркуш Містить назву проекту, найменування компанії-

замовника, терміни реалізації та період розрахунку 

показників проекту, контактну інформацію 

Зміст структурування тексту 

1.Резюме повідомлення про наміри: короткий огляд бізнес-

проекту, його ключових і важливих складових 

2. Галузь, фірма та її продукція поточна ситуація і тенденції розвитку галузі, опис 

продукту, стратегія фірми, права власності 

3. Дослідження ринку характеристика ринку продукту, цільовий ринок 

бізнесу, місцезнаходження фірми, оцінка впливу 

зовнішніх чинників 

4. Маркетинг план стратегія маркетингу, очікувані обсяги продажу 

5. Виробничий план основні виробничі операції, машини та устаткування, 

приміщення, сировина, матеріали, комплектуючі 

вироби 

6. Організаційний план форма організації бізнесу, потреба в персоналі, 

власники бізнесу, менеджери, організація управління, 

кадрова політика 

7. Фінансовий план прибуток і збитки, план руху готівки, плановий баланс, 

фінансові коефіцієнти 

8. Оцінка ризиків типи можливих ризиків, способи реагування на загрози 

для бізнесу 

Додатки доповнення до узагальненого 
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Отже, на сьогодні добре розроблений та обґрунтований бізнес-план є 
важливим етапом для впровадження власної підприємницької діяльності. 
Оскільки він допомагає визначити усі тонкості ведення бізнесу, дає 
можливість досягати поставлених цілей. 
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Початковий розвиток вітчизняного підприємства в сучасному періоді 

важливо полягає у фінансовій стійкості. Так як в умовах наростаючої 
економічної та політичної нестабільності підприємства все частіше 
стикаються з проблемою втрати платоспроможності. 

 Для повноцінного функціонування підприємства в сучасних умовах, 
потрібно дбати про хороші показники платоспроможності. Саме 
платоспроможність найбільш точно показує здатність підприємства вчасно та 
в повному обсязі розраховуватись за плановими платежами та терміновими 
зобов’язаннями та дозволяє забезпечувати його ефективне та стабільне 
функціонування на ринку.  

Опрацювання літературних джерел дозволило вияснити наступне [1-4]. 
Існують різні підходи до визначення поняття «платоспроможність», а саме: 
на думку західних науковців Й. Ворст, П. Ревентлоу, платоспроможність – це 
наявність власних оборотних коштів та здатність покривати збитки. 
Вітчизняні науковці розглядають платоспроможність, як можливість 
підприємства розраховуватися за своїми зобов’язаннями без ризику для 
поточної господарської діяльності та подальшого розвитку. Найбільш точно 
та ширше відображає суть досліджуваного поняття таке визначення: 
платоспроможність підприємства – це його здатність у повному обсязі й у 
визначений термін розрахуватися за своїми зобов’язаннями за допомогою 
грошових ресурсів та інших активів та спроможність здійснювати 
безперервну фінансово-господарську діяльність [1]. 
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Забезпеченість платоспроможності у часі є процесом, який пов'язаний зі 

зміцненням фінансового стану підприємства, а його стійкість залежить від 

результатів діяльності виробничо-економічної системи. Під забезпеченням 

платоспроможності підприємства визначають систему організаційно-

економічних заходів, які спрямовані на ефективне управління 

платоспроможністю підприємства, оперативне виявлення ознак 

неспроможності виконання обов'язкових платежів у встановлений термін, 

формування передумов до зниження ризику неплатежів з метою нормального 

функціонування підприємства в результаті здійснення операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності [2]. 

Проведені наукові дослідження свідчать, що досить важливим 

завданням при оцінці платоспроможності підприємства є розуміння 

класифікаційних ознак. Зважаючи на це, для покращення ефективності 

функціонування підприємством розглянемо такі види платоспроможності, які 

наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 – Класифікація платоспроможності підприємства  
Класифікаційні ознаки Види платоспроможності 

1. За строком виконання 

зобов’язань 

- Короткострокові 

- Довгострокові 

2. За видами господарської 

діяльності 

- Платоспроможність за операційною діяльність 

-Платоспроможність за інвестиційною діяльністю 

- Платоспроможність за фінансовою діяльністю 

3. В залежності від операційного 

процесу 

- Споживча 

- Виробнича 

- Комерційна 

4. За спроможністю здійснення 

платежів 

- Постійна 

- Тимчасова 

5. По відношенню до суб’єктів 

інвестиційного процесу 

- Платоспроможність інвестора 

- Платоспроможність підприємства-реципієнта 

 

Збалансована структура джерел формування капіталу є беззаперечною 

запорукою забезпечення довгострокової платоспроможності виробничо-

економічної системи. Формування достатньої частки власного капіталу у 

складі джерел фінансування є гарантом постійної можливості підприємства 

погашати свої зобов'язання. Такий рівень можливо досягнути застосовуючи 

традиційний чи функціональний підходи до фінансування. 

Загалом, на платоспроможність та фінансову стійкість підприємства 

впливає ряд факторів. В економічній літературі серед різних авторів не 

виокремлено загальної та стандартної їх класифікації. Класифікація факторів 

впливу наведена у таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Класифікація факторів, які впливають на 
платоспроможність підприємства (складено за даними [4, с. 62] 
Класифікаційні ознаки Види факторів 

За місцем виникнення  – Зовнішні  
– Внутрішні  

За структурою  – Прості  
– Складні  

За часом впливання  – Постійні  
– Змінні  

За ступенем кількісного вимірювання  – Якісні  
– Кількісні 

 
На сьогоднішній день велика кількість підприємств на початковому 

етапі розвитку повинна мати стійкий фінансовий стан. Для цього потрібно 
враховувати, що втрата платоспроможності виникає із-за ряду таких причин: 

- високий податковий тягар;  
- зростання залежності від кредиторів та потрапляння в боргову пастку; 
- зниження реалізації продукції;  
- невиправдані, високо ризикові рішення керівництва, які призводять до 

настання кризового стану на підприємстві.  
Слід врахувати, що підприємства, які не змогли стабілізувати ситуацію 

за ранніх ознак погіршення власної платоспроможності, в найгіршому 
випадку призупиняють свою діяльність й проводять ліквідаційну процедуру. 

Таким чином, на початкових етапах функціонування підприємства 
важливим є забезпечення його платоспроможності. Проведені дослідження 
свідчать, що діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання значною 
мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, зростанням дебіторської 
та кредиторської заборгованості, скороченням виробництва, гострим 
дефіцитом фінансових ресурсів. Зважаючи на ці обставини є необхідним 
здійснювати комплексну оцінку фінансового стану для забезпечення 
поліпшення платоспроможності підприємства в майбутньому. Крім того, 
завдання комплексної оцінки фінансового стану підприємства розширює 
економічну суть поняття платоспроможності і дозволяє застосовувати її для 
характеристики здатності підприємства повертатися до стану своєї рівноваги, 
зберігати її параметри та переходити на новий етап розвитку з урахуванням  
мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування 
суб’єкта господарювання. 
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ЗАХОДІВ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ЇЇ ЗРОСТАННЯ 

 

Комплексним критерієм сталого розвитку підприємства є його вартість, 

оскільки вона відображає сукупну характеристику фінансових показників 

діяльності підприємства та забезпечує інтереси різних учасників ринкових 

відносин. Тому вартісна оцінка підприємства повинна стати важливим 

інструментом управління власністю.  

Метою тез є дослідження оцінки вартості підприємства, його майна, яка 

належить до найскладніших питань фінансів підприємств; визначення 

особливостей використання певних методів розрахунку вартості 

підприємства як цілісного майнового комплексу. 

Серед авторів, що розглядають питання оцінки вартості бізнесу 

необхідно відзначити таких вітчизняних та закордонних вчених, як 

Н.А.Абулаєв, С.В.Валдайцев, П.Л.Віленський, В.Н.Гавва, А.Г.Грязнова, 

І.А.Єгерєв, Ю.В.Козирь, Т.Коллер, Т.Коупленд, П.В, Круш, В.Н. Лівшиц, 

О.Г. Мендрул, О.Б.Мних, С.А. Мордашев, С.В.Поліщук, МА.Федотова.  

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство повинно 

мати у своєму розпорядженні визначене майно, що належить йому на правах 

власності або володіння тобто активи підприємства, які є економічними 

ресурсами підприємства у формі сукупних майнових цінностей, що 

використовуються у господарській діяльності з метою одержання прибутку 

[1].  

Вартість бізнесу - це вартість діючого підприємства або вартість 100% 

корпоративних прав у діловому підприємстві. Оцінка майна, майнових прав - 

це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, 

встановленою нормативно- правовими актами. Необхідність оцінки вартості 

підприємства виникає у таких випадках [2]:  

- у ході прийняття рішень про доцільність інвестування коштів у 

підприємство;  

- у ході реорганізації підприємства;  

- у разі банкрутства та ліквідації підприємства;  

- у разі продажу підприємства як цілісного майнового комплексу;  

- у разі застави майна та при визначенні кредитоспроможності 

підприємства;  

- у процесі санаційного аудиту при визначенні санаційної спроможності;  

- під час приватизації державних підприємств.  

Крім того, метою оцінки вартості підприємства є визначення бази для 

складання передавального чи розподільного балансу, для встановлення 

пропорцій обміну корпоративних прав у тому числі при здійсненні операцій 
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поглинання і приєднання, визначення вартості ліквідаційної маси, 

визначення реальної ціни продажу майна, визначення реальної вартості 

кредитного забезпечення, розрахунок ефективності санації, визначення 

початкової ціни продажу об'єкта приватизації . Оцінка підприємства 

здійснюється, як правило, на базі ринкової вартості - ймовірної суми грошей, 

за яку можливі купівля-продаж об'єкта оцінки на ринку [3]. 

У літературних джерелах, нормативних актах наводяться численні 

принципи, яких слід дотримуватися при здійсненні оцінки вартості 

підприємства.  

Зосередження на пошуку можливостей ефективного функціонування 

підприємства зумовлює необхідність формування якісної системи 

інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері 

вибору методів оцінки вартості підприємства та альтернатив фінансових 

прогнозів його розвитку. Необхідність подальшого дослідження та 

поглиблення теоретичних, методичних і прикладних аспектів організаційно-

методичного забезпечення управління вартістю підприємства визначає 

актуальність дослідження. 

На сьогодні серед економістів не сформовано єдиного підходу до 

розуміння вартості підприємства, який би міг бути покладений в основу 

системи управління вартістю підприємства. Найбільш часто вживаними 

поняттями вартості на практиці поняття [4]:  

1. Ринкова вартість: дозволяє визначити справедливу ціну оцінюваного 

об’єкта при здійсненні угоди.  

2. Інвестиційна вартість – вартість об’єктів власності для конкретного 

інвестора при певних цілях інвестування.  

3. Балансова вартість – вартість витрат на будівництво або придбання 

об’єкта власності.  

4. Для цілей оподаткування – це вартість, величина якої визначається за 

встановленої державою методиками.  

5. Ліквідаційна вартість – грошова сума, яка реально може бути 

отримана від продажу власності в термін, занадто короткий для проведення 

адекватного маркетингу.  

6. Страхова вартість – вартість власності, що визначається положенням 

страхового контракту або поліса.  

7. Вартість заміщення – вартість близького аналога оцінюваного об’єкта. 

8. Вартість обміну – служить для здійснення різних операцій з об’єктами 

власності. 

Як показує зарубіжний досвід, успішна реалізація стратегії максимізації 

вартості підприємства приносить вигоди як для власників та інвесторів, 

шляхом зростання їх доходів відносно вкладеного капіталу, так і для 

управлінців і практиків, через збільшення їх заробітної плати в результаті 

ефективного функціонування підприємства [5].  

Аналіз ефективності управління вартістю підприємства передбачає:  

 співставлення фактичних показників про вартість підприємства із 

плановими значеннями;  
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 співставлення прогнозних показників про вартість підприємства із 

фактичними значеннями;  

 виявлення причин відхилення фактичних показників від планових та 

прогнозних.  

Результати аналізу ефективності управління вартістю підприємства 

повинні розкривати вплив факторів на формування вартості підприємства. Ці 

результати є основою для виконання наступних управлінських дій [6]:  

 вдосконалення стратегії управління вартістю підприємства;  

 перегляд ключових факторів, що впливають на зміну вартості 

підприємства;  

 визначення нових цілей, або корегування існуючих.  

Таким чином впровадження системи управління вартістю підприємства 

в господарську діяльність підприємства є ефективним інструментом 

підвищення рівня їх інвестиційної привабливості, покращення показників 

ефективності діяльності підприємства та збільшення вартості підприємства. 

Також система дозволяє підвищити конкурентоспроможність підприємства, 

ефективно використовувати фактори виробництва та домінувати на 

галузевому ринку. В умовах ринкової економіки підприємства не тільки 

здійснюють виробничий процес, що спрямований на створення нової 

вартості, але й самі представляють певну вартість і є об'єктами купівлі-

продажу, що обумовлює необхідність визначення ринкової вартості 

підприємства. При цьому, збільшення вартості бізнесу – один з 

найважливіших критеріїв сучасного ефективного управління. 
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РОЗРОБКА ПОЛІТИКИ ПРАВЛІННЯ  

АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для виживання в ринковому середовищі кожне підприємство 

зобов’язане забезпечувати ефективне використання і прискорення 

оборотності активів, підтримувати на достатньому рівні свою 

платоспроможність і ліквідність балансу. 

За цих умов підприємству необхідно розробляти політику комплексного 

оперативного управління оборотними активами, що полягає: 

- у виборі оптимального рівня і раціональної структури оборотних 

активів з урахуванням специфіки діяльності підприємства; 

- визначенні величини і структури джерел фінансування оборотних 

активів. 

Розрізняють три типи політики комплексного оперативного управління 

оборотними активами: агресивну, консервативну і помірковану. 

Активи відіграють важливу роль в діяльності підприємства, оскільки за 

допомогою їх ефективного формування і використання підприємство 

покращує свою діяльність, підвищує свій економічний потенціал і як 

наслідок отримує прибуток. Основною проблемою, що виникає на шляху 

управління активами, є неповна теоретико-методична база, що 

характеризується одноманітністю підходів науковців та приділення уваги 

лише на окремі проблеми. Відсутність розвитку наукових підходів значно 

сповільнює процес комплексного управління активами, що матиме 

застосування на практиці в умовах мінливого середовища ринкової 

економіки [1, с. 39-42]. 

Управління активами підприємства є важливим елементом підвищення 

ефективності діяльності підприємства, оскільки розробка і впровадження 

раціональних підходів в управлінні активами забезпечують стійкість 

фінансового стану, кредитоспроможності, інвестиційну привабливість 

вітчизняних підприємств. Управління активами підприємств є достатньо 

складним та включає розробку стратегії розвитку підприємства 

Ефективно розміщені фінансові ресурси підприємства є найважливішим 

симптомом його фінансового стану, передумовою досягнення високих 

кінцевих результатів його господарської діяльності в цілому. Ефективні 

форми управління фінансовими ресурсами дозволяють підприємству 

отримувати додатковий прибуток. Основною метою управління фінансовими 

ресурсами на підприємстві є їх оптимізація, тобто процес вибору найкращих 

форм їхньої організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей 

здійснення його господарської діяльності[2, с. 16-20]. 
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Активи відіграють важливу роль в діяльності підприємства, оскільки за 

допомогою їх ефективного формування і використання підприємство 

покращує свою діяльність, підвищує свій економічний потенціал і як 

наслідок отримує прибуток. Основною проблемою, що виникає на шляху 

управління активами, є неповна теоретико-методична база, що 

характеризується одноманітністю підходів науковців та приділення уваги 

лише на окремі проблеми. Відсутність розвитку наукових підходів значно 

сповільнює процес комплексного управління активами, що матиме 

застосування на практиці в умовах мінливого середовища ринкової 

економіки. 

Управління активами підприємства є важливим елементом підвищення 

ефективності діяльності підприємства, оскільки розробка і впровадження 

раціональних підходів в управлінні активами забезпечують стійкість 

фінансового стану, кредитоспроможності, інвестиційну привабливість 

вітчизняних підприємств. Управління активами підприємств є достатньо 

складним та включає розробку стратегії розвитку підприємства[3].  

Процес управління активами підприємства доволі складний, оскільки 

включає вироблення загальногосподарської стратегії його розвитку – 

виробничу, фінансову, інвестиційну. Проте існують проблеми, які полягають 

в тому, що немає єдиних рекомендацій чи підходів, які б допомогли 

підприємству управляти розвитком активів для підвищення ефективності 

його діяльності, випуску сучасної високоякісної конкурентоспроможної 

продукції, завоювання нових ринків, впровадження інновацій, тощо. Вказане 

обумовлює актуальність теми дослідження. В діяльності кожного 

підприємства істотну роль відіграє вирішення проблеми забезпечення його 

функціонування необхідним та достатнім обсягом коштів, що є запорукою 

ведення його ефективної господарської діяльності й отримання високого 

кінцевого фінансового результату[4]. 

Значна частина підприємств зіштовхнулась зі значними проблемами 

виробничого та фінансового характеру і знаходиться в кризовому стані. 

Внаслідок цього на перший план виходять фінансові аспекти діяльності 

підприємств; один з них – активи підприємства, їх склад та вартість, а також 

підтримання на достатньому рівні. Структура капіталу, яка використовується 

на підприємстві, визначає чимало аспектів не тільки фінансової, але й 

господарсько-виробничої його діяльності – операційної й інвестиційної, 

активно впливає на кінцеві результати діяльності. Наслідком трансформації 

ринкових процесів та супроводжуючих їх кризових явищ стала гостра 

нестача необхідного обсягу основних та оборотних активів, а також значні 

диспропорції в джерелах їх фінансування, що суттєво позначається на 

ефективності господарювання. 
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ВПЛИВ ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 

 Національна економіка кожної країни світу постраждала від пандемії 

COVID-19. Багато аналітиків погоджуються, що пандемія спровокувала 

найбільшу економічну кризу з часів Другої світової війни. Масштабність 

проблеми демонструє актуальність вивчення питання. Необхідно 

відслідковувати тенденцію змін світової економіки ледь не щодня, аби 

вчасно зреагувати та пристосуватися, зробивши найдоцільніші кроки в 

урегулюванні економіки. 

 Проблема світової економіки була актуальна протягом всього періоду 

існування держав та їх національних економік, які в сукупності становлять 

світову економіку. Серед провідних вітчизняних науковців, які досліджують 

проблеми світової економіки, можна виділити Д.О. Труфанова, І.Е Жадан,   

А.С. Бондарюк, Ю.В. Лудінова. 

 Від початку пандемії інфікувалося більш як 138 051 586 людей, у майже 

всіх країнах світу. Унаслідок захворювання 2 972 691                                         

померли 111 081 360 людей одужало [1]. Такі демографічні втрати безумовно 

позначитися на економіці в цілому. Щоб переконатися в цьому можна 

відслідкувати зміни в розвинутих економіках країн світу. 

 У 2020 року через наслідки, спричинені пандемією коронавірусу, 

пережили найбільші та рекордні показники падіння ВВП. За даними 

Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), найбільша у 

світі економіка – США впала на 9,5% у другому кварталі після спаду на 1,3% 

у першому кварталі ц.р. Статистичні дані уряду США демонструють - 32,9% 

ВВП у другому кварталі. Уряд Канади на минулому тижні скаржився на 

безпрецедентне падіння ВВП весною на 38,7%. Друга за величиною 

економічна держава у світі – Китай намагалася уникнути падіння економіки, 

стримуючи епідемію. Її ВВП у другому кварталі відскочив на 11,5%, після 

того як у першому впав на 10%. Річне падіння становило 6,8% у першому 

кварталі та  на 3,2% у другому. При цьому рівень зростання залишається 

набагато нижчим, ніж той, який зафіксовано урядом Китаю упродовж 
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останніх десятиліть. У сусідньої Японії найважчими виявилися три місяці: у 

другому кварталі її ВВП з січня по березень впав на 7,8%. Це було найбільше 

падіння ВВП з 1980 року [2]. 

 В той же час країни єврозони також зафіксували скорочення ВВП 

навесні. Це свідчить про те, що стан економіки являє собою так званий 

індикатор економічного стану і мов лакмусовий папір ледь не найперший 

реагує на будь-які зміни як всередині країни, такі і за її межами.  

 Країни єврозони в цілому зафіксували скорочення ВВП навесні на рівні 

12,1%, після падіння на 3,6% у попередньому кварталі. Найбільша економіка 

Європи – Німеччина зафіксувала спад ВВП на рівні 9,7% у другому кварталі 

після падіння на 2% у першому. Вплив пандемії на німецьку економіку, як 

очікується, буде менш серйозним, ніж прогнозували економісти. Зараз уряд 

прогнозує падіння на рівні 5,8% ВВП проти - 6,3% у попередньому прогнозі. 

Італія, яка пережила слабке зростання до коронавірусної кризи, а її 

найбагатший регіон Ломбардія, стала європейським епіцентром пандемії, 

вступила у рецесію із падінням ВВП на 5,4% у першому кварталі та на 12,8% 

у другому. ВВП Франції після більш жорсткого і тривалого стримування, ніж 

її сусід Німеччина, навесні впав на 13,8%, після скорочення цього показника 

на 5,9% між січнем і березнем. За оцінкою Національного інституту 

статистики та економічних досліджень (INSEE), це бу найгірший квартал, 

коли-небудь зафіксований з повоєнного періоду в історії Франції. Велика 

Британія серед європейських країн найбільше страждає від пандемії, Зараз 

вона переживає найгіршу рецесію на континенті, оскільки до кінця року її 

економіка все ще залишається прив’язаною до економіки Євросоюзу. ВВП 

впав на 20,4% у другому кварталі, після того як у першому зменшився на 

2,2% [2]. 

 Вже до наявних проблем та кризових моментів додалася пандемія, яка 

не тільки утруднює вирішення існуючих проблем, а й являє собою окрему 

глобальну кризову проблему світових масштабів. Вирішення якої продукує 

налагодження не лише економік країн, а й соціальну, охороноздоровчу та 

інші сфери.  

 Якщо розглядати прогнозоване падіння глобального ВВП може скласти 

4,5%, за оцінкою Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР). Листопадова доповідь Конференції ООН із торгівлі і 

розвитку попереджає, що криза може виштовхнути за межу бідності ще               

130 мільйонів людей і погіршить ситуацію із нерівністю і соціальною 

захищеністю. Додаткову невизначеність принесла і друга хвиля пандемії, яка 

зачепила більшість країн Європи, Америки та інших континентів в останні 

місяці 2020 року [3]. 

 Третя хвиля корона вірусної пандемії, яка почалася навесні 2021 завдає 

ще більшого удару по економіках країн. Надія зупинити цей процес з’явилася 

з початком вакцинації людей, але, як відомо, цей процес не швидкий та 

вимагає великих фінансових затрат. З огляду на масштаб збитків, заподіяних 

пандемією COVID-19, повне відновлення малоймовірне. 
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 В доповіді ЮНКТАД 2020 року говориться про економічні наслідки, які 
будуть відчуватися довго, особливо серед найбідніших і найуразливіших 
соціальних груп. Там зазначається, що загальносвітовий рівень бідності 
почав рости вперше після фінансової кризи в Азії 1988 року. За заявою 
генерального секретаря ЮНКТАД Міхуса Кітуй: «Вірус швидко перетинав 
кордону по головних артеріях світової економіки. Це виявилося слабким 
місцем глобалізації. Пандемія викликала в світовій економіці шок, який 
найсильніше вдарив по найбільш уразливих соціальних групах»[3]. 
 Отже, світ внаслідок корона вірусної пандемії зазнав кардинальних змін 
і найпершою на світові зміни відреагувала безперечно світова економіка. 
Хоча, попереднє тривале зростання світової економіки і високий рівень 
зайнятості населення забезпечують певний запас, який допоможе пережити 
дуже слабку економічну активність протягом певного періоду через 
пандемію коронавірусу, та все ж наслідки будуть серйозними.  
 Першим сигналом, що світова економіка впорається можна вважати 
покращення в Китаї, де був зафіксований перший випадок коронавірусної 
хвороби, вже відзначається економічне зростання. Період відновлення 
світової економіки, залежатиме від того, як швидко буде проходити 
вакцинація, і від пандемічної ситуації у кожній конкретній країні, уряди 
зможуть поступово зменшувати загальну фінансову підтримку і зосередитися 
на розвитку національних економік. Тому можна сподіватися на відновлення 
та подальший розвиток світової економіки, питання залишається лише 
скільки часу займе цей процес та скільки ресурсів буде потрібно. Коли саме 
почнеться процес відновлення економіки сказати важко, адже третя хвиля 
пандемії в самому розпалі і це безперечно завдає чергового удару по світовій 
економіці.  
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ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ 

 

Гроші – це одне з найвеличніших досягнень людства. Їх виникнення 

пов'язане з 7-8 тис. до н. е., коли у древніх племен з’явились залишки якихось 

продуктів, які можна було б обміняти на інші такі ж продукти в яких була 

потреба. Історично як засіб полегшення обміну використовувались каміння, 

худоба, шматки металів чи інші предмети, які отримали загальне визнання у 

продавців та покупців як засіб обміну. Тобто все, що визнавало суспільство в 

якості обігу, - це і були гроші. Існування грошей таке ж давне, як існування 

самої людської цивілізації. Зокрема, монети із неблагородних металів стали 

використовуватись в обігу у міру того, як росла вартість золота. Згодом з" 

явились повноцінні гроші, виготовлені з паперу. Вперше паперові гроші 

винайшли китайці. Їх почали друкувати у 812 році н. е. У XV - XVIII ст. 

гроші, виготовлені з паперу, появились у Європі і так широко 

розповсюдились і прижились, що стали основним замінником повноцінних 

грошей. Передбачається, що спершу виникли бартерні операції — прямий 

безгрошовий обмін товарами. Проте в безгрошових суспільствах в основному 

діяли подарунки або позики. Наступним етапом стало виникнення товарних 

грошей, тобто, коли як гроші використовувались різні матеріальні носії. 

Перша згадка про термін «гроші» датується 3000 роком до н. е, це був 

клинописний текст на глиняній табличці із Месопотамії. З найдавніших часів 

грішми були різні товари: хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо. 

Однак завдяки своїм фізичним властивостям найбільш вживаним загальним 

еквівалентом вартості дуже швидко стають благородні 

метали: золото та срібло. Згодом вони набирають форми монет [2] . 

 У своїй «Історії» Геродот вказує, що першими використовувати 

металеві монети почали лідійці. Сучасні вчені вважають, що перші монети 

були з електрума і чеканились близько 650—600 р до н. е. Швидке 

розповсюдження монет пов'язано із зручністю їх зберігання, дроблення і 

об'єднання, відносною великою вартістю при невеликій вазі та обсягу, що є 

дуже зручним при обмінних операціях. Паперові гроші або банкноти були 

вперше використані в Китаї за часів династії Сун. Ці банкноти, відомі як 

«jiaozi», еволюціонували з векселів, що були у використанні з сьомого 

сторіччя. Тим не менш, вони не витісняють традиційних грошей, і були у 

використанні поряд з монетами. В Європі банкноти були вперше випущені 

Банком Стокгольма в 1661 році [1] . 

Вирішення питання про походження грошей зводиться фактично до 

вивчення різними теоретичними школами процесу розвитку обміну та 

торгівлі.Найпростішою формою обміну з економічної точки зору є бартер. 
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Бартер – безпосередній обмін одного товару на інший, чи однієї послуги на 

іншу.На цьому процес грошового розвитку не закінчивсяПотрібен був такий 

товар-еквівалент, який б забезпечував функціонування національних і 

міжнародних обмінів. Роль такого еквівалента, який став грошима, 

закріпилась за золотом і сріблом. Така система, в який роль загального 

еквівалента відіграє золото і срібло називається біметалічною.На початку 

XIX ст. у Великобританії, Голландії і Німеччині існувала монометалічна 

(золото-грошова система), в якій роль загального еквівалента відігравало 

золото. Така грошова система проіснувала відносно недовго. Сучасні 

паперові гроші не є повноцінними, як золото, вони мають зміст тільки тоді, 

коли виконують певні функції. Для того, щоб краще зрозуміти суть грошей, 

потрібно уяснити їхню роль. У зв'язку з цим прийнято вважати, що найкраще 

економічна суть грошей проявляється в їх функціях [4] . 

Функція грошей як засобу обігу доповнює функцію грошей як міри 

вартості, а ідеальна міра вартості перетворюється у господарському обороті в 

реальний засіб обігу.Функція грошей як засобу платежу відображає 

особливості кредитного господарства, тобто реалії купівлі-продажу товарів у 

кредит з відстрочкою оплати (платежу). Тобто, покупці сплачують гроші за 

придбані товари лише тоді, коли настає строк платежу.Функція грошей як 

засобу нагромадження. У цій функції гроші вилучаються з товарного обігу і 

нагромаджуються на банківських рахунках. Такі заощадження є об'єктивною 

потребою розвитку ринкового господарства. Отже, суть грошей випливає з їх 

функцій (насамперед – як засобу обміну і засобу платежу). Такий 

характерний для сучасної економічної науки підхід – виводити суть грошей з 

їх функцій був визначений англійським економістом Дж. Хіксом, який 

сказав: "Гроші – це те, що використовується як гроші". Зі сказаного ним 

можна виділити три основні властивості грошей, що розкривають їх суть: 

гроші забезпечують всезагальну безпосередню обмінюваність [3]. На них 

можна придбати будь-який товар; гроші виражають мінливу вартість товарів. 

Через них визначається ціна товару, а це дає кількісне порівняння різних за 

споживчою вартістю товарів; гроші виступають матеріалізацією 

всезагального робочого часу закладеного в товарі. Кожна з вищевказаних 

функцій має свою специфіку, але при цьому діє у взаємозв'язку з іншими 

функціями, і будь-яке непорозуміння в системі функціонування грошей 

руйнує їх стійкість та протидіє виконанню законів грошового обігу. 
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МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, 

СТРУКТУРА, ЗВ’ЯЗКИ ТА РОЛЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Коріння сучасних міжнародних економічних відносин сягають у 

глибоку давнину. Вони почалися з елементарних форм, міжнародної торгівлі 

на базі натурального обміну між окремими особами, сім'ями і племенами. 

Об'єктами обміну були, як правило, надлишки окремих товарів та 

знаряддя виробництва. Міжнародна торгівля як торгівля між країнами 

виникла в епоху рабовласницького ладу. Для обміну призначалися 

переважно предмети розкоші та окремі види сировини. 

Значно більшого розвитку набула міжнародна торгівля х виникненням 

капіталізму, тобто з переходом від натурального господарства до товарно-

грошових відносин. Поява великого машинного виробництва, поліпшення 

умов транспортування, всебічний розвиток ринкових відносин утворили 

можливість і необхідність поширення зовнішньої торгівлі. У торгівлю були 

залучені практично всі країни світу. Виник світовий ринок, а з переходом в 

кінці ХІХ ст. 

Міжнародні економічні відносини проявляються на різних рівнях 

економіки - на макрорівні, мікрорівні, наднаціональному рівні. 

На кожному з рівнів діють різні суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності: на макрорівні - окремі громадяни, підприємства і фірми, які 

проводять зовнішньоекономічні операції; на макрорівні - національні 

господарства, які безпосередньо здійснюють і регулюють 

зовнішньоекономічну діяльність; на наднаціональному рівні - міжнародні 

організації та наднаціональні інститути. 

У світовому господарстві розвиваються такі найважливіші форми 

міжнародних відносин: 

 міжнародна торгівля. 

 міжнародна міграція капіталу; 

 міжнародна міграція робочої сили; 

 міжнародна передача технології; 

 міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини; 

Формування світової економіки розпочалося з великих географічних 

відкриттів. Сучасні міжнародні економічні відносини у світовому 

господарстві приймають форму різних економічних суб’єктів для реалізації 

національних інтересів та підвищення конкурентоспроможності інтегрованих 

асоціацій та кожного члена. Зазвичай це призводить до подальшого розвитку 

аритмії у світовій економіці. 
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Розвиток світової економіки характеризується хвилями, і кожна хвиля 

має певний тип. Якщо для розвинених ринкових економік розвиток інтеграції 

та взаємодії розглядаються як функція досягнутих рівнів розвитку, то для 

країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою інтеграція є 

засобом поліпшення їх соціально-економічних умов [1, c. 336]. 

Глобалізація кардинально змінила стан внутрішніх регіонів країни, 

зробивши їх потенційно готовими до інтеграції та взаємодії, що становлять 

взаємний інтерес. Це відображається в тому, що регіони дедалі більше 

залежать від глобальних процесів і впливають не лише з точки зору власної 

діяльності. Нові можливості, які приносить глобалізація, не лише дозволяють 

регіонам впливати на свій статус, але й «перевершують» розвиток своїх країн 

[2]. 

Глобалізація посилила взаємозалежність світу, що призвело до краху 

системи політичних кордонів та перетворення світової економіки в єдиний 

світовий ринок. Світова статистика підтверджує цей зсув. За останні роки 

світовий експорт зріс у десятки разів. За той же період прямі іноземні 

інвестиції зросли більш ніж у 20 разів [2]. 

В умовах глобалізації світової економіки, Україна стикається з багатьма 

основними проблемами, серед яких: сировинно-економічна орієнтація 

економіки, неочевидна інтеграція із світовою економікою, слаборозвинена 

виробнича та соціальна інфраструктура, відсталі загальні технології та 

технології підприємств, а також відсутність ефективного виробництва. Для 

вирішення цих проблем Україні потрібно розвивати інноваційну економіку, 

засновану на знаннях, та нові інструменти інформаційних технологій, які 

можуть стати основою суспільного добробуту. 

Інфраструктурні галузі та об'єкти характеризуються високою гнучкістю 

залежно від рівня їх виробничих і соціальних функцій, черговості їх 

виконання, масштабів створеного потенціалу та обсягу послуг, що ними 

надаються. 

Дедалі більшого значення нині набуває міжнародна інфраструктура - 

сукупність національних елементів транспортних систем, інформації та 

зв'язку, міжнародних банків і сфери послуг світового рівня, що забезпечують 

зовнішньоекономічну діяльність і функціонування міжнародного капіталу, 

розвиток бізнесу та конкуренції. 

Таким чином, міжнародні економічні відносини набувають різних умов 

під впливом глобалізації, набуває важливості міжнародна інфраструктура.  
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ЕТАПИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

 АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою здійснення господарської діяльності кожного підприємства є 

активи. Відповідно до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – 

ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних 

вигод у майбутньому [1]. 

Активи підприємства являють собою господарські засоби, сформовані за 

рахунок власного і позикового капіталу. Вони характеризуються балансовою 

вартістю, продуктивністю і здатністю генерувати дохід унаслідок постійного 

обороту. До активів традиційно належать контрольовані підприємством 

ресурси, використання яких зумовлює збільшення економічних ефектів. До 

них включають усі матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що 

належать суб'єкту господарювання на певну дату, їх розміщення та 

використання [2, с. 439].  

Характеризуючи активи як об'єкт фінансового управління, необхідно 

зазначити особливості їх окремих складників. Так, необоротні активи є 

найменш мобільною частиною майна. Під необоротними активами треба 

розуміти активи, які використовуються підприємством у його діяльності 

протягом тривалого періоду часу (більше одного року) та від використання 

яких підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, а їх вартість 

може бути достовірно визначена. До оборотних активів підприємства 

належать ті види майнових цінностей, які повністю споживаються за один 

виробничий цикл. Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи 

споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців із 

дати балансу. Значну частку оборотних активів на підприємствах становлять 

запаси [3, с. 57].  

Дослідження стану та структури активів підприємства є різноплановим 

процесом, тому, згідно з О. Я. Базілінською, варто розділити на такі етапи 

[4]: 

1) вертикальний та горизонтальний аналіз активів;  

2) аналіз коефіцієнтів структури активів;  

3) аналіз оборотних та необоротних активів;  

4) якісна характеристика основних засобів.  

Дослідження стану активів підприємства варто починати із проведення 

вертикального та горизонтального аналізу. На цій стадії аналізу формується 

уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі його 
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майна і джерелах, встановлюються взаємозв’язки різних показників. Як 

стверджує Т. В. Момот, вертикальний аналіз показує структуру майна 

підприємства, показники структури розраховуються у відсотках до валюти 

балансу [5]. Горизонтальний аналіз звітності полягає в побудові однієї чи 

кількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні показники доповнюються 

відносними темпами зростання (зниження). 

Для аналізу ефективності використання оборотних активів 

використовують показники оборотності, або, як їх ще називають - ділової 

активності: коефіцієнт оборотності; тривалість одного обороту в днях; 

коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних коштів; рентабельність 

оборотних активів підприємства. 
Показники економічної ефективності використання основних 

виробничих засобів: фондовіддача – визначається як відношення вартості 

валової продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів; 

фондомісткість – визначають відношенням вартості основних виробничих 

засобів до вартості валової продукції; рентабельність основних засобів – 

розраховується як відношення річної суми прибутку, одержаного від 

основної діяльності, до середньорічної вартості основних виробничих 

засобів, помножене на 100 [7]. 

Таким чином, поглиблений аналіз ефективності використання оборотних 

активів проводиться за допомогою приватних показників оборотності та 

рентабельності, які розраховуються по кожному їх виду: товарно-

матеріальних запасів; дебіторської заборгованості; грошовими коштами і 

фінансових вкладень. Такий аналіз дозволяє виявити резерви підвищення 

ефективності використання оборотних активів підприємства. 
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ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 В УКРАЇНІ 

 

Одним з най перспективних напрямків сприяння розвитку національного 

малого підприємництва служить ініціювання створення бізнес-інкубаторів.  

Бізнес-інкубатори забезпечують ефективну трансформацію існуючу в 

регіонах інтелектуальної продукції  конкурентоспроможні товари і послуги, 

стимулюють реальні інвестиції приватного капіталу в інноваційну діяльність, 

сприяють підвищенню експортного потенціалу національної 

високотехнологічної наукоємної продукції.  Як показує міжнародна 

практика, найбільш успішні американська, європейська і азіатська моделі 

бізнес-інкубаторів.  Згідно з результатами проведених досліджень [1, с.  203], 

близько 30% господарюючих суб'єктів продовжують свою діяльність після 

першого року функціонування, а серед клієнтів бізнес-інкубаторів цей 

показник досягає 80%, що свідчить про доцільність участі в інкубації. 

В цілому для українських суб'єктів малого підприємництва доступні 23 

програми Європейського Союзу, які можна класифікувати за трьома 

напрямками: 

 - полегшення виходу малого і середнього бізнесу на зовнішні ринки- 

надання консультаційних послуг з експортно-імпортної діяльності суб'єктів 

малого та середнього підприємництва на ринках ЄС і  світу;  

 - покращення умов для конкурентоспроможності, в тому числі для 

просування інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення зайвих 

регулюючих бар'єрів; 

-формування культури ведення бізнесу - освітні програми, проведення 

секторальних тренінгів, семінарів, програм обміну, стажувань тощо. 

Зацікавленість викликана залученням передового зарубіжного досвіду 

країн Західної Європи, США і Японії, в яких близько 50% робіт 

дослідницького характеру в проектах,  де головний підрядник - велике 

підприємство, виконують дрібні і середні суб'єкти господарювання - 

субпідрядники.  При цьому залучення суб'єктів малого підприємництва як 

співвиконавців-субпідрядників підвищує якість цих проектів, сприяє 

здешевленню і прискоренню виконання.  Один з імперативів розвитку 

національного малого підприємництва-визначення соціальних пріоритетів.   

Соціальні інновації дуже поширені в світі, проте в Україні практика 
соціального підприємництва носить несистемний характер і знаходиться на 
початковій стадії свого розвитку, незважаючи на ряд успішних прикладів.  
Соціальне підприємництво-це підприємницька діяльність господарюючого 
суб'єкта, спрямована на інноваційні зміни в суспільстві.  Мета, яку вирішує 
господарюючий суб'єкт соціального підприємництва, - допомога суспільству 
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щодо подолання проблеми, з якою держава не може впоратися самостійно.  
Соціальне підприємництво є відгуком на хронічні проблеми суспільства, такі 
як бідність, безробіття, розосередження громади, соціалізація людей з 
особливими потребами, захист прав людини, охорона навколишнього 
середовища.  Найважливіші причини, через які соціальні проблеми 
залишаються невирішеними роками, - це нестача ресурсів (перш за все 
фінансових) і порушення пріоритетності усунення соціальних проблем в 
суспільстві. 

З'ясовано, що соціальний ефект від реалізації соціального малого 
підприємництва може набувати таких форм: допомоги з подолання 
соціальної ізольованості представників вразливих верств населення;  
знаходження нових шляхів для реформування державних соціальних послуг;  
об'єднання громад навколо соціальних проблем шляхом залучення громадян 
до участі в 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.   

З урахуванням викладеного імперативами розвитку малого 
підприємництва в Україні є:  

- визначення його інноваційних домінант: обґрунтування пріоритетною 
інноваційно-орієнтованої структури національних суб'єктів малого 
підприємництва за видами економічної діяльності та окремих регіонах, 
здійснювалась на державному рівні моніторингу та оцінки впливу інновацій  
на діяльність і розвиток суб'єктів малого підприємництва і економіку країни 
в цілому, ініціювання створення бізнес-інкубаторів та стимулювання 
учасників в інкубації суб'єктів малого підприємництва, вирішення проблеми 
фінансово-кредитної та інформаційно-консультаційної підтримки 
інноваційно-орієнтованих суб'єктів малого підприємництва ;   

- обґрунтування соціальних пріоритетів: визнання соціального 
підприємництва на законодавчому рівні, визначення його ролі та місця в 
українському суспільстві, застосування альтернативних наукових підходів до 
з'ясування соціального ефекту, отриманого в результаті соціального 
підприємництва, забезпечення пільгових умов впровадження господарської 
діяльності на етапі  становлення соціального підприємства, розробка дієвого 
механізму державного регулювання і підтримки національного соціального 
підприємництва, підвищення рівня обізнаності суспільства про проблеми та 
перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні;   

- пошук альтернативних джерел фінансування господарської діяльності 
національних суб'єктів малого підприємництва, зокрема, за рахунок їх 
інтеграції в європейський і світовий простір, участі в програмах підтримки 
малого і середнього підприємництва, ініційованих ЄС, приєднання до 
Європейської мережі підприємств і залучення грантових франчайзингових 
засобів.  Результати досліджень обумовлюють необхідність подальшого 
вивчення даної проблематики з метою їх доповнення, вдосконалення і 
застосування  в господарській діяльності суб'єктів малого підприємництва. 
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ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В сучасних ринкових умовах господарювання забезпечення ефективної 

діяльності підприємств, підвищення рівня їх рентабельності та 

конкурентоспроможності можливе лише завдяки ефективного використання 

трудових ресурсів. Адже якими б досконалими та сучасними не були засоби 

виробництва, технології, і навіть досягнення науково-технічного прогресу, 

саме працівники, їх інтелект, креативність, ініціативність, вміння та навички 

визначають соціально-економічний розвиток не тільки підприємства, але й 

країни в цілому. Щодо визначення сутності трудових ресурсів, їх 

формування і використання були та залишаються в сфері наукових інтересів, 

зокрема, таких відомих українських вчених економістів, як Л.В. Балабанової, 

Д.П. Богині, О.А. Грішнової [2], О.Ю. Єрмакова, В.М. Ковальова [6],                   

Є.М. Лібанової, П.Т. Саблука, Л.Г. Чернюк [5] та ін. Серед зарубіжних 

дослідників необхідно відзначити М. Амстронга, Г. Беккера, Т.І. Заславську, 

Р. Лікерта, А.Г. Новіцького, Е.Р. Саруханова, та інших.  

Термін «трудові ресурси» вперше ввів в наукову літературу радянський 

вчений С.Г. Струмилін в 20-тих роках ХХ століття як обліково-статистичну 

категорію. Під поняттям «трудові ресурси» академік розглядав робочу силу 

країни у віці 16-49 років [8]. Тобто категоріальне визначення поняття 

«трудові ресурси» включало в себе лише кількісне вираження працездатного 

населення, не враховуючи при цьому його якісних характеристик.         
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Таблиця 1 – Поняття трудових ресурсів підприємства та їх 

характеристика 

 

В умовах ринкової економіки під поняттям «трудові ресурси» розуміють 

частину населення країни, що володіє сукупністю фізичних і духовних 

здібностей та може брати участь у трудовому процесі. Дослідження 

економічної сутності поняття «трудові ресурси» свідчать, що серед 

вітчизняних та зарубіжних науковців відсутнє однозначне трактування даної 

категорії. Визначення сутності поняття «трудові ресурси». Серед науковців 

існує протиріччя щодо кладу трудових ресурсів. Так, О.В. Грішнова,                    

Д.П. Богиня зазначають, що трудові ресурси включають в себе населення 

працездатного віку, крім непрацюючих пільгових пенсіонерів та інвалідів, і 

працюючих в економіці країни осіб молодших та старших працездатного 

віку[3]. А.В. Череп, В.В. Сьомченко зазначають, що трудові ресурси 

характеризуються масою живої праці, якою у даний період володіє 

суспільство для задоволення своїх потреб. Як економічна категорія трудові 

ресурси виражають економічні відносини по формуванню, розподілу й 

використанню працездатного населення [8]. Необхідно зазначити, що такий 

підхід до трактування категорії «трудові ресурси» є достатньо 

обгрунтованим. У таблиці 1 розкрито поняття трудових ресурсів 

підприємства. 

Автор Визначення поняття 

М.Г. Акулов,  

А.В. Драбаніч,  

Т.В. Євась 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за своїми 

віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері 

діяльності [1] 

О.А. Грішнова Трудові ресурси – це частина населення країни, що за своїм 

фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна 

працювати в народному господарстві [2] 

Т.В. Давидюк Трудові ресурси є формою вираження переважної частини людських 

ресурсів, це частина населення країни, яка, маючи відповідні 

психофізіологічні, фізичні та інтелектуальні якості, здатна виробляти 

матеріальні та духовні блага й послуги, щоб здійснювати корисну 

діяльність [3] 

Н.Д. Дарченко,  

В.С. Рижиков,  

О.А. Єськов,  

О.М. Мікрюков 

Трудові ресурси – це частина населення країни, яка відповідно до 

свого фізичного розвитку, розумових здібностей і знань здатна 

працювати в економіці [4] 

Д.В. Клиновий,  

Л.Г. Чернюк 

Трудові ресурси – це частина населення суспільства, яка має 

необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту, культуру, здібності, 

кваліфікацію та професійні знання для суспільнокорисної діяльності 

та відноситься до певної вікової категорії – працездатного віку [5] 

В.М. Ковальов Трудові ресурси – це частина населення, що проживає на певній 

території, яка володіє фізичними та інтелектуальними здібностями, 

знаннями, навичками й уміннями, необхідними для роботи у певній 

трудовій сфері [6] 

А.В. Череп,  

В.В. 

Сьомченко 

Трудові ресурси – це економічно активне, працездатне населення, 

частина населення, яка має фізичні і духовні здібності до участі у 

трудовій діяльності [8] 
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Відповідно до системи класифікації Міжнародної організації праці 
(МОП) все населення поділяється на економічно активне (зайняті та 
безробітні) та економічно неактивне населення. Поняття «економічно 
активне населення» включає ту частину трудових ресурсів, яка фактично 
працює або хоче працювати. 

Таким чином, в процесі дослідження встановлено, що існує ряд 
наукових підходів та поглядів щодо визначення сутності поняття «трудові 
ресурси». Узагальнивши їх та врахувавши власне бачення досліджуваної 
категорії, пропонуємо наступне визначення: трудові ресурси – це частина 
населення працездатного віку, яка володіє фізичними та розумовими 
якостями необхідними для здійснення нею трудової діяльності.  
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ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦI ПЕРСОНАЛУ  

СУЧАСНИХ ПIДПРИЄМСТВ 
 

В умoвах ринкoвoї екoнoмiки вiднoсини мiж персoналoм пiдприємства i 
йoгo керiвництвoм будуються, ми вважаємo, на принципoвo нoвiй, сучаснiй 
oснoвi. Метoю керiвництва є успiх на ринку пiдприємства i, вiдпoвiднo, 
oдержання максимальнoгo прибутку. Прoте, мета персoналу пiдприємства -
oдержання матерiальнoї винагoрoди i задoвoлення вiд рoбoти. Тoму, 
керiвництвo пiдприємства намагається oдержати максимум прибутку при 
мiнiмумi витрат на oплату працi. Персoнал пiдприємства намагається 
oдержати бiльшу матерiальну винагoрoду при меншoму oбсязi викoнуваних 
рoбiт. У знахoдженнi кoмпрoмiсу мiж oчiкуваннями персoналу пiдприємства 
та йoгo керiвництвoм i є суть стимулювання працi персoналу. 
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Прoблема стимулювання персoналу дoсить ширoкo рoзглядається 

сьoгoднi в наукoвiй i публiцистичнiй лiтературi. Складнiсть практичнoї 

oрганiзацiї системи стимулювання персoналу визначається недостатнім 

вивченням oсoбливoстей мoтивацiї працiвникiв, зайнятих у рiзних галузях.  

Дослідження стимулювання працi персoналу знайшли вiдoбраження в 

рoбoтах зарубiжних вчених: П.Друкера, Й. Шумпетера, Д. Рiкардo, 

Дж.М.Кейнса, А.Смiта та iнших. Вирiшення загальнoї прoблеми пiдвищення 

мoтивацiї трудoвoї дiяльнoстi присвяченo дoслiдження таких вiдoмих учених, 

як Д.П.Бoгиня, В.М. Гoнчарoв, В.М. Данюк, А.М. Кoлoт, М. Д. Ведерникoв, 

Т.А. Кoстишина, А. М. Гриненкo та багатьoх iнших. 

Метoю даного дoслiдження є визначення сутнoстi стимулювання працi 

персоналу та шляхiв йoгo покращення. 

Oснoвним елементoм, за дoпoмoгoю якoгo здiйснюється прoцес 

мoтивацiї працi є стимул. У наукoвiй лiтературi iснує велика кiлькiсть 

визначень пoняття «стимул». Так, стимул (лат. stimulus – стрекалo, 

пoгoнялка) трактується як зoвнiшнє спoнукання дo дiї, пoштoвх, спoнукальна 

причина, гoстрий цiпoк, яким пoганяли тварин, фiзичний агент (пoдразник), 

щo впливає на oрган пoчуттiв (рецептoр). 

В. Н. Слинькoв рoзглядає стимул, як цiленаправлений вплив на людину, 

який, незважаючи на джерелo i характер, впливає на активнiсть персoналу. 

Цей вплив ґрунтується в наданнi гарантiй дoсягнення в результатi власнoї 

дiяльнoстi предмета пoтягу, щo задoвoльняє пoтребу персoналу [3, c. 13]. 

Рoзрiзняють чoтири oснoвнi фoрми стимулiв: 

1) Примусoвi захoди. Iстoрiя свiдчить прo ширoке застoсування 

примусoвих захoдiв, пoчинаючи з фiзичнoгo пoкарання i закiнчуючи 

пoзбавленням майна. У демoкратичнoму суспiльствi на пiдприємствах 

викoристoвуються адмiнiстративнi метoди примусу: зауваження, 

переведення на iншу пoсаду, перенесення вiдпустки, дoгана, звiльнення з 

рoбoти; 

2) Матерiальне заoхoчення. Сюди вiднoсяться стимули в матерiальнo-

речoвiй фoрмi: зарoбiтна плата i тарифнi ставки, винагoрoда за результати, 

премiї з дoхoду чи прибутку, кoмпенсацiї, путiвки, кредити на пoкупку 

автoмoбiля абo меблiв, пoзики на будiвництвo житла та iнше; 

3) Мoральне заoхoчення. Стимули, спрямoванi на задoвoлення духoвних 

i мoральних пoтреб людини: пoдяки, пoчеснi грамoти, дoшки пoшани, 

пoчеснi звання, вченi ступенi, диплoми, публiкацiї в пресi, урядoвi нагoрoди 

та iнше; 

4) Самoствердження. Внутрiшнi рушiйнi сили людини, якi спoнукають 

йoгo дo дoсягнення пoставлених цiлей без прямoгo зoвнiшньoгo заoхoчення. 

Це найсильнiший стимул з вiдoмих в прирoдi, oднак вiн прoявляється тiльки 

у найбiльш рoзвинених членiв суспiльства [3, с. 87]. 

Серед методів впливу на персонал особливо важливу роль відіграє 

матеріальне заохочення. Як відомо, заробітна плата, як основна форма 

розподілу за працею, залежить від кількості і якості праці, витраченої на 

виконання визначеної роботи. Ця залежність забезпечується використанням 
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посадових окладів і систем преміювання та надбавок. Диференціація 

посадових окладів здійснюється на основі схем посадових окладів, які 

передбачають перелік посад і діапазон між мінімальним та максимальним 

розміром окладів за кожною посадою. При встановленні конкретного окладу 

працівнику беруть до уваги його ділові якості, обсяг та якість виконаних ним 

функцій, ступінь його відповідальності, рівень кваліфікації, досвід та знання. 

Важливим засобом матеріального стимулювання є премія, яка відіграє 

роль додаткового стимулювання за працю; забезпечує гнучку та оперативну 

залежність між конкретними результатами праці і заробітною платою 

працівника. Працівники преміюються за основною системою для 

зацікавлення в поліпшенні загальних результатів роботи підприємства і за 

додатковими системами, які стимулюють виконання визначених видів робіт. 

Додаткові системи передбачають стимулювання інноваційної діяльності, 

економії ресурсів, дострокове виконання важливих робіт, стимулювання за 

результатами роботи за рік, проведення оглядів, конкурсів, тощо [2, с. 56]. 

Обираючи методи стимулювання праці персоналу необхідно 

враховувати реальні фінансові можливості підприємства. Якщо фінансові 

труднощі не дозволяють застосовувати матеріальне стимулювання, 

необхідно використовувати нематеріальні методи, адже емоційний підйом 

працівників – основна складова їх продуктивності, яка сприяє досягненню 

кращих результатів у перспективі. 

На думку О. Харчишиної на сучасних підприємствах варто 

використовувати такі методи стимулювання працівників: 

- грамоти за досягнення успіхів, похвальні листи, усні компліменти та 

похвалу тощо; 

- впроваджувати корпоративну культуру; 

- запровадити подарунки на свята, частіше реалізовувати спілкування 

працівників між собою та безпосередньо з керівництвом різних рівнів, 

проводити більше корпоративних свят і спортивних змагань; 

- створити таку робочу обстановку, яка базувалася б на відкритості та 

повазі, сприяла би розкриттю здібностей кожного працівника; 

- поліпшити умови праці працівників, надавати їм соціальні пакети 

послуг; 

- розширювати повноваження працівника, давати йому більше свободи 

та дозволяти брати участь у прийнятті рішень; 

- налагодити систему винагород, особливо винагороду вільним часом, 

що допоможе утримати співробітників від формування навички марного 

витрачання часу та дозволить співробітнику більше витрачати часу на себе і 

свою сім’ю; 

- проводити навчання та тренінги, що надасть можливість працівникам 

добре проявити себе в результатах роботи [1]. 

Однак, останнім часом персонал, особливо амбіційна молодь, чекає 

чогось більшого, цікавішого, мотиваційнішого. Саме тому пропонуємо серед 

заходів, які стимулюють працівників, використовувати наступні: 

1) Можливість «прозорого» кар’єрного зростання; 
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2) Система визначення ступеня успішності виконаної роботи, публічне 

визнання та похвала за успіхи в роботі; 

3) Комфортні умови роботи (зони харчування, відпочинку, 

саморозвитку); 

4) Можливість працювати віддалено; 

5) Великі наради та мітапи, які мотивують на досягнення професійних 

цілей;  

6) Зворотній зв’язок від керівництва (відповідь на побажання, претензії 

від працівників). 

Таким чинoм, можна стверджувати, що стимулювання персоналу – це 

створення особливих умов праці на підприємстві, які «підштовхують» 

співробітників до якісного виконання посадових обов’язків. Вдало 

розроблена та впроваджена система стимулювання праці це не лише 

ефективний інструмент управління персоналом, а й засіб досягнення 

головних цілей підприємства. Стимулювання персоналу підвищує загальну 

продуктивність праці, а зміна відношення персоналу до своєї роботи справді 

сприяє зростанню прибутковості підприємства.  
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СУТЬ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В наш час питання забезпечення умов для стійкого функціонування 

підприємств виходять на передній план. Підприємство, як економічний 

суб'єкт, постійно знаходиться під впливом безлічі чинників, вплив яких 

доводиться враховувати і реагувати на них відповідним чином. Можна 

впевнено стверджувати, що діючі підприємства є центральною ланкою 

економічною системи будь-якої держави, яка має безпосередній вплив на її 

стабільність та соціально-економічні досягнення. У цьому зв’язку важливим 

завданням ефективного функціонування підприємств є забезпечення їх 

економічної безпеки, що особливо актуалізується в умовах існування 

нестабільного та невизначеного бізнес-середовища. 

Підприємство - це самостійний господарюючий суб'єкт, володіє правами 

юридичної особи, який виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає 

послуги [2]. 
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Головним завданням підприємства є господарська діяльність, 

спрямована на отримання прибутку для задоволення інтересів його власника 

і працівників.  

В процесі своєї діяльності підприємство реалізує наступні функції: 

 управління фінансами (забезпечення фінансової стійкості і 

ліквідності); 

 управління персоналом (відбір і прийом на роботу, підготовка і 

перепідготовка персоналу відповідно до потреб бізнесу, рішенням всіх 

питань, що стосуються його ефективного використання); 

 дослідження і розробки (створення нових видів продукції і 

технологічних процесів, поліпшення існуючих з метою підвищення 

ефективності виробництва і розширення ринку збуту); 

 маркетинг (забезпечення дослідження ринку, визначення потреб і 

запитів споживачів, реальних замовлень на продукцію та її реалізацію); 

 виробнича функція (виробництво продукції, робіт і послуг, 

необхідних суспільству); 

 логістика (організація поставок сировини, комплектуючих, машин, 

обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для господарської 

діяльності); 

 екологічна функція (випуск екологічно чистої продукції та зниження 

її природо ємкості, а також зниження і компенсація негативного впливу 

виробництва на навколишнє середовище); 

 соціальна функція (забезпечення умов для відтворення робочої сили, 

матеріальної зацікавленості в результатах купа, забезпечення безпечних умов 

праці). 

Економічна безпека підприємства – стан найбільш ефективного 

використання ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного 

функціонування підприємства. Під економічною безпекою підприємства слід 

розуміти захищеність його потенціалу від негативного впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів, прямих або непрямих економічних загроз, а також 

здатність суб'єкта до відтворення. Поняття економічної безпеки підприємства 

можна розглядати з кількох позицій. З позиції різних агентів ринку, взаємодія 

підприємства із споживачами, з посередниками, з податковими та 

кредитними органами і т.д., оцінка повинна визначити, що економічна 

безпека підприємства є комплексним відображенням ступеня надійності 

підприємства як партнера в виробничих, фінансових, комерційних і інших 

економічних відносинах за певний проміжок часу. До основних цілям 

економічної безпеки відносяться: забезпечення високої фінансової 

ефективності роботи, фінансової стійкості і незалежності підприємства; 

забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої 

конкурентоспроможності технічного потенціалу підприємства; досягнення 

високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної 

організаційної структури управління підприємством; досягнення високого 

рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу; 
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мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської 

діяльності на стан навколишнього середовища; правова захищеність усіх 

аспектів діяльності підприємства; забезпечення захисту інформації, 

комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного 

забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства; ефективна організація 

безпеки персоналу підприємства, його капіталу і майна, а також комерційних 

інтересів [1]. 

Рівень економічної безпеки підприємства не можна оцінити певним 

статичним показником, оскільки він містить, як мінімум, три компоненти: 

1) існуючий рівень економічної безпеки підприємств (щодо ресурсного 

забезпечення виробничо-господарської та фінансової діяльності); 

2) ефективність функціонування; 

3) здатність до подальшого розвитку підприємства.  

Досягнення результатів діяльності пропонується розглядати за 

критеріями: стабільності та безперервності виробничої діяльності 

підприємства; фінансовоекономічної стійкості підприємства; ефективності 

використання ресурсів підприємства. При ефективному використанні 

ресурсів і наявності здатності підприємства до постійного розвитку можна 

стверджувати про досягнення високого рівня економічної безпеки [3].  

Середній рівень економічної безпеки характеризується досягненням 

підприємства фінансово-економічної стійкості та формування здатності до 

адаптації. При виявленні стабільності й безперервності виробничої діяльності 

на підприємстві і при здатності тільки протистояти загрозам рівень 

економічної безпеки підприємства є низьким. 

Методика формування системи економічної безпеки підприємства 

складається з наступних основних етапів: 

1) оцінка існуючого стану економічної безпеки підприємства; 

2) аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз безпеки підприємства; 

3) створення системи забезпечення економічної безпеки підприємства; 

4) розробка критеріїв оцінки ефективності створеної системи; 

5) перевірка (тестування) системи економічної безпеки; 

6) вдосконалення створеної системи економічної безпеки підприємства 

[4]. 

Запропонована методика формування системи економічної безпеки 

підприємства передбачає здійснення постійного контролю протягом 

реалізації кожного етапу, для корекції і вдосконалення напрямків 

формування системи безпеки, тому як «витрати на забезпечення безпеки не 

повинні перевищувати ефективності від впровадження системи безпеки ». 

Висновки. З огляду на все вищевикладене, можна зробити висновок, що 

економічна безпека бізнесу, підприємства буде забезпечена, тобто 

підприємство буде працювати в стані захищеності від зовнішніх і внутрішніх 

загроз, якщо буде організована ефективна система економічної безпеки на 

підприємстві в цілому, якщо система економічної безпеки будуватиметься в 

залежності від особливостей підприємства, умов виробничої діяльності, 

застосовуваних технологій, стану інфраструктури та багато чого іншого. 
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ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ ТА ФОРМИ 
 

Останнім часом загроза безпеки і комфортного існування людини 
починає виходити від несприятливого стану навколишнього середовища. 
Перш за все, це ризик для здоров'я. Тепер більше немає сумнівів в тому, що 
забруднення навколишнього середовища може викликати ряд захворювань, і 
в цілому призводить до скорочення середньої тривалості життя людей, що 
піддаються впливу екологічно несприятливих чинників навколишнього 
середовища. Саме очікувана середня тривалість життя людей є основним 
критерієм екологічної безпеки. 

Проблема екологічної безпеки широко обговорюється в сучасній науці. 
Аналіз чинного законодавства України та сучасної спеціальної 
екологоправової літератури дає підстави стверджувати, що найбільш повно і 
точно розкриває поняття екологічної та національної безпеки з правової 
точки зору визначення: "екологічна безпека є складовою національної 
безпеки, тобто такий стан розвитку суспільних правовідносин і відповідних 
їм правових зв'язків, за яких системою правових норм, інших державно-
правових і соціальних засобів гарантується захищеність прав громадян на 
безпечне для життя та здоров'я довкілля, забезпечуються регулювання 
здійснення екологічно небезпечної діяльності і запобігання погіршення стану 
довкілля та інших наслідків, небезпечних для життя та здоров'я особи, 
суспільства, яка потребує чіткої конституалізації в чинному законодавстві 
України" [3]. 

Представлені наукові погляди та детальний аналіз чинного 
законодавства України дає підстави запропонувати три концепції визначення 
поняття «екологічна безпека» залежно від її функціонального призначення, 
зокрема:  
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– управлінську - екологічну безпеку можна розглядати з точки зору 

синтезу двох граней: по-перше, як надзвичайно важливий елемент механізму 

державного управління, який реалізовується державою як безпосередньо, так 

і опосередковано крізь національну безпеку України, по-друге, як засіб 

охорони суспільних відносин, які належать до сфери державного управління;  

– охоронну - екологічна безпека забезпечує охорону сукупності 

матеріальних та нематеріальних цінностей, які виникають у процесі 

реалізації суспільних відносин органами державної влади, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форми власності, а також 

окремими громадянами;  

– карально-ретроспективну - за якої екологічну безпеку слід розуміти як 

охоронювані чинним законодавством суспільні відносини, які тягнуть за 

собою юридичну відповідальність з боку держави в разі їх недотримання, 

порушення чи посягання [2]. 

Визначення та розуміння екологічної безпеки викликало і продовжує 

викликати багато обговорень із погляду як значення, так і поділу на певні 

категорії. Сприйняття екологічної безпеки може мати різний діапазон, 

поняття набуло не тільки військового і політичного змісту, але й соціального, 

культурного, економічного, підприємницького або екологічного. Цей підхід 

до проблем екологічної безпеки показує, наскільки багатогранна ця сфера 

нашого життя і наскільки важливо для нашого існування. Екологічна безпека, 

або безпека навколишнього природнього середовища, є новим значущим 

аспектом міжнародної та внутрішньої безпеки [1]. 

Необхідним завданням національної екологічної політики у сфері 

забезпечення екологічної безпеки вважається збалансованість соціально-

економічних запитів і збереження навколишнього природного середовища, 

пропаганда екологічних знань.  

Розрізняють чотири форми екологічної безпеки. 

Перша форма – екологічна безпека як соціальна мета. У цьому сенсі 

екологічна безпека збігається з метою сталого розвитку. 

Друга форма – екологічна безпека як соціальна норма. В цьому випадку 

екологічна безпека виступає як соціальна цінність, інтегрована в масову 

свідомість. 

Третя форма – екологічна безпека як стан соціо-техно-природної 

системи. В такому розумінні екологічна безпека має системний характер. 

Четверта форма – екологічна безпека як соціальний інститут. 

Отже, під екологічною безпекою доцільно розуміти структурний 

елемент національної безпеки, який відображає стан захищеності державних 

та суспільних інтересів і забезпечується шляхом застосування державного 

примусу в процесі здійснення державно-управлінської діяльності. 

Екологічна безпека означає не тільки охорону навколишнього 

середовища, але і визначення національних інтересів у цій сфері, вироблення 

і проведення державної політики щодо попередження можливості загроз і 

мінімізації їх наслідків. 
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МІЖНАРОДНІ БІРЖІ ТА ОСОБЛИВОСТІ  

ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Ринкова інфраструктура відіграє важливу роль у забезпеченні кругообігу 

матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних та інших ресурсів. Серед 

широкої сукупності інституцій ринкової інфраструктури саме біржі 

відіграють важливу роль в забезпеченні кругообігу значної частини 

економічних ресурсів. Для торгівлі активами, зокрема фінансовими та 

речовинними, біржі створюють організаційні, правові та технічні умови. 

Головними завданнями бірж є організація і упорядкування ринків валют, 

товарів та капіталу, спрощення процесів торгівлі, також стабілізація цін т, 

захист інтересів продавців та покупців від негативних цінових змін. Торгівля 

на біржі має таку характеристику: гласність, відкритість та вільне 

ціноутворення. Зрештою відбуваються процеси самоліквідації тіньового 

ринку завдяки біржам та прозорості товарних потоків ,  чим і обумовлюється 

актуальність теми даної роботи. 

Теоретичні та практичні аспекти міжнародних бірж  висвітлені в працях 

вітчизняних і зарубіжних учених-економістів: Д. Лук'яненко та О. Титова,            

Є. Кирилюк, О. В. Іншаков та О. Г. Русскова, Л. Роберт, Р. Глен Габбард,               

І. Гісан та в інших. 

Метою дослідження  є опрацювання  теоретичних аспектів визначення 

сутності, класифікацій міжнародних бірж та порівняння організаційно-

правових засад діяльності товарних та фондових бірж. 

Згідно з даними дослідження, сучасний світовий біржовий ринок на 

підйомі, тому впливає на ведення господарської діяльності. Під впливом 

економічної глобалізації відбуваються кардинальні зміни в біржовій торгівлі, 

а саме відбувається об’єднання міжнародних бірж. Метою якої є утворення  
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альянсів, для оптимізації введення біржової торгівлі. Так фондові і товарні 

біржі перетворюються на універсальні біржові альянси. Крім того, значно 

збільшуються біржові товари. 

Біржа – це об'єднання економічних суб’єктів, які здійснюють виробничу 

та комерційну діяльність, що діють відповідно правилам торгівлі. Важливою 

функцією біржі є розробка правил торгівлі на біржі і забезпечення їх 

дотримання всіма учасниками торгів. Біржа повинна полегшити укладання 

угод між учасниками торгів та гарантувати виконання укладених угод. 

Виконавши цю функцію біржа розробляє механізми та схеми, які в свою 

чергу гарантують дотримання зобов'язань за контрактами. 

Міжнародні товарні біржі – це діючі оптові ринки, купівлі-продажу. По-

перше, на масові сировинні і взаємозамінні товари. По-друге, на «невловимі» 

товари ,наприклад фінансові інструменти чи контракти фінансового типу. 

 Відповідно до визначення ЮНКТАД, сучасна товарна біржа – це 

фінансовий ринок, на якому різні групи його учасників, такі як хеджери і 

спекулянти торгують контрактами, прив'язаними до цін на сировину чи на 

«нетоварні цінності» , щоб запобігти цінового ризику і передачі його іншим 

учасникам ринку або, навпаки, прийняття цього ризику на себе в розрахунку 

дістати прибуток. 

У розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, нараховується 

близько 50 міжнародних товарних бірж. Які мають загальний оборот близько 

10 трлн дол.,вони складають понад 25 % від їхнього валового національного 

продукту. Наскільки я була проінформована на міжнародних товарних 

біржах реалізується продукція майже 160 найменувань. 

Основною частиною міжнародного біржового обороту є ф'ючерсні 

угоди. Вони не передбачають  постачання реального товару. Обсяг біржового 

обороту за цими угодами складає 1,5 трлн дол. на рік (60-70 % світового 

обороту). У світі нараховується 110 ф'ючерсних ринків по 

сільськогосподарських товарах і 40- по промисловій сировині і 

напівфабрикатам. 

Отже, біржі відіграють особливу роль в інфраструктурі сучасної 

ринкової економіки. За допомогою фінансових інструментів, а саме товарів, 

валюти, цінних паперів біржа забезпечує роботу ринку. 
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МIЖНАРOДНА ТOРГIВЛЯ ПOСЛУГАМИ 

В УМOВАХ ГЛOБАЛIЗАЦIЇ 

 
З рoзвиткoм наукoвo-технiчнoгo прoгресу, ствoренням нoвiтнiх 

технoлoгiй i впрoвадженням iннoвацiй сектoр пoслуг рoзширює свoї 
масштаби i частку в загальнoму oбсязi свiтoвoї тoргiвлi. Пoтреба в пoслугах 
зрoстає з кoжним рoкoм. сфера пoслуг вiдiграє важливу рoль не тiльки в 
рoзвитку екoнoмiки oкремих країн, а й у рoзвитку свiтoвoгo гoспoдарювання. 
за рахунoк рoзвитку сфери пoслуг, зoкрема тoргiвлi пoслугами, країни 
мoжуть забезпечити сoбi екoнoмiчне зрoстання, пiдвищення рiвня 
кoнкурентoспрoмoжнoстi, збiльшення oбсягiв мiжнарoднoї тoргiвлi. 

В сучасних умoвах ринкoвих вiднoсин oсoбливo актуальними є 
прoблеми фoрмування та рoзвитку ринку пoслуг у зoвнiшньoекoнoмiч-нiй 
дiяльнoстi, адже рoзвитoк сучаснoгo мiжнарoднoгo ринку тoварiв i йoгo 
насиченiсть привели дo збiльшення пoпиту на пoслуги i рoзвитку 
мiжнарoднoгo ринку пoслуг. 

Сфера пoслуг залишається oднiєю iз найменш вивчених i найменш 
регульoваних сегментiв свiтoвoгo ринку. Зважаючи на це, дoслiдженням 
данoгo ринку займаються такi вченi зарубiжнi та вiтчизнянi дoслiдники: 
Агафoнoва Л.Г., Кoтлер Ф., Кiрєєв O.П., Гаврилюк С.П., Лук’яненкo Д.Г., 
Румянцев А.П., Кoваленкo Ю.С., Oлефiр А.O., Старoстiна А.O., Фiлiпенкo 
А.С., Челенкoв А.П., Чебoтарь Ю.М. та iн. 

Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв мiжнарoднoї 
тoргiвлi тoварами в умовах глобалізації. 

В oстаннi рoки спoстерiгається тенденцiя пiдвищення рoлi пoслуг у 
свiтoвiй екoнoмiцi. Пoсилюється вплив пoслуг на рoзвитoк суспiльства, стає 
все бiльш пoмiтнoю їх дiя в прoцесах вирoбництва, рoзпoдiлу i кiнцевoгo 
викoристання валoвoгo внутрiшньoгo прoдукту, фoрмування та реалiзацiї 
дoхoдiв населення, в пiдвищеннi рiвня життя. 

Пoслугoю вважається будь-який захiд абo вигoда, якi oдна стoрoна мoже 
запрoпoнувати iншiй i якi в oснoвнoму невлoвимi i не привoдять дo 
завoлoдiння чим-небудь. вирoбництвo пoслуг мoже бути, а мoже i не бути 
пoв’язане з тoварoм в йoгo матерiальнoму виглядi [1, с. 44]. 

Дo пoслуг частo вiднoсять всi види кoриснoї дiяльнoстi, щo не ствoрює 
матерiальних цiннoстей, тoбтo гoлoвним критерiєм вiднесення тiєї чи iншoї 
дiяльнoстi дo сфери пoслуг є нематерiальний характер вирoбленoгo в цiй 
сферi прoдукту.  

Пoслуги, якщo ними тoргують на свiтoвoму ринку, за свoєю 
екoнoмiчнoю прирoдoю нiчим не вiдрiзняються вiд звичайнoгo тoвару. Тoму 
всi теoрiї пoпиту та прoпoзицiї в мiжнарoднiй тoргiвлi цiлкoм пристoсoванi i 
дo тoргiвлi нефактoрними пoслугами. 
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Мiжнарoдна тoргiвля пoслугами - система мiжнарoдних тoварнo-
грoшoвих вiднoсин мiж суб'єктами рiзних країн iз привoду купiвлi-прoдажу 
пoслуг [2, с. 87]. 

Мiжнарoдну тoргiвлю тoварами i пoслугами, iнтелектуальнoю власнiстю 

регулює Свiтoва oрганiзацiя тoргiвлi (СOТ). Гoлoвним мiжнарoдним 

дoкументoм, який застoсoвується при цьoму, є Генеральна угoда прo 

тoргiвлю пoслугами, щo має статус дoдатку дo угoди прo СOТ. 

Iз ствoренням СOТ сфoрмувалася якiснo нoва система правoвoгo 

регулювання мiжнарoднoї тoргiвлi, спрямoванoгo на рoзвитoк динамiчнoгo 

екoнoмiчнoгo середoвища, вiдкритoї та передбачуванoї системи мiжнарoдних 

тoргoвельних зв'язкiв, ствoрення нoвих мoжливoстей для пoлiпшення 

екoнoмiчнoгo станoвища багатьoх країн свiту. Угoди СOТ є екoнoмiкo-

правoвoю oснoвoю мiжнарoдних тoргoвельних oперацiй. Вiдпoвiднo дo них, 

тoргiвля має бути пoзбавленoю будь-якoї дискримiнацiї, передбачуванoю, 

вiдкритoю для чеснoї кoнкуренцiї, сприятливoю для слабoрoзвинутих країн. 

Ключoвим у тoргiвлi пoслугами є те, щo у бiльшoстi випадкiв в якийсь 

мoмент пoвинне вiдбутися фiзичне зiткнення пoкупця i прoдавця пoслуги. 

Тiльки у цьoму випадку угoда мiжнарoднoї купiвлi-прoдажу пoслуги 

вiдбудеться. 

Iснує декiлька механiзмiв здiйснення угoд пo мiжнарoднiй тoргiвлi 

пoслугами:  

 пoкупцi пoслуг, щo є резидентами oднiєї країни, приїздять дo 

прoдавця пoслуг, щo є резидентoм iншoї країни. Мoбiльнiсть пoкупця 

звичайнo заснoвана на тiм, щo за кoрдoнoм вiн змoже oтримати пoслугу, яка 

абo вiдсутня в йoгo країнi (туризм), абo якiсть якoї вище (oсвiта, медична 

дoпoмoга), абo вартiсть її нижче (складування тoварiв, ремoнт судiв);  

 прoдавець пoслуг, щo є резидентoм oднiєї країни, приїздить дo 

пoкупця пoслуг, щo є резидентoм iншoї країни. Мoбiльнiсть прoдавця 

звичайнo заснoвана абo на тoму, щo йoгo пoкупець знахoдиться за кoрдoнoм i 

не мoже перемiститися дo прoдавця (аудитoрськi i бухгалтерськi пoслуги для 

пiдприємств), абo на специфiчнoму характерi самoї пoслуги (будiвництвo);  

 i прoдавець, i пoкупець абo oднoчаснo спiльнo викoристoвують 

пoслугу (мiжнарoдна телефoнна рoзмoва), абo збираються в третiй країнi 

(мiжнарoдна кoнференцiя), абo прoдавець рoбить пoкупцю пoслугу через 

представництвo в третiй країнi (наприклад, вiдряджання iнoземних фахiвцiв з 

мoскoвськoгo представництва Свiтoвoгo банку дo країн СНД для надання 

технiчнoї дoпoмoги) [3]. 

За приблизними oцiнками, пoслуги в даний час складають близькo 70 % 

свiтoвoгo ВНП. Цей сектoр свiтoгoспoдарських зв'язкiв прoдoвжує зрoстати, 

при цьoму пiдсилюється лiбералiзацiя мiжнарoдних oперацiй з пoслугами. 

Таким чинoм, рoль мiжнарoднoї тoргiвлi пoслугами прoявляється в тoму, 

щo вoна є важливим сектoрoм нацioнальнoгo i свiтoвoгo гoспoдарства, 

вiдiграє важливу рoль у рoзвитку людськoгo капiталу, впливає на 

функцioнування i рoзвитoк матерiальнoгo вирoбництва, сприяє збiльшенню 

вiльнoгo часу, ствoрює мoжливoстi для пoвнiшoгo задoвoлення i рoзвитку 
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пoтреб людей i суспiльства, є найважливiшим елементoм фoрмування 

сучаснoї якoстi життя та забезпечує якiсть екoнoмiчнoгo зрoстання i 

пiдвищення кoнкурентoспрoмoжнoстi країни. 
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ООН ТА МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Вертаючись до лекцій з історії та міжнародної економіки ми 

неодноразово згадуємо про ООН (Організацію Об’єднаних Націй) та її роль в 

міжнародному економічному співробітництві.  

Як зазначено  в статуті ООН -  головними цілями організації є :  

- підтримка міжнародного миру і безпеки;  

- розвиток дружніх відносин між націями на основі поваги принципу  

рівноправ'я та самовизначення народів; 

- здійснення співробітництва для розв'язку міжнародних проблем 

економічного, соціального, екологічного, культурного характеру. 

Одною з основних цілей є міжнародне економічне співробітництво. В 

ООН цим займається окрема інституція, а саме ―Економічна і Соціальна Рада 

(ЕКОСОР) ООН‖. Вона є головним органом з координації економічної 

співпраці ООН та усіх суміжних організацій та країн. На цей орган припадає 

майже 70% всього бюджету ООН.  

Але окрім ООН та її агенцій також існує перелік організацій, які також 

виконують функції регуляторів з економічних питань. Наводжу список цих 

організації: 

- Європейська економічна комісія – охоплює європейські країни, а також 

США та Канаду. 

- Економічна і соціальна комісія для раїн Азії й Тихого океану 

(ЕСКАТО) – сприяє розвитку країн Азії та Тихого океану. 

- Міжнародна організація праці (МОП) – регулює питання з трудового 

права, соціальної рівності та співробітництва між підприємствами і 

робітниками. 

Усі ці інституції плідно працюють над поліпшенням економічного 

середовища в глобальній економіці. Але спершу потрібно розібратися з 

поняттям міжнародне економічне співробітництво. Як зазначено в 

http://www.cpk.org.ua/
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підручниках це – один з видів міжнародних відносин, що полягає в 

економічній співпраці підприємств, держав, континентів. Розвиток 

економічної співпраці обіцяє нам ―світле майбутнє‖, задоволення споживчих 

потреб та розвиток економіки країни.  

Міжнародні організації покликані сприяти підписанню багатосторонніх 

договорів, створювати міжнародні механізми спостереження і контролю за їх 

виконанням, розробляти та встановлювати норми, що регулюють МЕВ в 

правовому полі.  

Останнім часом ми можемо спостерігати зміни на глобальній 

економічній арені. Тепер можливість здійснення і регулювання МЕВ 

отримали корпорації. Вони як ніхто краще знають, що потрібно споживачам 

(тим самим громадянам в баченні державних структур). Вони мають 

детальну стратегію з просування новітніх маркетингових та виробничих 

механізмів. Вони автономні у фінансуванні та не залежать від 

бюрократичних недоліків міжнародних організацій. Закони створюються не 

для них, а під них. Державам вигідно співпрацювати з великими 

корпораціями, а міжнародним організаціям дістаються роль обличчя. 

Обличчя – твердого, впевненого у своїх діях і незалежного від будь-яких 

авторитарних режимів. Але якщо проаналізувати ситуацію, що відбувається в 

глобальній економіці ми можемо спостерігати зміну вагів. Зміну пріоритетів.  

Міжнародним організаціям варто перекваліфікуватися з недосяжних 

звичайному населенню абревіатур на зрозумілий кожному бренд. Бренд, що 

продає свої послуги. Регулює взаємодію між споживачем і постачальником. 

Покращує комунікацію зі споживачем і не займається популізмом, а дійсно 

покращує життя звичайних людей.   
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 
Інвестиційна стратегія підприємства сьогодні повинна включати 

виявлення перспективних джерел фінансування. Для підвищення 
конкурентоспроможності українських підприємств потрібно, щоб 
інвестування носило інноваційний характер. Порівнюючи з 90-ми роками, 
Україна значною мірою втратила свій інноваційний потенціал і відстала від 



129 

країн Східної Європи: в 1990 р. частка підприємств, що займаються 
розробкою і впровадженням нової або вдосконаленої продукції, становила 
60–70%, а до 2005 р. вона скоротилася до 11,9 %, порівняно з 70% у 
розвинених країн і з 30% у Польщі[1, с. 45].  

Результати аналізу ефективності управління інвестиційно-інноваційною 
діяльністю підприємств в Україні дозволяють стверджувати, що, незважаючи 
на досить активний розвиток, їм притаманні такі проблеми, як обмеженість 
можливостей достатнього фінансування інвестиційно-інноваційних програм, 
недостатність виробництва нових інноваційних товарів, обмеженість заходів, 
спрямованих на формування інтелектуально-кадрового та інноваційного 
потенціалу, стимулювання інтелектуальної творчої діяльності. Крім того, 
низькою залишається частка інноваційних товарів, використання об’єктів 
інтелектуальної власності, обмеженість практик для залучення зовнішніх 
партнерів до спільної реалізації інвестиційно-інноваційних проектів                        
[2, с. 164]. 

Світова практика пропонує широкий спектр інструментів інвестиційно-
інноваційного розвитку. Хоча їх застосування в повному обсязі вимагає 
значних грошових вливань, недоступних для більшості українських 
підприємств, досить вибрати і використовувати обмежене число найбільш 
оптимальних, з точки зору вимог і можливостей конкретного підприємства, 
інструментів [3, с. 35]. 

У країнах з розвиненою ринковою економікою одним з найбільш 
універсальних важелів виступає венчурний механізм освоєння нововведень. 
Загальний зміст венчурного інвестування полягає у вкладенні інвестиційних 
ресурсів в підприємства, які швидко розвиваються, діяльність яких має 
інноваційний характер, або підприємств, що володіють потенціалом такого 
зростання за умови фінансування їх діяльності на початкових етапах 
розвитку, шляхом здійснення внеску до статутного капіталу, тобто 
пропонується участь в управлінні підприємством – об’єктом інвестицій.  

Головна причина високої ефективності венчурних інвестицій полягає в 
поєднанні курсу на реалізацію принципово нових інноваційних проектів, 
добре відпрацьованих методів управління, що дозволяють гранично 
мінімізувати великі супутні фінансові ризики, і сильні матеріальні стимули 
для основних суб’єктів інноваційного процесу.  

До факторів, що дає можливість для розвитку венчурного інвестування, 
можна віднести наступні:  

1. Науково-технічний потенціал окремих українських підприємств. 
Серйозним підтвердженням високого науково-технічного рівня українських 
фахівців є активна діяльність на території України зарубіжних компаній, що 
спеціалізуються на трансфер технологій, свого роду «оренді мізків» для 
вирішення прикладних, галузевих завдань.  

2. Незважаючи на менші фінансові можливості і невеликий досвід 
українських інвесторів у порівнянні з іноземними, перші володіють певною 
перевагою, що полягає в здатності краще оцінити перспективи розвитку 
проекту з урахуванням особливостей українського ринку, а також у доступі 
до більш глибокої інформації.  



130 

3. Українські банки в більшості своїй не кредитують довгострокові 
проекти розвитку підприємств в силу браку капіталу, підвищеного ризику і 
низької ліквідності. Діяльність іноземних банків обмежена короткостроковим 
експортним кредитуванням.  

В умовах дефіциту власних фінансових ресурсів венчурний капітал 
може істотно розширити свою нішу на ринку інвестицій. Отже, в сучасній 
економіці підприємства створюють вартість і матеріальні багатства, 
спираючись на якусь форму змін в будь-якій області – технології, матеріалів, 
продукції, послуг, цін і т.д., формуючи новий попит, вдаючись до нових 
способів залучення капіталу або розвиваючись на нових ринках. 
Підприємства економічно розвинених країн розглядають інновації як засіб 
збільшення доходів і завоювання більшої частки ринку [4, 5]. 

Об’єктивно інноваційний розвиток компаній не тільки дозволяє 
оптимізувати основні фінансові показники діяльності, але і підвищити 
технічну, технологічну та товарну конкурентоспроможність підприємств в 
цілому. Ця обставина робить необхідним умову інноваційного характеру 
інвестиційної стратегії українських підприємств. Створення механізмів 
венчурного інвестування в Україні, може надати початковий імпульс 
підвищенню її конкурентоспроможності. На сучасному етапі інвестиційно-
інноваційний сектор України характеризується зниженням активності, 
дефіцитом фінансових ресурсів, падінням платоспроможного попиту на 
науково-технічну продукцію, що спричинено значними недоліками під час 
розроблення та виконання державних цільових програм [5, 6]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що інвестиційно-інноваційна політика 
повинна бути збалансованою та спрямованою на гармонійне доповнення 
внутрішніх інвестицій зовнішніми, де визначальним фактором будуть 
національні інтереси держави, її інноваційний розвиток. Додатковими 
заходами щодо залучення зовнішніх інвестицій, які будуть спрямовуватися в 
пріоритетні інноваційні проекти є: доповнення існуючої законодавчої бази і 
розроблення нової, що передбачатиме пільги для іноземних інвесторів, які 
мають намір вкладати кошти саме в розвиток наукомістких галузей; 
забезпечення високого рівня підготовки інвестиційних проектів 
інноваційного характеру відповідно до міжнародних стандартів; активне 
співробітництво з міжнародними інвестиційними та фінансовими 
структурами; ефективне інформаційне забезпечення потенційних іноземних 
інвесторів щодо можливостей реалізації інноваційних проектів в Україні. 
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Сьогодні практично кожне підприємство знаходиться у ситуації 

невизначеності та невпевненості в завтрашньому дні, оскільки економіка 

країни є мінливою і ніхто не захищений від економічних ризиків. На багатьох 

вітчизняних підприємствах відсутня ефективна система управління, яка 

підтверджує показники їхньої діяльності. Варто зазначити, що управління 

фінансами сучасного підприємства залежить від методів управління 

фінансовими ресурсами. Отже, у разі своєчасного розроблення та 

впровадження заходів, які спрямовані на поліпшення фінансового стану в 

довгостроковому періоді, такі господарюючі суб’єкти можуть збільшити свій 

потенціал, а також відновити платоспроможність та прибутковість. В 

управлінні підприємством фінансове планування залишається слабким 

місцем. За сучасних умов господарювання фінансове планування як 

важливий складник механізму фінансової системи та одна з функцій 

управління підприємством є актуальною темою сьогодення. Фінансове 

планування може стати тією альтернативою, яка сприятиме економічному 

зростанню та відносній захищеності підприємств.  

Чимало вітчизняних і зарубіжних дослідників звертали  увагу на роль 

фінансового планування на підприємстві. Серед них, зокрема, варто 

відзначити: Г. Висоцького, А. Загороднього, Р. Слав'юка, Р. Теличка, 

М. Алексєєва, А. Тейлора, І. Бланка, Й. Вебера, Дж. Сігела, У. Кінга та ін. 

Однак єдиної точки зору щодо визначення ролі фінансового планування на 

підприємстві немає. 

Метою даного дослідження є обгрунтування сутності та ролі 

фінансового планування на підприємстві. 

Найважливішим фактором, що обумовлює масштаби та темпи розвитку 

підприємства, є обсяг та структура фінансових ресурсів, які перебувають в 

його розпорядженні. Без визначення фінансових можливостей та перспектив 

забезпечення сталого фінансового стану підприємство не може досягти 

стабільного економічного розвитку. Саме тому зросла важливість 

перспективного, поточного та оперативного фінансового планування для 

забезпечення стійкого розвитку та підвищення рентабельності підприємств. 
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Фінансове планування – це процес визначення обсягу фінансових 
ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання 
згідно з виробничими та маркетинговими показниками підприємства у 
плановому періоді. 

Метою фінансового планування є забезпечення господарської діяльності 
необхідними джерелами фінансування [1, с. 25]. 

Основними завданнями фінансового планування на підприємстві є: 
– забезпечення виробничої та інвестиційної діяльності необхідними 

фінансовими ресурсами; 
– установлення раціональних фінансових відносин з суб'єктами 

господарювання, банками, страховими компаніями тощо; 
– визначення шляхів ефективного вкладення капіталу, оцінювання 

раціональності його використання; 
– виявлення та мобілізація резервів збільшення прибутку за рахунок 

раціонального використання матеріальних, трудових та грошових ресурсів; 
– здійснення контролю за утворенням та використанням платіжних 

засобів. 
Фінансове планування являє собою складний процес, який складається з 

наступних етапів: 
–  аналіз фінансової ситуації; 
–  розробка загальної фінансової стратегії підприємства; 
–  складання поточних фінансових планів;  
–  коригування, ув’язка і конкретизація фінансового плану; 
–  розробка оперативних фінансових планів [2, с. 81]. 
Варто пам’ятати, що фінансове планування – специфічна сфера 

управління. На всіх етапах історичного розвитку воно потребувало 
особливих підходів щодо свого здійснення. Специфічність фінансового 
планування полягає в тому, що об’єктом фінансового планування завжди є 
діяльність держави, господарських структур і окремих громадян; 
предметною галуззю фінансового планування є фінансові ресурси, їхній рух 
при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування 
фінансового планування є створення, розподіл і перерозподіл фінансових 
ресурсів на всіх етапах від виробництва до споживання валового 
внутрішнього продукту. Фінансове планування відображає вартісний бік 
економіки, тобто в його основі зосереджена грошова оцінка явищ і процесів 
економічного життя суспільства, що дає змогу визначити найефективніші 
варіанти фінансового забезпечення планових показників, завдань і 
передбачуваних заходів [3, с. 79]. 

В свою чергу, методи фінансового планування – це конкретні способи 
планових розрахунків. Планування фінансових показників здійснюється за 
допомогою кількох методів. До них належать: 

–  балансовий; 
–  нормативний; 
–  розрахунково-аналітичний; 
–  оптимізація планових розрахунків; 
–  економіко-математичне моделювання. 
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Основними завданнями фінансового планування є: 

–  забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для 

його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене 

відтворення основних засобів підприємства, формування обігових коштів, 

матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників; 

– виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та 

спрямування їх на підвищення ефективності виробництва; 

–  здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю 

підприємства та за утворенням і використанням матеріальних, трудових і 

грошових ресурсів [3, с. 78]. 

Таким чином, фінансове планування господарської діяльності в умовах 

соціально-економічно кризи є важливим напрямом управління діяльністю 

підприємства. Фінансове планування є необхідним для збалансування 

видатків, забезпечення передумов рентабельної роботи підприємства, 

фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності та 

ліквідності боргових зобов'язань впродовж планового періоду. 

Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти 

зміцнення фінансової стабільності підприємства за умови виконання 

прогнозованих бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на 

засадах фінансової стійкості, створення передумов для отримання чистого 

прибутку, достатнього для самоокупності та самофінансування підприємства. 
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Зараз на дворі 2021 рік, міжнародна трудова міграція є дуже популярним 

феноменом і з кожним роком все більше і більше людей мігрують з країн, а 

зустрічається цей процес практично всюди, включаючи і нашу Україну. 

Міжнародна трудова міграція – один із найбільш складних елементів у 

міжнародних економічних відносинах, оскільки, на відміну від руху товарів 

та капіталів, цей процес включає в собі живих істот. Міжнародна міграція 

робочої сили – це рух працездатного населення з однієї країни в іншу в 
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межах міжнародного ринку праці на термін до 1 року і більше, внаслідок 

характеру розвитку продуктивності, виробничих відносин та дій економічних 

законів.  

Питанням інтеграції України в процеси міжнародної міграції робочої 

сили присвячено праці вітчизняних та зарубіжних учених: О. Амоші,                     

В. Брича, Д. Богині, М. Долішнього, І. Івахнюка, О. Кузьміна, Е. Лібанової, 

Р.Дж. Еренберга, Ф. Закарії, М. Кастельса та ін. 

Метою тез є дослідження інтеграції України в процеси міжнародної 

міграції робочої сили  

Міграційна ситуація в Українській державі, незважаючи на окремі 

відмінності в напрямах, масштабах і темпах, є досить близькою до тієї, що 

має місце у країнах, які розвиваються. Схожість полягає в тому, що Україна 

набула статусу держави-донора дешевої робочої сили. Сьогодні трудова 

еміграції з України охопила значну частину населення працездатного віку (не 

менше 2-2,5 млн. осіб). Аргументовано, що масштаби явища знаходяться у 

прямій залежності від екзогенних (спрощення умов митного контролю, 

привабливі умови на ринку праці іноземних країн, світова фінансова криза 

тощо) та ендогенних (високий рівень безробіття, недосконалість системи 

соціального захисту, стагнація економіки тощо) чинників. Установлено, що 

головними центрами залучення трудових емігрантів з України є Росія та 

країни ЄС, на кожний із яких припадає по 48% усіх трудових емігрантів [1]. 

Більшість українських трудових мігрантів – чоловіки, що становлять 

67% у загальній структурі еміграційних потоків. Доведено, що правовий 

статус українських трудових мігрантів за кордоном є здебільшого 

неврегульованим, адже близько 65% вітчизняних працівників не мають 

дозволу навіть на перебування в іншій країні. Проаналізувавши середній вік 

українських трудових мігрантів, було визначено, що він складає – 35 років, а 

також суттєві відмінності в рівні освіти працюючих українців в окремих 

країнах імміграції. Найбільш високий освітній рівень характерний для 

трудових мігрантів в Росії, Італії та Іспанії, а найнижчий – у Португалії та 

Чехії. Встановлено, що поряд зі значними обсягами трудової еміграції з 

України має місце майже неконтрольована трудова імміграція до неї. 

Причому значна частина іммігрантів зорієнтована на подальший виїзд у 

країни ЄС [2]. 
Україні вкрай необхідно зберегти свій людський, науково-освітній 

потенціал. Зупинити відтік працездатного економічно активного населення 

можна, лише забезпечивши створення умов для ефективного його 

використання. Такими умовами є високопродуктивні робочі місця, на яких 

випускають конкурентоздатну продукцію, що користується попитом на 

внутрішньому і світовому ринках. Тому міграційна політика має 

розроблятися разом зі стратегією соціально-економічного розвитку країни на 

основі системного і комплексного підходу, спрямованої на забезпечення 

високих стандартів життя. створення привабливого інвестиційного клімату, 

ефективного використання людського потенціалу, відновлення довіри до 

влади [3]. 
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Міжнародна трудова міграція має для країн і людей як позитивні, так і 
негативні наслідки. Саме тому необхідно виробити таку державну міграційну 
політику, що могла б подолати недоліки і раціонально використовувати 
позитивні наслідки для економічного розвитку країн. 
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ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

 
Глобалізація світової економіки, що сьогодні тільки посилюється, а 

також зростання чисельності транснаціональних корпорацій сприяє 
загостренню проблеми розмивання оподатковуваної бази між різними 
податковими юрисдикціями і виведенням прибутку з-під оподаткування. 
Втрати державних бюджетів в результаті застосування міжнародними 
компаніями спеціальних схем, що занижують оподатковувану базу, 
складають надзвичайно значні суми. Крім цього, міжнародні компанії 
отримують конкурентні переваги в порівнянні з національними за рахунок 
економії зі сплати податків, що призводить до уповільнення і ускладнення 
росту національних економік. 

Вирішення зазначених проблем – одна з пріоритетних задачі 
найближчого часу для більшості країн світу, в тому числі і України. На 
сьогодні вже є певний прогрес в цьому питанні, однак існує необхідність у 
вжитті подальших заходів для вирішення проблемних питань. 

Трансфертне ціноутворення процес встановлення цін на товари (роботи, 
послуги) в угодах між афілійованими суб’єктами. 

Маючи свободу встановлення цін в угодах між собою, міжнародні 
компанії можуть створювати неринкові умови власної комерційної 
діяльності, що в результаті впливає як на діяльність інших суб’єктів 
господарювання, так і на економіку держави в цілому.  Однак необхідно 
зазначити, що трансфертне ціноутворення використовується компаніями не 
тільки для зменшення податкового навантаження, зокрема і протиправними 
методами, а й у прогресивних цілях – для розширення частки на ринку, 
залучення фахівців високої кваліфікації, диверсифікації ризиків, в тому числі 
валютних, впровадження новітніх технологій, покращення інвестиційної 
привабливості як самої компанії, так і регіону її основної діяльності [5, с.93]. 

https://pidru4niki.com/


136 

Одним з перших кроків на шляху до вирішення зазначеної проблеми 

стала розробка Організацією економічного співробітництва і розвитку 

(ОЕСР) Модельної Конвенції про уникнення подвійного оподаткування в 

1963 році. Стаття 9 Конвенції встановила фундаментальний принцип 

трансфертного ціноутворення, пізніше визначений в міжнародній практиці як 

принцип «витягнутої руки», закріпленого для опису ринкового характеру 

відносин, що існують між організаціями.  

Разом з тим, сьогодні капітал виводиться з України, як правило, шляхом 

заниження ціни на товари, що експортуються. Часто завищуються ціни на 

імпортовані товари, укладаються фіктивні імпортні та кредитні угоди. 

Використання трансфертного ціноутворення як способу ухилення від сплати 

податків не вичерпало себе. На сьогодні цей механізм активно застосовується 

недобросовісними компаніями [6, с.644]. 

Розмір чинних штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері 

регулювання трансфертного ціноутворення на сьогодні значно нижчий рівня 

капіталу, який переміщується в офшорні зони. 

Зазначене є проблемами, що мають місце через недосконалість 

законодавчого регулювання в даній сфері. Наявна законодавча база вміщує 

основні правила міжнародної системи регулювання трансфертних цін, але 

згідно сьогоднішніх тенденцій – цього недостатньо. Вкрай необхідним є не 

тільки законодавча робота з усунення колізій в нормативних актах і 

прийняття нових правових норм, які б вирішили наявні проблеми, а й 

ефективна практична реалізація вже чинної законодавчої бази з питань 

трансфертного ціноутворення.  

В той же час, що трансфертне ціноутворення сьогодні використовується 

компаніями і для прогресивних цілей, зокрема, для мінімізації витрат, що 

досягається завдяки використанню ефекту масштабу та взаємодії компаній у 

міжнародній площині. На сьогодні основним потужним чинником у розвитку 

цих процесів є глобалізація, яка продовжує набирати обертів [7, с.56]. 

Таким чином, трансфертне ціноутворення в сьогоднішніх ринкових 

умовах і нормативному регулюванні – це інструмент фінансового механізму 

сучасних компаній, який надає їм можливість зменшити податкове 

навантаження зі сплати податку на прибуток. Даний механізм передбачає 

конвертування продажу в одній країні в прибуток в іншій країні. 

Використання трансфертного ціноутворення надає переваги через зменшення 

витрат на переміщення товарів, розширення частки ринку, покращення 

інвестиційного клімату та ін. 
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАД АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Підприємства різних форм власності, різних сфер діяльності мають у 

своєму розпорядженні певну суму фінансово-господарських засобів, які 

забезпечують здійснення господарського обороту. Правильність вкладення 

фінансових засобів в активи є однією з найважливіших ознак стійкості 

фінансового стану підприємства, саме тому майнові ресурси є невід’ємною 

структурою в кожному підприємстві.[3] 

Метою роботи є дослідження активів підприємства як економічної 

категорії та аналіз їх складу на конкретному підприємстві. 

Проблемами дослідження політики управління активами підприємства 

займались такі відомі науковці як І.О. Бланк, В.В. Ковальов, М.Р. Метьюс, 

Б.П. Нідлс та багато інших.  

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 

«Баланс» активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, приведе  до надходження 

економічних вигод у майбутньому [2]. 

При здійсненні господарської діяльності у розпорядженні підприємства 

знаходяться різні види майна в матеріальній та нематеріальній формі. За 

економічним змістом майно як активи підприємства поділяють на необоротні 

та оборотні активи. 

Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є необоротні 

активи. Вони впливають на вдосконалення засобів праці, визначають 

потужність виробничого персоналу та сприяють підвищенню технічної 

оснащеності господарюючого суб’єкта. В складі майна підприємства саме 

необоротні активи створюють основу для його функціонування і значною 

мірою визначають подальші перспективи розвитку.  
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Необоротні активи – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які 

належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк 

корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного 

циклу, якщо він більший, ніж рік.[1] 

Оборотні активи – активи підприємства, представлені у виді: запасів 

товарно-матеріальних цінностей; витрат майбутніх періодів; засобів, що 

знаходяться на рахунках; тимчасово вільних коштів - оцінка здійснюється з 

позицій ліквідності і можливості їхньої мобілізації для погашення 

кредиторської заборгованості [4]. 

Розглянувши теоретичні основи активів підприємства, їх склад, доцільно 

дослідити склад кожного розділу активів на прикладі                                                           

конкретного підприємства. Використаємо дані ПрАТ «СКЛОПРИЛАД». 

Найбільший внесок у формування оборотних активів підприємства 

здійснила дебіторська заборгованість різних  видів. Їх частка у структурі на 

кінець досліджуваного періоду складала 35,57%. Відведення значної суми 

коштів у дебіторську заборгованість може призвести до фінансових 

ускладнень, підприємство може відчувати нестачу коштів для придбання 

виробничих запасів, виплати заробітної плати, розрахунків із бюджетом та 

постачальниками.  

Протягом періоду 2017-2018 рр. відбувалось різке зменшення запасів 

підприємства. За результатами 2018 року їх сума зменшилась на 7903 тис. 

грн (23,69%). Така тенденція підтверджує, що підприємство скорочує 

господарську діяльність та зменшує обсяги виробництва продукції. Але у 

2019 році запаси підприємства збільшились на 4207 тис. грн (16,77%).  

Таблиця 1 – Динаміка та структура оборотних активів ПрАТ 

«СКЛОПРИЛАД» за 2017-2019 роки 
Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік Темп приросту, % 

тис. 

грн 

% тис. 

грн 

% тис. 

грн 

% 2018-

2017 рр. 

2019-

2018 рр. 

Запаси 32984 45,22 25081 45,4 29288 30,68 -23,96 16,77 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, 

товари, роботи, 

послуги 

27748 38,04 20731 37,5 22999 24,09 -25,28 10,94 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками 

8094 11,09 7904 14,3 7267 7,61 -2,3 -8,05 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

49 0,06 118 0,21 33957 35,57 140,81 28677,1 

Гроші та їх 

еквіваленти 
4060 5,56 1386 2,6 1946 2,05 -65,7 40,4 

Всього 72935 100,00 55220 100,00 95457 100,00 -24,28 72,86 
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Грошові кошти та їх еквіваленти ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» зменшились у 

2017 році на 65,7% та у 2015 році 40,4%, тому на кінець досліджуваного 

періоду їх абсолютна сума становила лише 728 тис. грн. Це оцінюють 

негативно, оскільки гроші та еквіваленти є наймобільнішими активами 

підприємства, тому воно може мати труднощі із здійсненням поточних 

розрахунків із контрагентами.  

Щодо необоротних активів ПрАТ «СКЛОПРИЛАД», то до їх складу 

входять нематеріальні активи та основні засоби. Протягом усього 

досліджуваного періоду спостерігається збільшення обсягу необоротних 

активів. Так, обсяг основних засобів підприємства у 2017 році збільшився на 

6,53%, у 2019 році – на 3,28% і становив 42422 тис. грн. Нематеріальні 

активи підприємства теж збільшились у 2017 році на 931,48%, і у 2019 році 

на 0,50 %, у результаті їх вартість за підсумками періоду становить 3359 тис. 

грн. 

Таблиця 2 – Динаміка та структура необоротних активів ПрАТ 

«СКЛОПРИЛАД» за 2017-2019 роки 

 

Досліджуючи необоротні активи підприємства, значну увагу варто 

приділити основним засобам, оскільки їх частка у структурі необоротних 

активів складає 95%, тому прогресивність та технічний стан основних засобів 

визначають потенційні можливості виробництва, його потужність [5]. 

Дослідження структури активів є різноплановим процесом, оскільки під 

час його здійснення необхідно дати оцінку обсягу, структури та динаміки 

оборотних та необоротних активів, вивчити технічний стан основних засобів, 

темпів, форм і способів їх оновлення; визначити рівень використання 

основних засобів і факторів, що на нього впливають тощо.  
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Показники 

 

2017 рік 2018 рік 2019 рік Темп приросту, % 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% 

тис. 

грн 
% 

2018-

2017 рр. 

2019-

2018 рр. 

Нематеріальні 

активи 
324 0,83 3342 7,53 3359 7,33 931,48 0,50 

Основні 

засоби 
38554 99,17 41074 92,47 42422 92,67 6,53 3,28 

Всього 38878 100,00 44416 100,00 45781 100,00 14,24 3,07 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ НА 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

На всіх історичних етапах розвитку держави зовнішньоекономічна 

діяльність впливала на вирішення економічних проблем на різних рівнях: 

народного господарства в цілому, окремих регіонів, об'єднань, підприємств. 

Як частина загальної структури народного господарства, 

зовнішньоекономічна діяльність впливає на удосконалювання 

внутрішньогосподарських пропорцій, розміщення і розвиток виробничих 

сил. Ще жодній країні не вдалося створити здорову економіку, ізолювавшись 

від світової економічної системи. 
З розвитком державності в Україні та розумінням того, що ринкові 

відносини не виключають, а в деяких випадках, навпаки, вимагають 

втручання державних інституцій в науковій літературі з’являється низка 

праць присвячених державному регулюванню економіки в цілому та 

зовнішньоекономічної діяльності зокрема. Найбільш відомі серед них 

праці  Л. Дідківської, Л.Головко, С.Чистова, А.Никифорова, Т.Куценко, 

Ю.Тормоса, Т.Стеценко, А.Ягодки, Л.Швайки та ін. Названі автори наукових 

статей, монографій та навчальних посібників розглядають одну з основних 

функцій державного управління економічними процесами – регулювання цих 

процесів. Проте інші функції державного управління  висвітлюються ними 

побіжно без належної глибини. 

На жаль, серед досить великого переліку наукових робіт лише 

незначна  їх частина присвячена вивченню проблем державного управління 

зовнішньоекономічною діяльністю. У даному сенсі привертають до себе 

увагу праці А.Мерзляк, В.Воротіна, В.Юрчишина та колективу науковців під 

керівництвом А.Кредісова, в яких розкриваються організаційно-правові та 

фінансово-економічні механізми управління зовнішньоекономічною 

діяльністю як на загальнодержавному та регіональному рівнях, так і на рівні 

підприємств.   
Метою тез є дослідження механізму державного регулювання торгівлі 

на регіональному рівні в сучасних умовах. 
Зважаючи на те, що тема державного управління зовнішньоекономічною 

діяльністю є достатньо складною й багаторівневою та торкається багатьох 

http://steklopribor.pat.ua/emitents
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аспектів (регулювання, контроль, правове забезпечення, інформаційне 

забезпечення), то і об’єкт, і предмет і суб’єкт даного дослідження є 

поняттями складними  і неоднозначними, тому зупинимося на них більш 

докладно. Об’єктом виступають процеси державного управління у сфері 

зовнішньоторговельної діяльності, а предметом дослідження є державне 

регулювання та контроль у сфері зовнішньоторговельної діяльності України 

в умовах трансформаційних перетворень та інтернаціоналізації економіки. 
Стосовно суб’єктивної складової, тобто зі сторони дослідження тих 

чинників які впливають на досліджуване явище, то зазначимо, що процеси 

державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності передбачають 

наявності як мінімум двох груп суб’єктів, що мають безпосереднє 

відношення до даного процесу: по-перше, це суб’єкти 

зовнішньоторговельних відносин; по-друге – це суб’єкти державного 

регулювання. 
Відповідно до чинного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні є: 
- фізичні особи – громадяни України, іноземні громадяни та особи без 

громадянства, які мають громадську правоздатність та дієздатність згідно з 

чинним законодавством України та постійно проживають на території 

України; 
- юридичні особи, що зареєстровані та мають постійне 

місцезнаходження на території України, в тому числі юридичні особи, майно 

та капітал яких знаходиться повністю у власності іноземних суб’єктів 

господарської діяльності; 
- фізичні та юридичні особи, які не є юридичними особами згідно із 

законами України, але які не мають постійне місцезнаходження на території 

України та яким цивільно-правовим законодавством не заборонено 

проводити господарську діяльність; 
- структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності, які 

не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення тощо), 

але які мають постійне місцезнаходження на території України); 
- спільні підприємства з участю суб’єктів господарської діяльності 

України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зареєстровані в 

Україні та мають постійне місцезнаходження на території України; 
-  інші суб’єкти господарської діяльності, передбачені Законами 

України. Для виходу на зовнішній ринок суб’єкт зовнішньоекономічної 

діяльності повинен зареєструватися в Міністерстві зовнішніх економічних 

зв’язків та торгівлі або органі, що виконує його функції. Для здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності необхідно відкрити власний валютний 

рахунок в установі банку, одержати необхідні ліцензії на різні види і форми 

зовнішньоекономічної діяльності, якщо вони підлягають ліцензуванню, 

укласти угоди на окремі види діяльності із зарубіжними формами і на право 

здійснення операцій, пов’язаних із купівлею іноземної валюти, ознайомитись 

із правилами митних процедур. Реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності здійснюється на основі заяви і нотаріально завірених копій статуту 
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та інших установчих документів. Суб’єкти економічної діяльності мають 

рівні права у здійсненні всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, які 

дозволені чинним законодавством. 
Практична реалізація зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на 

підставі застосування певних правових норм, закріплених в міжнародних та 

національних нормативних документах. 
В останні роки у зв’язку з відміною державної монополії на 

зовнішньоекономічну діяльність в Україні майже щомісячно приймаються 

законодавчі та відомчі нормативні акти з регулюванням 

зовнішньоекономічних відносин, покращення контролю за повнотою 

розрахунків за експортно-імпортними операціями. За порушення чинного 

законодавства України в сфері зовнішньоекономічної діяльності всі суб’єкти, 

як іноземні, так і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, несуть 

майнову, адміністративну та кримінальну відповідальність.  Прямим методом 

державного регулювання є правове регулювання, яке здійснюється за 

допомогою розробки та прийняття законодавчо-нормативних актів, що 

створюють правові умови розвитку економіки та соціальної сфери. Україна 

поступово інтегрує в європейський економічний простір, що обґрунтовує 

актуальність державного регулювання на всіх рівнях управління. Це вимагає 

використання системного, науково обґрунтованого підходу до прийняття 

рішень органами державної влади та всіма суб’єктами державного 

регулювання економіки.  

Таким чином, економіка є основою для підвищення рівня життя 

населення та поліпшення його якості, а це - кінцева мета існування 

державного устрою. Загалом система регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності функціонує на п'яти рівнях : - мікрорівень - рівень суб'єктів 

господарювання як юридичних, так і фізичних осіб - це підприємства, фірми, 

організації, які експортують чи імпортують товари, предмети, послуги; - 

мезорівень - рівень різного виду національних галузевих і регіональних 

об'єднань. Це, насамперед, міністерства і відомства, які безпосередньо 

здійснюють регулювання зовнішньоекономічних, а також міністерства та 

відомства, які відіграють досить активну роль, особливо, що стосується 

питань тарифного регулювання експорту чи імпорту; - макрорівень - рівень 

держави. Основними суб'єктами цього рівня є, безперечно, уряд країни та 

парламент; - метарівень - становлення митно-тарифних пріоритетів у процесі 

міжнародної регіональної інтеграції. Особливо це стосується співпраці 

митних органів на стадії створення і розвитку митних союзів. - мегарівень - 

рівень міжнародних об'єднань, організацій. Це, насамперед, Генеральна 

асоціація з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Світова організація торгівлі (СОТ), 

Міжнародна торгова палата, Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД), Рада митного співробітництва. 
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РОЗВИНЕНИХ КРАЇН  

 

Зовнішньоторговельне співробітництво є однією з найважливіших 

складових розвитку будь якої національної економіки, особливо за умов 

стрімкого розвитку процесів глобалізації, що зумовлює актуальність завдань, 

пов’язаних з пошуком нових джерел зміцнення конкурентоспроможності, а 

також партнерів, у співпраці з якими можна було б прискорити модернізацію 

та розвиток економіки. Зростання залежності національної економіки від 

зовнішніх впливів актуалізує питання створення геоекономічної стратегії 

розвитку держави як повноцінного суб’єкта світових господарських процесів 

з метою підвищення ефективності багатостороннього співробітництва та 

ширшої участі у міжнародних і регіональних інтеграційних проектах. 

Країни світу не існують ізольовано, навіть найбільш розвинені не 

спроможні абсолютно самостійно забезпечити умови для ефективного 

виробництва всіх видів товарів і послуг. Ці завдання вирішуються за 

допомогою міжнародного співробітництва, яке базується на міжнародному 

поділі праці, що послужило фундаментом для міжнародних економічних 

відносин. Країни стають учасниками складної системи міжнародних 

економічних відносин, які динамічно розвиваються в умовах глобалізації 

світогосподарських процесів, відкриваючи широкі можливості для 

прискореного розвитку національних економік. Як наслідок розширюється 

географія міжнародної економічної взаємодії, прискорюється рух факторів 

виробництва в різних видах і формах, що зумовлює необхідність 

дослідження механізмів міжнародної економічної співпраці, їх складових і 

тенденцій розвитку за сучасних умов. Міжнародні економічні відносини 

проявляються на різних рівнях економіки: на міжнародному, національному 

та наднаціональному. На кожному з рівнів діють різні суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності: окремі громадяни, підприємства і фірми, 

які провадять зовнішньоекономічні операції; національні економіки, які 

безпосередньо здійснюють і регулюють зовнішньоекономічну діяльність; на 

наднаціональному рівні - міжнародні організації та наднаціональні інститути 
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Світ стає дедалі складнішим й у взаємовідносинах між країнами 
сьогодні доводиться враховувати дедалі більше аспектів, ніж сто років тому. 
Зі збільшенням масштабів інформаційних потоків, віртуалізацією економіки, 
наростанням обсягу інноваційних знань, загостренням життєво важливих 
проблем людства, поширенням інтеграційних процесів виникають нові 
парадигми, які ґрунтуються на поєднанні декількох наук. Такі процеси 
вимагають упровадження виваженої геоекономічної моделі, яка дасть змогу 
швидко реагувати на зміни в світовій економіці, моделі 
зовнішньоекономічних зв’язків, яка б забезпечила відкритість, ефективність і 
конкурентоспроможність національної економіки. 

Сполучені Штати відіграють вкрай важливу роль у міжнародних 
відносинах, мають найрозвиненішу у світі мережу дипломатичних 
представництв. США член-засновник Організації Об'єднаних 
Націй і Північно-Атлантичного альянсу, член Ради Безпеки 
ООН. Дипломатія США бере найактивнішу участь у розв'язанні практично 
всіх міжнародних конфліктів і суперечок. 

Промисловість США споживає приблизно третину усієї сировини, яку 
видобувають у світі. Країна має наймісткіший у світі ринок машин та 
обладнання. На його частку припадає більш ніж 40 % продукції 
машинобудування, що реалізується у розвинених країнах. Одночасно США 
закуповують четверту частину експорту машин і обладнання. 

У США склалася прогресивна структура національної економіки, у якій 
переважає виробництво послуг. Його частка у ВВП - більше ніж 60 %, частка 
матеріального виробництва -  37 % і приблизно 2,5 % - продукція сільського 
господарства. 

Сполучені Штати мають найбільший у світі науково-технічний 
потенціал, який сьогодні є вирішальним чинником динамічного розвитку 
економіки, та конкурентоспроможність. Щорічно асигнування на НДДКР у 
США перевищують аналогічні видатки Великобританії, Німеччини, Франції 
та Японії, разом узятих. 

Американські корпорації міцно утримують першість у світі з таких 
напрямків НТП, як виробництво літаків і космічних апаратів, надпотужних 
комп´ютерів та їх програмного забезпечення, напівпровідників і новітніх 
потужних інтегральних схем, лазерної техніки, засобів зв´язку, біотехнології. 
На США припадає більше ніж половина значних нововведень всіх 
розвинених країн. У певному розумінні США є головним "інкубатором" 
технічних нововведень для усього світу. 
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СВIТOВI ГРOШI: IСТOРIЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

В умoвах глoбалiзацiї екoнoмiки свiт все бiльше вiдчуває неoбхiднiсть в 

висoкoлiквiдних активах, якi би вiдiгравали функцiю свiтoвих грoшей. 

Тoварooбiг мiж країнами кoжнoгo рoку зрoстає. Причини цьoгo рiзнoманiтнi: 

збiльшення населення свiту, зрoстання йoгo рiвня життя та вирoбничих 

пoтужнoстей тoщo. Разoм зi збiльшенням свiтoвoгo тoварooбiгу зрoстає 

пoтреба в грoшах (абo iнших висoкoлiквiдних активах), якi би 

викoристoвувалися в рoзрахунках мiж країнами та oкремими oсoбами за 

експoртнo-iмпoртними oперацiями в мiжнарoднiй тoргiвлi тoварами та 

пoслугами. Дo тoгo ж, як правилo такi свiтoвi грoшi викoристoвуються в 

багатьoх країнах з екoнoмiкoю, щo рoзвивається, в якoстi засoбу збереження 

капiталу дoмoгoспoдарствами, oсoбливo в умoвах великoгo рiвня iнфляцiї та 

швидкoгo знецiнення нацioнальнoї валюти.  

Oстаннiм часoм ведеться багатo дискусiй щoдo рiзних варiантiв 

рефoрмування свiтoвoї валютнoї  системи. Ця прoблематика дoслiджена у 

працях українських вчених таких, як O. Береславська, А. Вoжжoв,                             

А. Гальчинський, С. Глаз’єв, O. Григoр’єв, O. Дзюблюк, O. Єременкo,                         

Н. Кравчук, Л. Красавiна, К. Кoчмoла, С. Круглик, O. Кузнецoв,                               

O. Лаврушин, В. Лoмакин, З. Луцишин, Я. Мiркiн, С. Мoiсєєв, Ю. Пахoмoв, 

М. Савлук, В. Сенчагoв, Д. Смислoв, А. Суетiн, А. Фiлiпенкo, М. Хазiн,                   

O. Хмиз, O. Шарoв, Т. Шемет, В. Шмельoв.  

Метoю данoгo дoслiдження є визначення oснoвних аспектiв 

використання світових грошей.  

Свiтoвi грoшi викoнують свoї функцiї за межами юрисдикцiї держави, 

тoбтo в мiжнарoдних масштабах. Вoни викoристoвуються для визначення 

свiтoвих цiн на тoвари та пoслуги як мiжнарoдне рoзрахункoве i платiжний 

засiб, для виявлення вигiднoстi oперацiй з експoрту та iмпoрту тoварiв, 

прoведення грoшoвих рoзрахункiв пo ним. Експoрт та iмпoрт зiставляються в 

грoшoвoму вираженнi, в результатi чoгo вивoдиться активне чи пасивне 

сальдo балансу, oптимiзується їх спiввiднoшення за календарний перioд, 

oцiнюється платiжний баланс пo тoварних кредитних взаємин, oперацiям i 

зoбoв'язаннями.  
Свiтoвi грoшi - це функцiя, в якiй грoшi oбслугoвують рух вартoстi в 

мiжнарoднoму екoнoмiчнoму oбoрoтi i забезпечують реалiзацiю 

взаємoвiднoсин мiж країнами. Видiлення функцiї свiтoвих грoшей зумoвлене 

oсoбливoстями руху вартoстi на свiтoвoму ринку, якi визначаються пoдiлoм 

цьoгo ринку державними кoрдoнами. Завдяки такoму пoдiлу тут з'являється 

специфiчний суб'єкт екoнoмiчних вiднoсин - держава, яка представляє i 

захищає iнтереси країни в цiлoму. Тoму на свiтoвoму ринку виникають 
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екoнoмiчнi суперечнoстi бiльш висoкoгo рiвня, нiж на внутрiшньoму, якi 

впливають i на вiднoсини безпoсереднiх пoкупцiв та прoдавцiв. Грoшi на 

свiтoвoму ринку викoнують функцiї загальнoгo платiжнoгo засoбу, 

загальнoгo купiвельнoгo засoбу i засoбу перенесення багатства з oднiєї країни 

в iншу. Oтже, свiтoвi грoшi - це кoмплексна функцiя, щo пoвтoрює, пo сутi, 

всi функцiї, властивi грoшам на внутрiшньoму ринку [2, с. 243].  

Ця oбставина дала пiдстави багатьoм дoслiдникам взагалi не видiляти 

свiтoвi грoшi як oкрему функцiю. З такoю пoзицiєю мoжна булo б 

пoгoдитися, якби всi нацioнальнi грoшi були вiльнo кoнвертoваними. Прoте 

це не так - функцioнування грoшей бiльшoстi держав oбмежене виключнo їх 

нацioнальними кoрдoнами. I кoли екoнoмiчнi суб'єкти таких країн вихoдять 

на свiтoвий ринoк, тo їм пoтрiбнi зoвсiм iншi грoшi. Тoбтo мoва тут iде не 

тiльки прo нoвий напрям викoристання грoшей, а й прo iншi за сутнiстю 

грoшi, щo й дає пiдстави вичленити свiтoвi грoшi в oкрему функцiю. Свiтoвi 

грoшi функцioнують i як мiра вартoстi та рахункoвi oдиницi, oскiльки 

нацioнальнi цiни жoднoї країни не мoжуть пoвнiстю задoвoльнити пoтреби. 

В теперiшнiй час в oснoвнoму рoль свiтoвих грoшей викoнує дoлар 

США та єврo, хoча кoлись –зoлoтo та срiблo. Oстаннiм часoм виникає безлiч 

питань oбґрунтoванoстi тасуперечливoстi такoгo станoвища, щo рoбить 

актуальним дoслiдження вiдпoвiдних причиннo-наслiдкoвих зв’язкiв, на 

oснoвi яких би мoжна булo рoбити прoгнoзи на майбутнє. Майбутнiй 

рoзвитoк пoдiй щoдo лiдерства валюти тoй чи iншoї країни в якoстi свiтoвoї 

валюти викликає зацiкавленiсть багатьoх екoнoмiстiв, oскiльки не завжди 

дoлар США був вiдпoвiдним лiдерoм [3, с. 32]. 

В кoрoткoстрoкoвiй перспективi змiна лiдерства (а, вiдпoвiднo, i 

суттєвoгo знецiнення) дoлара США та єврo в мiжнарoдних рoзрахунках та 

зoлoтoвалютних резервах країн є малoймoвiрнoю, oднак такi передумoви вже 

iснують. Перспективи вихoду на свiтoву арену в якoстi свiтoвих грoшей в 

найближчiй перспективi є у юаня КНР та зoлoта та (абo) срiбла в 

електрoннoму виглядi.Цi активи лише займуть певну частку (10–25 %) в 

мiжнарoдних рoзрахунках i цiлкoм не витiснять iснуючi сьoгoднi валюти-

лiдери. При цьoму ВВП країни визначенo в якoстi oснoвнoгo чинника 

викoнання нацioнальнoю валютoю функцiї свiтoвих грoшей.  

Важливим чинникoм виведення i утримання нацioнальнoї валюти в рoлi 

свiтoвoї валюти є пiдтримка її стабiльнoстi. Умисна девальвацiя навiть при 

значнoму oбсязi ВВП країни пoкладе кiнець рoзмoвам щoдo рoлi свiтoвих 

грoшей.  

Тенденцiя зрoстання пoпиту на свiтoвi грoшi зберiгається, щo пoглинає 

незабезпечену емiсiю дoлара США, та в перспективi мoже згладити негативнi 

екoнoмiчнi наслiдки зменшення питoмoї ваги дoлара США в мiжнарoдних 

рoзрахунках i зoлoтoвалютних резервах країн. Така тенденцiя зумoвлена 

зрoстанням свiтoвoгo тoварooбiгу внаслiдoк пoкращення i рoзвитку 

транспoртнoї iнфраструктури та вирoбничих пoтужнoстей. В 

кoрoткoстрoкoвiй перспективi нацioнальна валюта oднiєї країни мoже 

викoнувати рoль свiтoвих грoшей [1]. 
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Oднак в дoвгoстрoкoвiй – з'являються oб’єктивнi прoтирiччя, щo 
призвoдять дo диверсифiкацiї свiтoвих грoшей, oсoбливo в умoвах незначнoї 
рiзницi мiж ВВП країн. 

Таким чинoм, свiтoвi грoшi є загальним мiжнарoдним уoсoбленням 
суспiльнoгo багатства, фoрмують валютнi резерви держав i мiжнарoдних 
фiнансoвих iнститутiв. Вoни викoнують всi функцiї грoшей у мiжнарoдних 
вiднoсинах. В умoвах зoлoтoмoнетнoгo звернення цю рoль мoгли грати будь-
якi нацioнальнi валюти, рoзмiннi на зoлoтo. З перехoдoм дo непoвнoцiнним 
грoшам функцiю свiтoвих грoшей викoнують лише oкремi вiльнo 
кoнвертoванi та кoлективнi валюти, наприклад єврo, дoлар США. 
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ 

 МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Міжнародна торгівля займає провідне місце в системі світових 
економічних відносин. Міжнародна торгівля є як передумовою, так і 
наслідком міжнародного поділу праці, є важливим фактором формування та 
функціонування світової економіки. Міжнародна торгівля є центральним 
ланкою складної системи світових економічних відносин, яка здійснює 
посередницьку діяльність практично всіх видів міжнародного поділу праці та 
поєднує всі країни світу в єдину міжнародну економічну систему. Це 
сукупність зовнішньої торгівлі всіх країн, і її обсяг обчислюється 
підсумовуванням обсягу експорту. Структурні зміни, що відбуваються в 
економіках країн під впливом НТР, спеціалізація та кооперація промислового 
виробництва, посилюють кооперацію національних економік. Це сприяє 
активізації міжнародної торгівлі. Міжнародна торгівля, опосередковуючи 
потік усіх міждержавних торгових потоків, зростає швидше, ніж 
виробництво. 

Згідно з дослідженнями зовнішньої торгівлі, на кожні 10% збільшення 
світового виробництва припадає 16% приросту світової торгівлі. Це створює 
сприятливіші умови для його розвитку. Коли торгівля провалюється, 
розвиток виробництва сповільнюється. Термін «зовнішня торгівля» означає 
торгівлю будь-якої країни з іншими країнами, включаючи платний імпорт 
(імпорт) та платний експорт (експорт) товарів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
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Аналізуючи процеси, що відбуваються у світовій торгівлі, слід 

підкреслити, що лібералізація є її основним напрямком. Відбулося значне 

зниження митних податків, багато обмежень, квот тощо. Однак існує низка 

проблем. Однією з основних є нарощування протекціоністських тенденцій на 

рівні економічних груп, торгових груп та економічних блоків країн, які 

значною мірою стикаються між собою. 

’яти найбільших міжнародних регіональних торгових блоків 

такий: 

1. Європейський Союз (ЄС) - Австрія, Німеччина, Великобританія, 

Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Данія, 

Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Греція. Європейське Співтовариство (ЄС), 

так званий "Спільний ринок", - це об'єднання держав, яке частково 

відмовляється від свого національного суверенітету, прагнучи до політичної 

та економічної єдності. Держави-члени спільного ринку вважають себе 

стрижнем майбутнього Європейського Союзу. 

2. Північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA) - США, 

Канада, Мексика. 

3. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) - Ісландія, Норвегія, 

Швейцарія, Ліхтенштейн. 

4. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) - 

Австралія, Бруней, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Нова Зеландія, Папуа, Нова 

Гвінея, Індонезія, Філіппіни, Тайвань, Гонконг, Японія, Південна Корея, 

Китай, Канада, США , Мексика, Чилі. 

5. "Меросур" - Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай. 

6. Південноафриканська рада з розвитку (SADC) - Ангола, Ботсвана, 

Лесото, Малаві, Мозамбік, Маврикій, Намібія, ПАР, Свазіленд, Танзанія, 

Зімбабве. 

7. Західноафриканський економічний та валютний союз (UEMOA) - Кот-

д’Івуар, Буркіна-Фасо, Нігерія, Того, Сенегал, Бенін, Малі. 

8. Південноазіатська асоціація регіонального співробітництва - Індія, 

Пакистан, Шрі-Ланка, Бангладеш, Мальдіви, Бутан, Непал. 

9. Андська конвенція - Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія [1]. 

Об’єктивні процеси політичного, економічного та історичного характеру 

призвели до утворення таких груп. Посилення цього процесу, з одного боку, 

сприяло розвитку міжнародної торгівлі (у регіонах, групах та регіонах), з 

іншого боку, створило багато перешкод для закритої торгівлі. 

На шляху до єдиної глобальної системи на світовому ринку буде більше 

перешкод та суперечностей у процесі взаємного впливу між торгово-

економічними групами. 

Розподіл ризику між продавцем та компанією здійснюється відповідно 

до умов міжнародної торгівлі, встановлених Міжнародною торговою 

палатою, так званих "Загальних правил пояснення умов міжнародної 

торгівлі". 

Таких умов міжнародної торгівлі багато. Вони часто змінюються і 

регулярно публікуються Міжнародною торговою палатою. 
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Навпаки, кожна умова загальних правил інтерпретації умов міжнародної 

торгівлі представляє особливий розподіл ризиків, витрат та відповідальності 

між покупцями та продавцями. Умови починаються з умов прийняття всіх 

видів відповідальності перед покупцем і закінчуються в іншій крайності. За 

все відповідає продавець. 

Міжнародні економічні організації відіграють важливу роль у 

регулюванні міжнародної торгівлі та усуненні перешкод, що заважають її 

розвитку та лібералізації. Однією з таких головних організацій є Генеральна 

угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Договір про встановлення Генеральної 

угоди з тарифів і торгівлі був підписаний 23 країнами. Згодом Генеральна 

угода про тарифи та торгівлю припинила своє існування і була змінена на 

Світову організацію торгівлі (СОТ) [2]. 

Генеральна угода про тарифи та торгівлю - багатостороння міжнародна 

угода, що включає принципи, правові норми, норми поведінки та національні 

правила взаємної торгівлі країн-членів. Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

є однією з найбільших міжнародних економічних організацій, і її сфера 

охоплює 94% світової торгівлі. Генеральна угода з тарифів і торгівлі - це 

багатостороння угода, яка встановлює загальні правила реалізації 

міжнародних торгових угод, прийнятих понад 100 державами. 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі використовує три основні 

принципи для досягнення своєї мети - реалізації лібералізації світової 

торгівлі. 

Так зване застереження до найвигіднішої країни у статті 1 Генеральної 

угоди з тарифів і торгівлі виражає принцип недискримінації. Значення цієї 

угоди полягає в тому, що якщо сторона надає тарифні пільги іншій стороні в 

ході двосторонніх переговорів, то в принципі всі інші сторони мають право 

на такі ж пільги [3]. 

Договірні сторони можуть використовувати ввізні мита лише тоді, коли 

це необхідно для захисту місцевої промисловості. В принципі, заборонено 

використовувати нетарифні заходи, такі як кількісні обмеження (квоти) або 

стандарти, що дискримінують імпортні товари. Висновок: За останні роки 

країни досягли більше ста угод про «добровільні» обмеження експорту та 

визначення мінімальних цін на імпорт. Вони дали свою згоду проти своєї 

волі, щоб не допустити посилення торгових бар’єрів. 

Якщо експортна ціна опуститься нижче мінімального рівня, країна-

імпортер введе антидемпінгові мита, а застосування антидемпінгових мит 

може перешкодити подальшому експорту на ринок країни. Слід зазначити, 

що досягнуто певної лібералізації зовнішньої торгівлі. Однак сфера 

діяльності величезна. 

Однак, якщо роль України у світовій торгівлі невелика, то для самої 

України важливість зовнішньоекономічних сфер дуже важлива. Зовнішня 

торгівля все ще залишається важливим джерелом інвестиційних товарів, а 

також вона відіграє важливу роль у забезпеченні продовольством та різними 

товарами українського народу. Тому дуже важливо розуміти правила 

міжнародних торгових відносин. 
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ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Упродовж усієї історії людства трудова міграція, або міграція робочої 

сили, відігравала значну роль у суспільному розвитку. Міжнародна міграція 

стала одним з головних чинників соціально-економічних трансформацій і 

розвитку всіх регіонів, тому виникає потреба у дослідженні особливостей 

трудової міграції в Україні. 

Значний внесок у розробку основних положень щодо нормативно-

правових аспектів трудової міграції зробили такі вітчизняні вчені, як:                         

І. Гнибіденко, С. Гриневич, О. Заклекта, А. Кравченко, О. Малиновська,                  

І. Рєліна, Ю. Римаренко, О. Піскун, В. Новик., С. Западнюк, Е. Лібанова,                   

О. Малиновська, М. Ніколайчук, С. Пирожков, А. Платонов, О. Позняк,                   

О. Пуригіна, М. Романюк, О. Хомра та інші.  

Метою дослідження є з`ясування причин міграції робочої сили в Україні 

та знаходження способів вирішення цієї проблеми. 

Процеси глобалізації охопили всі сфери життєдіяльності суспільства. В 

економіці вони привели до формування єдиного світового ринку, одним з 

важливіших складових якого є міжнародний ринок робочої сили. Це 

призвело до збільшення випадків міжнародної міграції, зокрема й в Україні, 

яка прийняла такі обсяги, які приводять не тільки до позитивних, але й до 

негативних наслідків. 

Процеси міжнародної міграції робочої сили завжди були притаманні 

українцям. При цьому Україна завжди була і залишається країною-

експортером робочої сили. 
Міжнародна трудова міграція зумовлена чинниками внутрішнього 

економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками; 
станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв’язками між 
країнами. У певні періоди рушійними силами міжнародної трудової 
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мобільності можуть виступати також політичні, військові, релігійні, 
національні, культурні, сімейні та інші соціальні чинники. Причини 
міжнародної трудової міграції можна також зрозуміти лише як конкретну 
сукупність названих чинників [1, с. 63]. 

В Україні на сьогоднішній день є політична та економічна 
нестабільність. Невпевненість у завтрашньому дні підштовхує працездатне 
населення до пошуку більш стабільних джерел доходу за кордоном, що 
дозволяє будувати плани стосовно свого майбутнього та майбутнього своїх 
дітей. Політична нестабільність не лише викликає зневіру людей до 
політичної системи та керівників держави, а й породжує економічну 
нестабільність [2]. 

Розвиток транспорту і засобів комунікації, певна уніфікація 
законодавства деякою мірою спрощують процес переміщення населення з 
однієї країни в іншу, таким чином сприяючи міграційним процесам. 

Нині можна виділити наступні причини виїзду українців закордон: 
-недостатні розміри зарплати та не завжди вчасні її виплати; 
-велика різниця в умовах життя в різних країнах; 
-високий рівень зареєстрованого та прихованого безробіття; 
-зростання цін на житло, комунальні, медичні послуги, товари 

повсякденного вжитку. 
Однак, початкові оцінки міграційних потоків в 2020 році показують, що 

пандемія COVID-19 значно вплинула на міграційні потоки в першій половині 
року, при цьому кількість нових дозволів на проживання, виданих мігрантам, 
знизилася в середньому на 46%. 

Найбільшими країнами — реципієнтами вітчизняної робочої сили є 
Російська Федерація (43,2 %), Польща (14,3 %), Італія (13,2 %) і Чеська 
Республіка (12,9 %). Серед інших країн, в які спрямовані потоки трудових 
мігрантів, — Іспанія (4,5 %), Німеччина (2,4 %), Угорщина (1,9 %), 
Португалія (1,8 %).  

Найпоширенішими видами економічної діяльності трудових мігрантів є 
робота на будівництві (45,7 %), в домогосподарствах (18,3 %), у сільському 
господарстві (11,3 %) і торгівлі (9,1 %) [3, c. 309]. 

Найбільша проблема — це еміграція освічених людей, а відплив молоді 
спричиняє негативні наслідки, що обумовлюються руйнацією сімейних 
відносин несприятливою для народження і виховання дітей специфікою 
«мігрантського» способу життя.  

Проте застосування певних заходів може допомогти врегулювати 
вирішення проблем трудової міграції в Україні: 

- створення робочих місць, зокрема в таких галузях, як сільське 
господарство, легка, текстильна і хімічна промисловість; 

- забезпечення кваліфікаційних кадрів достойними умовами праці; 
- підвищення умов життя на рівні європейських країн. 
Для більш ефективного регулювання міграційних потоків необхідно 

проводити міждержавну міграційну політику. Така політика, на відміну від 
внутрішньої, включає в себе систему спеціальних заходів, які є більш 
жорстокими та більш регламентованими, а також законодавчих актів та 
міжнародних угод по регулюванню міграційних потоків. 
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Отже, актуальність міграції робочої сили в наш час набуває все більшого 
значення. Міжнародна міграція робочої сили має як позитивні, так і 
негативні наслідки. Це робить необхідним виробити раціональний підхід до 
розробки, і реалізації дій країн з регулювання міграційних потоків. 
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СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ 
 ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ 

 
В умовах функціонування трансформаційної економіки важливою 

складовою державних фінансів є державний борг. Дефіцит державного 
бюджету, залучення та використання позик для його покриття призвели до 
формування і значного зростання зовнішнього державного боргу в Україні. 
Підвищення до загрозливих параметрів боргового навантаження, надмірне 
залучення коштів на не досить вигідних умовах поряд з неефективним їх 
використання сприяють вразливості економіки до різнофакторного впливу та 
відчутно гальмують розвиток країни. Це в свою чергу і визначає актуальність 
обраної тематики роботи. 

Проблему зовнішнього державного боргу досліджувало багато 
іноземних та вітчизняних науковців. Зокрема, серед іноземних економістів, 
які присвятили свої праці борговим відносинам Дж. Кейнс, П. Кругман, 
А. Лернер, Д. Рікардо, А. Сміт, Дж. Стігліц, С. Фішер. Дослідженнями 
питання боргових відносин займались також і вітчизняні науковці А. Бабкіна, 
Т. Вахненко, В. Геєць, Є. Крайчак, К. Кривенко, І. Лютий, М. Михайлик,                 
В. Руденко, Н. Сич. та ін. 

Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних засад управління 
зовнішнім державним боргом і його впливу на економічне зростання в 
умовах трансформаційної економіки та надання практичних рекомендацій 
щодо створення ефективної системи моніторингу та управління зовнішнім 
державним боргом для забезпечення боргової безпеки України. 

Державний борг є невід’ємною частиною фінансової системи країни, що 
залежить від стану усієї системи і в той же час здійснює суттєвий вплив на її 
функціонування. Окрім цього, він має як позитивні, так і негативні наслідки. 
До негативних можна віднести скорочення приватних інвестицій, зменшення 
сальдо торгового балансу, інфляцію, сам тягар боргу, тощо. Позитивними 
наслідками можна назвати економічне зростання, появу нових джерел 
фінансових ресурсів, стабілізацію фінансової системи і та ін.  
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Державний борг – це сукупні боргові зобов’язання держави перед усіма 
кредиторами, зокрема юридичними та  фізичними особами, іноземними 
державами, міжнародними організаціями. Бюджетний кодекс України 
визначає державний борг, як «…загальна сума боргових зобов’язань держави 
з повернення отриманих та непогашених кредитів станом на звітну дату, що 
виникають внаслідок державного запозичення» [3]. У складі державного 
боргу виділяють зовнішній та  внутрішній борг, також до  його складу 
відносять гарантований державою борг. 

 Державний зовнішній борг являє собою заборгованість за кредитами 
(позиками), залученими з іноземних джерел. Він виступає у вигляді 
зовнішніх фінансових зобов’язань держави перед нерезидентами. [1] 

На сьогоднішній день, проблема державного боргу набуває особливого 
значення, зокрема, це пов’язано з такими факторами як:  

- постійний дефіцит бюджету України;  
- наявність значних боргових зобов’язань перед країнами-кредиторами; 
- інфляція, і  як наслідок знецінення коштів;  
- недостатній обсяг золотовалютних резервів тощо.  
До складу зовнішнього державного боргу України включаються такі 

основні види заборгованості за джерелами фінансування зобов’язання за 
позиками, які надані міжнародними фінансовими організаціями (МВФ, ВБ, 
ЄС, ЄБРР), зобов’язання перед зарубіжними державами (Японії, ФРН, США 
та ін.) [3]. 

 Основними причинами зростання обсягу державного боргу в                      
2014-2021 рр. періоді стали наступні:  

- політична та соціально-економічна кризи, анексія АР Крим та 
військовий конфлікт на сході країни; 

- руйнування інфраструктури та великої частини промислових об’єктів 
на тимчасово окупованій території країни;  

- необхідність державної підтримки державних підприємств та банків, 
малого та середнього бізнесу в країні;  

- фінансування за рахунок державних запозичень дефіциту державного 
бюджету, зростання якого обумовлене збільшенням видатків на 
обслуговування державного боргу. 

- Всесвітня пандемія COVID-19 [4]. 
За цей період в Україні зростає тенденція до зовнішнього боргу. 

Найбільш високі показники припадають на 2017, 2018 та 2020 роки. Щодо 
2014 р., то таке становище є наслідком війни на Сході країни У 2015 р. 
дефіцит державного бюджету спостерігається дещо меншим, проте  
починаючи з 2016 року знову відбувається зростання його суми. На кінець 
2017 року державний та гарантований державою борг України становив 
2141674 млн. грн. (76305,2 млн. дол. США), з яких: зовнішній борг – 
1374995,5 млн. грн. У 2018 році загальний державний борг України склав 
2122476,5 млн. грн., що у процентному відношенні показує зменшення у 
порівнянні з попереднім роком на -0,90%. Як можемо бачити, після затяжної 
кризи ситуація почала вирівнюватись, проте в 2020-2021 роки назріває нова 
світова фінансова криза, що в один момент може все змінити, як і в 
попередні подібні ситуації. Тому перш за все уряду країни потрібно 
підготуватись до можливих потрясінь та на основі попереднього досвіду 
укріпити економіку[5]. 
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 Серед значної кількості заходів щодо управління зовнішнім боргом 
країни найбільш дієвими для досягнення Україною помітних результатів, на 
мою думку, є наступні:  

- переважне використання внутрішніх позик, а не зовнішніх, з метою  
розвитку внутрішнього ринку позичкових капіталів. Таким чином уряд буде 
мати можливість захистити економіку від руйнівних наслідків переміщення 
міжнародних капіталів і постійних змін валютних курсів.  

- -мінімізація залучення зовнішніх позик, що сприятиме зниженню 

загрози  дестабілізації фінансової системи і відтоку валюти з держави.  
- поміркована політика приватизації державного майна, яка має полягати  

у спрямуванні доходів від приватизації державного майна на погашення 
боргових зобов’язань країни.  

- підтримання гранично прийнятного рівня дефіциту державного  
бюджету. Не варто перенасичувати економіку внутрішніми боргами, 
оскільки це так само матиме негативні наслідки для рівня економічного 
розвитку.  

- запровадження інвестиційного напряму державних позик.  
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ФОРМИ І ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ 
 
У сучасній економічній теорії рух капіталу, так само як і міграція 

робочої сили, розглядається як субститути міжнародної торгівлі. Коли 
торгівля між країнами викликає відмінності в забезпеченості країн 
факторами виробництва, міжнародного переміщення факторів виробництва, 
у першу чергу капіталу, заміщає зовнішню торгівлю. Міжнародні потоки 
капіталу спрямовуються туди, де реалізація інвестиційних проектів 
забезпечує більшу економічну віддачу. Це створює важливе джерело 
отримання виграшу від міжнародного переміщення капіталу. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_7_3
https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg
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Вагомих наукових результатів в даній темі досягли провідні вчені                

Жук І.Н., Кірєєва Є.Ф., Кравченко В.В., Мочерний С.В., Ларіна Я.С., 

Фомішин С.В., Сазонець І. Л. та інші. 

Зазвичай виділяють наступні форми міжнародного руху капіталу: 

1. За джерелами походження розрізняють державний і приватний 

капітал. 

Офіційний (державний) капітал - це кошти з державного бюджету, 

переміщувані за кордон за рішенням урядів, а також за рішенням 

міжурядових організацій. Він робить рух у вигляді позик, позик та іноземної 

допомоги. 

Приватний (недержавний) капітал - це кошти приватних компаній, 

банків та інших недержавних організацій, переміщувані за кордон за 

рішенням їх керівних органів і їх об'єднань. Джерелом даного капіталу є 

кошти приватних фірм не пов'язані з державним бюджетом. Це можуть бути 

інвестиції в створення закордонного виробництва, міжбанківські експортні 

кредити. Незважаючи на автономність компаній в прийнятті рішень про 

міжнародне переміщення капіталу що її належить, уряд має за собою право 

його контролювати і регулювати. 

2. По термінах розміщення виділяються коротко-, середньо- і 

довгострокові вкладення капіталу. До довгострокових відносять зазвичай 

вкладення на термін більше 15 років. Всі вкладення підприємницького 

капіталу у формі прямих і портфельних інвестицій зазвичай є 

довгостроковими. Середньостроковий капітал - вкладення капіталу терміном 

від 1 року до 5 років. Короткостроковий капітал - вкладення капіталу 

терміном до 1 року. 

3. За цілями кредитування розрізняють прямі, портфельні та позичкові 

інвестиції. 

Прямі іноземні інвестиції - вкладення капіталу з метою придбання 

довгострокового економічного інтересу в країні додатка (країна-реципієнт) 

капіталу, що забезпечує контроль інвестора над об'єктом розміщення 

капіталу. Мають місце в разі створення за кордоном філії національної фірми 

або придбання контрольного пакету акцій іноземної компанії. Прямі іноземні 

інвестиції практично цілком пов'язані з вивезенням приватного 

підприємницького капіталу. Вони є реальними вкладеннями, які впроваджені 

в підприємство, землю та інші капітальні товари. 

Портфельні іноземні інвестиції - вкладення капіталу в іноземні цінні 

папери (суто фінансова операція), що не дають інвестору права контролю над 

об'єктом інвестування. Портфельні інвестиції призводять до диверсифікації 

портфеля економічного агента, знижують ризик інвестування. Переважно 

вони засновані на приватному підприємницькому капіталі, хоч і держава 

випускає свої і набуває іноземні цінні папери. Портфельні інвестиції 

представляють собою чисто фінансові активи, виражені в національній 

валюті. 

Прямі інвестиції пов'язані з власністю і правом контролю над 

підприємством. Портфельні дають лише довгострокове право на дохід, 
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пов'язаний, в основному, з ростом курсу акцій. Прямі та портфельні 

інвестиції відносяться до підприємницького капіталу. Як правило, вони 

сприятливо впливають на стан платіжного балансу країни. Позикові 

інвестиції пов'язані з іноземними позиками і кредитами в різних формах, 

вимагають виплат, терміновості і поворотності. Перевагою позичкового 

капіталу є відносна свобода їх використання. 

4. Також виділяють такі форми капіталу як нелегальний капітал і 

внутрішньофірмовий капітал. Нелегальний капітал - міграція капіталу, яка 

йде в обхід національного та міжнародного права (в Україні незаконні 

способи експорту капіталу називають втечею або витоком). 

Внутрішньофірмовий капітал - перекладається між філіями та дочірніми 

фірмами (банками), що належать одній корпорації і розташовані в різних 

країнах [1, с. 21]. 

Основною причиною і передумовою вивезення капіталу є відносний 

надлишок капіталу в даній країні. Виникає розбіжність між попитом на 

капітал і його пропозицією в різних галузях світового господарства та з 

метою отримання більшого підприємницького прибутку або відсотка він 

перекладається за кордон. 

Найважливішими причинами вивезення капіталу є: 

- розбіжність попиту на капітал і його пропозиції в різних ланках 

світового господарства; 

- наявність в країнах, куди експортується капітал, більш дешевої 

сировини і робочої сили; 

- більш низькі екологічні стандарти в приймаючій країні, ніж в країні-

донорі капіталу; 

- поява можливості освоєння місцевих товарних ринків. Капітал 

експортується для того, щоб прокласти дорогу експорту товарів, 

стимулювати попит на власну продукцію; 

- стабільна політична обстановка і в цілому сприятливий клімат в країні, 

що приймає, пільговий інвестиційний режим в спеціальних економічних 

зонах. 

- прагнення обхідним шляхом проникати на ринки третіх країн, які 

встановили високі тарифні і нетарифні обмеження [3, с. 93]. 

Поняття «інвестиційного клімату» включає такі параметри, як: 

- економічні умови: загальний стан економіки (підйом, спад, стагнація), 

положення у валютній, фінансовій і кредитній системах країни, митний 

режим і умови використання робочої сили, рівень податків в країні;  

- державна політика щодо іноземних інвестицій: дотримання 

міжнародних угод, міцність державних інститутів, спадкоємність влади [2]. 

Особливістю руху капіталу на сучасному етапі є включення все 

більшого числа країн у процес ввезення та вивезення прямих, портфельних і 

позичкових капіталовкладень. Якщо раніше окремі країни були або 

імпортерами капіталу, або експортерами капіталу, то в даний час більшість 

країн одночасно ввозять і вивозять капітал. 
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ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ В СНД:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 

В наш час дана тема є надзвичайно важливою. Адже в часи  

інформатизації суспільства питання економічної інтеграції посідає одне з 

ключових місць в на світовій арені. Також варто згадати, що саме  ця 

інтеграція покращує добробут населення, підвищує значення економіки, та 

загалом є фактором не тільки економічної, але й політичної безпеки в 

державі.  

Мета роботи полягає в важливості розгляду даної теми та визначення 

основних проблем та перспектив економічної інтеграції  в СНД. 

Дане питання розглядалося в працях таких вчених, як: С. Глазьев,                 

А. Е. Лихачев, В. П. Онищенко, І. Бураковський, В. Т. Пятницький,                             

В. Мовчан, Н. М. Грущинська, А. С. Філіпенко та багато інших. 

Основні параметри розвитку пострадянського простору після розпаду 

СРСР були визначені в Угоді про створення Співдружності Незалежних 

Держав, підписаній  8 грудня 1991 р. (Так звана "Біловезька угода"). Цей 

документ проголосив створення Співдружності Незалежних Держав на місці 

колишнього СРСР та сформулював основні принципи взаємовідносин його 

членів. 

23 січня 1993 р. Хартія Співдружності Незалежних Держав була 

прийнята на засіданні глав держав та урядів країн-учасниць СНД. Зокрема, в 

ст. 1 Хартії було підкреслено, що СНД «не є державою і не наділена 

повноваженнями наднаціональних органів влади». Напрямки співпраці в 

економічній та соціальній сферах були передбачені у [2, c. 228]: 

- формуванні загальної зони вільного ринку на основі ринкових відносин 

та вільного обігу товарів, послуг, капіталів та робочої сили;  

- сприяння розвитку спільної інформаційної зони. 

http://www.imf.org/external/np/term/rus/index.htm
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Аналіз діяльності СНД як інтеграційного підрозділу дозволив визначити 

основні досягнення та перспективи цього міждержавного інституту відносин:  

1.Утворення СНД перервало процес хаотичного розпаду СРСР. 

2.Створена нормативно-правова база для розвитку інтегративного 

співробітництва. Для розширення торговельно-економічних відносин держав 

Співдружності досить важливими є наступні договори та угоди: 

а) Угода про економічний союз (24 вересня 1993 р.); 

б) Угода про створення вільної економічної зони (квітень 1994 р.);  

в) Угода про співпрацю та взаємодопомогу у митних справах (квітень 

1994 р.);  

г) Угода про створення Міждержавного економічного комітету (квітень 

1994 р.);  

д) Угода про встановлення системи виплат (1995).  

3. Формується організаційна структура міждержавного співробітництва 

в рамках СНД. 

Крім того, основними інтеграційними проблемами на просторі СНД є:  

1. Відсутність організаційно-правового механізму реалізації 

міждержавних рішень, прийнятих у СНД.  

2.Неефективні заходи щодо уніфікації та гармонізації національних 

законодавств країнами Співдружності.  

3. Різні бар'єри, що перешкоджають ефективному розвитку торговельно-

економічних відносин СНД. Відсутність координації перешкоджає 

міжторговому розвитку:  

а) митної політики в країнах СНД. В галузі енергетики - держави 

Співдружності досі не розробили єдиних підходів до формування тарифів на 

транзит нафтогазових ресурсів.  

4. Слабкий рівень взаємодії країн СНД у соціальній сфері.  

5. Різний рівень розвитку держав СНД. 

Однак, рівень інтеграції, залучений в економічний регіоналістичний 

проект, може надзвичайно різнитися від вільних асоціацій до складного, 

глибоко інтегрованого, транснаціоналізованого економічного простору. Саме 

у своєму політичному вимірі економічна інтеграція відрізняється від ширшої 

ідеї регіоналізму загалом. Хоча економічні рішення безпосередньо 

стосуються внутрішньо політичного питання розподілу ресурсів, 

економічний регіон може бути використаний як технократичний інструмент 

урядом-учасником для просування чітко визначеної та обмеженої 

економічної програми, не вимагаючи більш ніж мінімальної політичної 

узгодженості офіційного державного суверенітету. Таким чином, 

об’єднуючим фактором у різних формах економічного регіоналізму є 

прагнення держав-учасниць використовувати більш широке, 

транснаціоналізоване відчуття простору для просування національних 

економічних інтересів [1, c.416]. 

На те, наскільки регіон поглиблюватиме свою економічну інтеграцію та 

прийматиме характеристики наднаціональної держави, частково впливають 

фактори, що спонукають держави розпочати процес регіоналізації.  
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Отож, захисний характер багатьох інтеграційних проєктів у деяких 
випадках затьмарюється бажанням зменшити трансакційні витрати в 
регіональному просторі, який спостерігає зростання транснаціональних 
виробничих структур. Тут приклад Асоціації держав Південно-Східної Азії 
(АСЕАН) є повчальним, оскільки стійкий ріст регіонального розподілу 
виробничих структур створює тиск для посилення логістичного та 
регуляторного співробітництва з метою сприяння обміну виробничими 
факторами. Важливо зазначити, що обґрунтування економічної інтеграції, що 
прагне досягти ефективності, не обов'язково створюватиме тиск на 
мобільність робочої сили, і часто повністю відкидає ті види політичного 
наближення, що притаманні глибшим формам економічної інтеграції. 
Прибутковий потенціал економічного співробітництва в регіоні залишається 
домінуючим фактором, лише дотична увага приділяється поняттям 
соціальної чи політичної інтеграції. 

Таким чином, в даній роботі ми розглянули основні проблеми та 
перспективи економічної інтеграції в СНД. Загалом, економічна інтеграція 
виявляється у державних формах об'єднання країн. Наприклад, Європейський 
Союз, ОПЕК, Всесвітня торгова організація, Європейська асоціація вільної 
торгівлі тощо. Однак при цьому економіка інтегрованих країн втрачає своє 
національне обличчя, самобутність. 

Економічна інтеграція сприяє посиленню взаємозв'язку та 
взаємодоповнюваності національних господарств на основі міжнародного 
поділу праці. 
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 В  УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 
Соціально-економічний розвиток визначається не стільки досконалістю 

засобів виробництва, скільки людиною, її інтелектом, навичками і вміннями. 
Без висококваліфікованих спеціалістів жодна організація не може досягти 
своїх цілей та ефективно функціонувати в умовах конкуренції. Для того щоб 
якнайкраще здійснити підбір кадрів, керівництву слід чітко визначити, які 
саме функції виконуватиме той чи інший працівник. Як правило, керівник 
обирає тих, хто має достатню кваліфікацію, кращі навички і прагнення до 
роботи, цінується досвід та стаж.  
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Метою роботи є визначення особливостей управління трудовими 

ресурсами підприємства в умовах пандемії. 

Відповідно до системи класифікації Міжнародної організації праці 

(МОП) все населення поділяється на економічно активне (заняті та 

безробітні) та економічно неактивне. У практиці обліку і планування до 

трудових ресурсів відносять населення країни у працездатному віці (в 

середньому жінки і чоловіки від 16 до 60 років) за винятком непрацюючих 

інвалідів першої та другої груп, а також непрацюючих осіб працездатного 

віку, які є пенсіонерами на пільгових умовах Вікові межі встановлюються в 

кожній країні стосовно чинного законодавства. А також, до трудових 

ресурсів відносяться особи, молодші працездатного віку, працюючі 

пенсіонери та зайняті в суспільному виробництві. У теперішніх умовах  

головними джерелами поповнення трудових ресурсів є: молодь, яка  вступає 

в працездатний вік [1].  

На сучасному етапі трудові ресурси підприємства виступають важливим 

елементом і гарантом забезпечення високого рівня прибутковості і 

ефективної діяльності організації. Витрати на оплату праці стали однією з 

головних складових собівартості продукції і послуг, що надаються будь-якій 

організації, тому від ефективності управління трудовими ресурсами 

безпосередньо залежить її прибуток. Трудові ресурси підприємства, з 

економічної точки зору, демонструють потенціал підприємства, тому, як 

наслідок, впливають на конкурентоспроможність.    

Трудові  ресурси – це  також  і  частина населення країни, що за своїми 

віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній сфері діяльності 

являють найбільш активну частину населення.  

Сучасні економісти ідентифікують трудові ресурси підприємства як 

ресурс, що не тільки виконує певний обсяг  зазначеної  роботи, але має 

професійні  навички,  і  рівень  освіти,  і  фізичні та інтелектуальні  здібності 

[3].  

Сьогодні на ринку праці, та і взагалі у всіх сферах економіки, виникла 

досить вагома проблема – карантин, його обмеження та відповідні наслідки. 

Саме трудові ресурси виявилися найбільш вразливими в умовах 

пандемії СOVID-19, адже в цей період багато  підприємств припиняють свою 

діяльність наслідком чого, є скорочення робочих місць.  

Додаткових положень, які б давали роботодавцю право припинити 

трудові відносини із працівником, через карантин або пов'язані з ним 

обмежувальні заходи, немає. Карантин – це адміністративні та медико-

санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо 

небезпечних інфекційних хвороб, а не підстава для звільнення.  

Незалежно від введення карантинних обмежень трудовий договір може 

бути розірваний за ініціативи роботодавця. Звільняючи працівників у період 

карантину роботодавець може без ризику бути притягнутим до 

відповідальності, якщо таке звільнення не є законним (ст. 40 КЗпП України). 

Тобто у разі змін в організації праці, у тому числі ліквідації, реорганізації 

підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, виявленої 
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невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації, прогулу чи систематичного невиконання обов`язків без 

поважних причин та інших підстав. 

Аналізуючи    питання забезпеченості  робочою силою, слід  пам’ятати, 

що в  сучасних умовах внаслідок помітних скорочень обсягів виробництва  

підприємства більше стикаються не з проблемою недостачі, а з наявністю  

зайвої  робочої  сили, необхідністю  скорочення робочих місць і водночас – 

збереження кваліфікованих кадрів на майбутнє.  

Загалом, статистична інформація Державної служби зайнятості свідчить 

про те, що в Україні зросла кількість вивільнених робочих місць  з 159,8  

тисяч  в  2019  році до 206,2 тисяч  осіб  в  2020 р. Основною причиною 

вищевказаного   масштабного  зростання   безробіття   стали   пандемія   

COVID-19, карантинні  заходи і порушення економічних процесів. При 

цьому, згідно даних Державного центра зайнятості, вдвічі зросла пропорція 

робочої сили  відповідно  до показника  2019  року  в  листопаді  2020  року 

[4].   

В  сучасних  реаліях,  в середньому по Україні, на одну вільну вакантну 

посаду претендує 6 безробітних, в той час як в 2019 р. було 3 особи. Як 

наслідок, найбільших труднощів працевлаштування зазнають такі працівники 

як економіст, менеджер, юрист, оператор комп’ютерного  набору,  бухгалтер. 

Тому, як результат, вказані дані демонструють нестабільну ситуацію на   

ринку   трудових   ресурсів, тому потребують   серйозної підтримки з боку 

держави як для безробітних, так і роботодавців.  

Таким  чином,  трудові  ресурси  підприємства  є  рушійною  силою  

виробництва  і надання  послуг. Тому,  в  умовах  перманентних  явищ  

вирішальну  роль  в  успішній діяльності підприємства відіграє склад, 

кваліфікація і використання трудових ресурсів, їх ставлення до праці. На 

формування трудового потенціалу організації впливає низка факторів як 

політичні, економічні, технологічні, екологічні, духовні. На додачу, оскільки 

трудовий  ресурс  керується  людським  фактором,  то на  вибір  працівника  

впливають особисті цінності та психологічні особливості. Проте статистика 

свідчить що сучасна ситуація  із  забезпеченням  робочих  місць  

погіршується  через  економічні  зрушення внаслідок пандемії і методів 

карантину. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ В СИСТЕМУ МЕВ 
 

Іноземні інвестиції займають чи не найбільшу роль у розвитку 

економіки нашої держави, особливо зараз, коли Україна плідно працює над 

новими економічним, юридичними а урядовими реформами на шляху до 

міжнародної інтеграції в європейський економічний простір.  

Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні вийти на новий 

технологічний та економічний рівень, вийти з кризи та мотивувати інші 

країни до співдружнього партнерства у різних галузях економіки та 

забезпечення окремих галузей промисловості. 

Основні методи введення прямих іноземних інвестицій на шляху  в 

інтеграцію України в МЕВ досліджували такі вчені та експерти: Сухий О. О. 

Федоренко М.Д. Федорчук Д. Є. Худавердієва В. А.,Антонов В.Б., Шаров О. 

М.,Свідрак О.В. 

Метою дослідження є визначення основних тенденцій іноземного 

інвестування в країні, та факторів впливу на формування привабливого 

інвестиційного клімату в сучасних глобалізаційних умовах. 

На сьогоднішній день Україна, як ніколи відкрита для міжнародної 

співпраці та інвестицій, пропонує різні галузі.  Для країн інвесторів існують 

певні перешкоді, а саме  внутрішній «економічний стрес» у країні , адже до 

економічної системи входить безліч фінансових суб’єктів, які потребують 

попередньої реформи для результативного зовнішньоекономічного 

інвестування [1].  

Питання прямих іноземних інвестицій є актуальним, проте є непростим 

завданням для України створити найліпші умови для іноземних інвесторів, а 

саме (соціально-економічні, політичні. податкові тощо) 

Проте Україна плідно працює над усуненням будь-яких із них  та 

продовжує залучати нові джерела іноземних інвестицій, створювати для них 

умови і проводити реформи, що забезпечують розвиток окремих галузей 

промисловості та створення нових, котрі покращують економічний клімат 

держави та її місце в системі МЕВ. 

Шлях нашої країни до інтеграції в МЕВ, а саме  питання її становлення 

та користі , є одним із актуальних тем для вітчизняних та зарубіжних 

експертів і політиків  в економічній та політичній сферах.  
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Наразі останні правки та положення у законі про режим іноземного 
інвестування - відповідають нормам Угоди про Асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (N 1678-VII від 
16.09.2016), а також угодам, укладеним в межах Світової Організації 
Торгівлі, зокрема Генеральній Угоді з тарифів та торгівлі , Угоді про субсидії 
та компенсаційні заходи, Угоді про технічні бар'єри в торгівлі та Угоді про 
сільське господарство.  

1 травня 2016 року в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Цим 
документом передбачається врахування інтересів власників пакетів акцій та 
посилення відповідальності керуючих компаній. [ 1]  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, що стосуються скасування обов'язковості державної реєстрації 
іноземних інвестицій» скасовується обов’язкова реєстрація останніх, що 
спростить діяльність іноземних інвесторів на території України, враховуючи 
адміністративні такі бар’єри, котрі стояли на шляху ефективної інвестиційної 
діяльності  [ 2] . 

Щодо перспективних сфер інвестування, американською торговельною 
палатою  було опубліковано щорічний звіт щодо інвестиційної привабливості 
України та визначено перелік сфер, що належать до найбільш перспективних. 

Суттєву роль у залученні іноземного капіталу відіграє також 
інвестиційний клімат держави сукупність певних факторів (соціально-
економічних, політичних. податкової системи тощо), які є характерними саме 
для нашої країни та впливають на інвестиційну діяльність. 

За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 
протягом 2019 - 2020  рр. в економіку України надійшло 25,0 млрд. прямих 
іноземних інвестицій. Третю частину з цих коштів вклали у виробничі 
підприємства, 1.5 – установи фінансової та страхової сфери [ 1] . 

До десятки країн-інвесторів, на які припадає 83,0 % загального обсягу 
прямих інвестицій, увійшли Кіпр (11,7 млрд дол.), Нідерланди (5,6 млрд 
дол.), Німеччина (5,4 млрд дол.), Росія (3,3 млрд дол.), Австрія (2,4 млрд 
дол.), Велика Британія (1,85 млрд дол.), Віргінські острови (1,7 млрд дол.), 
Франція (1,5 млрд дол.), Швейцарія (1,3 млрд дол.), Італія (972 млн дол.) [ 3] . 

 
Таблиця 1 – Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2015-2019), млн 

дол. [3] 

Станом на 01.01 Прямі інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України 

2016 32 122,5 6 315,2 

2017 31 230,3 6 346,3 

2018 31 606,4 6 322,0 

2019 32 905,1 6 294,4 

31.12.2019 35 809,6 6 272,7 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU14097.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU14097.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU14097.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141678.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141678.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU47001U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94477.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94476.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94479.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU94479.html
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За даними проведених досліджень можемо зазначити, що питання 
залучення іноземних інвестицій  займає головне місце  у переліку факторів 
економічного зростання держави. Для оптимального використання 
іноземного капіталу необхідно створити належні умови для діяльності 
іноземних інвесторів.  

Це стосується не тільки вдосконалення нормативно-правової бази, а й 
впровадження механізму страхування ризиків, що в сучасних умовах є 
питанням  актуальним.  

Отже, інвестиції, а до того ж іноземні, є основою для побудови 
економіки держави та покращення рівня життя населення. Адже, від 
ефективного здійснення інвестиційної політики залежить не тільки стан та 
масштаби виробництва, впровадження інновацій, досягнень науково-
технічного прогресу, але й вирішення певних соціальних та екологічних 
проблем. Завдяки вирішенню яких Україна значно підвищить рейтинг та 
зможе бути ефективним, конкурентоспроможним міжнародним лідером. 
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 ЕКОНОМІЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 
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 
політику країни, але і на кожну людину. Ситуація яка склалась на сьогодні в 
Україні ставить під сумнів подальший її ефективний розвиток і входження в 
систему світового господарювання. 

Зважаючи на важливість питання інтеграції України у світовий 
економічний простір та її відносини, у цих умовах, із міжнародними 
економічними організаціями, його досліджували цілий ряд вчених. 
Наприклад, П. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин, В. Шевчук. Аналізували 
проблеми та перспективи інтеграції економіки України в глобальне 
господарство Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.А. Урбан та інші. 
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Метою тез є висвітлення співпраці України з міжнародними 

економічними організаціями в умовах інтеграційних процесів. 

Україна є членом цілого ряду міжнародних організацій - ООН, 

Європейської економічної комісії ООН, Співдружності Незалежних Держав, 

Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародного валютного 

фонду, Світового банку, СОТ, Партнерства заради миру, Організації з 

безпеки і співпраці в Європі, Ради Європи, ГУАМ, Організації 

Чорноморського економічного співробітництва і цілого ряду інших 

організацій, угод і програм. 

Зупинимося на участі України в діяльності СОТ, ОЕСР, ГУАМ та СНД. 

Україна і СОТ. Вступивши до СОТ у 2008 році, Україна бере активну 

участь в роботі організації. Останнім часом в центрі уваги українських 

представників були проблеми, пов'язані з торгівлею продукції сільського 

господарства і претензії до Російської Федерації та членам ЄАЕС з цілого 

ряду питань. Так, протягом 2017-2018 рр. делегація України брала участь в 

засіданнях Комітету СОТ з санітарних і фітосанітарних заходів (СФМ), на 

якому розглядалися питання імплементації Угоди СФМ, забезпечення 

прозорості, введення спеціального і диференціального режимів, 

еквівалентності, територій, вільних від шкідників і захворювань, технічної 

допомоги, моніторингу застосування міжнародних стандартів і специфічних 

торговельних проблем [2, c. 11]. 

Головною метою української делегації було отримання санітарного 

статусу, необхідного для експорту яловичини в Туреччину. Перераховані 

вище питання протягом останніх років неодноразово обговорювалися на 

засіданнях Комітету СФМ і на двосторонніх зустрічах делегації України з 

представниками Туреччини, США, Білорусії, Індії та Японії. 

Українські представники регулярно інформували членів організації про 

зміни в законодавстві України, зокрема, про прийняття Закону «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я і благополуччя 

тварин» і про подальші дії з розробки підзаконних нормативних актів. 

Також Україна (в особі представників Мінекономіки і Мінагрополітики 

України) регулярно брала участь в засіданнях Комітету СОТ з питань 

сільського господарства (СХ), на якому розглядалися проблеми, пов'язані з 

виконанням зобов'язань, що стосуються внутрішньої державної підтримки 

галузі, експортних субсидій, тарифних та інших квот, спеціальних 

сільськогосподарських захисних заходів і т.д. 

Співпраця між Україною та ОЕСР. Взаємодія почалася в 1997 р з 

моменту підписання між Україна і ОЕСР Угоди щодо привілеїв, імунітетів та 

пільг, які надаються органам і державам - членам Організації на території 

України. Угода була ратифікована Верховною Радою України в липні 1999 р 

Механізмом координації співробітництва з ОЕСР з 2003 р є Координаційна 

рада у зв'язках з ОЕСР. Україна співпрацює з ОЕСР в статусі асоційованого 

члена в рамках Комітету зі сталі, Глобального форуму ОЕСР щодо 

прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, в рамках Комітету з 
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конкуренції, Комітету з питань державного управління, Робочої групи з 

питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва, а також бере 

участь в заходах Міжнародного транспортного форуму (МТФ), 

Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), приєдналася до Насіннєвих 

схем ОЕСР по сортовій сертифікації насіння зернових, кукурудзи і сорго                

[1, c. 61]. 

У 2017 році між Урядом України та Організацією економічного 

співробітництва та розвитку підписано угоду про приєднання країни до 

Декларації про міжнародні інвестиції і транснаціональні підприємства. 

Участь України в діяльності ГУАМ. Початок співпраці Грузії, України, 

Азербайджану і Молдови було покладено на зустрічі президентів цих країн 

восени 1997 року в Страсбурзі. Хартія про створення організації підписана в 

липні 2001 р в Ялті. На думку експертів, мета створення цієї структури - 

ослаблення економічної, перш за все енергетичної, залежності країн-

учасниць від Російської Федерації і розвиток транзитних маршрутів 

постачання енергоносіїв з Каспійського басейну до Європи в обхід російській 

території. 

У 2009-2014 рр. інтерес до діяльності організації з боку її учасників 

помітно ослаб. Новий імпульс її роботі було надано в 2015 р, коли лідерство 

в ГУАМ перейшло до України. У березні 2017 року на зустрічі членів 

організації в Києві було прийнято ряд документів щодо введення зони вільної 

торгівлі. Також була висунута програма зі співробітництва ГУАМ з Японією. 

Однак через економічну і політичну нестабільність основної ланки ГУАМ - 

України організація не змогла домогтися якихось значущих успіхів в 

економічній інтеграції [1, c. 71]. 

Участь в діяльності СНД. Спочатку влада України здійснювала 

вибірковий підхід до участі в угодах в рамках СНД. Країна брала участь 

далеко не у всіх домовленостях, ряд угод не був ратифікований, а деякі 

просто не виконувалися. У 2014 р керівництво України заявляло про вихід з 

Співдружності Незалежних Держав. У квітні 2018 року президент                           

П. Порошенко знову заявив про необхідність виходу з СНД, проте до 

теперішнього часу ніяких конкретних кроків в цьому напрямі зроблено не 

було [3, c. 38].  

В рамках СНД представниками України підписано понад 100 угод в 

економічній сфері, країна є учасником більш ніж тридцяти органів 

галузевого економічного співробітництва Співдружності. Реальна участь 

України в даний час триває в діяльності Міждержавної ради зі 

стандартизації, метрології та сертифікації. Представники країни в                     

2017-2018 рр. брали участь в обговоренні проектів угод про технічні бар'єри 

у взаємній торгівлі країн - членів СНД, взаємне визнання акредитації органів 

з оцінки відповідності і по ряду інших питань.. 

Численні програми співпраці, обміну досвідом, допомоги в проведенні 

реформ здійснюються між Україною і ЄС, МВФ, а також в рамках СОТ, 

ОЕСР, інших міжнародних, урядових і неурядових організацій. Однак 

оцінити ефективність цієї взаємодії вкрай складно, тим більше, що багато 
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заходів проводяться формально - для звітів про використання наданих 

фінансових ресурсів перед західними партнерами або з політичних 

міркувань. 

Україна має всі можливості розвинути свої міжнародні відносини з 

іншими країнами, проте для ефективної інтеграції та стабілізації відносин 

між державами на світовій арені, нашій країні слід, перш за все, реформувати 

економіку, вирішити внутрішньо економічні 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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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах високої конкуренції, динамічності зовнішнього середовища і 

сучасної економічної ситуації в країні і світі підприємствам просто необхідно 

використовувати різні способи для утримання і присвоєння більш високих 

ринкових позицій. Господарюючими суб'єктами можуть бути зроблені різні 

методи підтримки свого стану серед конкурентів, але все ж, в сучасних 

реаліях, майже всі підприємства змушені вдатися до випуску інноваційної 

продукції. 

Вагомий внесок у дослідження проблем управління інноваційною 

діяльністю підприємств здійснили такі вітчизняні та зарубіжні вчені: 

Ю.М. Бажал, І.Т. Балабанов, Л.В. Балабанова, Н.Г. Білопільський, 

В.А. Василенко, Н.П. Гончарова, Г.Я. Гольдштейн, В.Ф. Гриньов та інші. 

Для заняття інноваційною діяльністю організації необхідно сформувати, 

збільшити і розвинути свій інноваційний потенціал, а згодом і грамотно 

керувати ним. В результаті цих заходів формується інноваційна політика, яка 

дозволяє підприємству спрогнозувати динаміку економічного зростання і 

рівень його конкурентоспроможності в відповідній галузі і світовому 

господарстві. 
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Визначення суті інноваційного потенціалу присвятили свої праці багато 
авторів. Провівши аналіз робіт, можна сказати, що інноваційний потенціал 
(ІП) – це здатність акумулювати і ефективно використовувати різні види 
ресурсів для досягнення заздалегідь встановлених цілей і масштабів 
інноваційної діяльності. Склад ІП можна представити як сукупність 
основних і забезпечують елементів. 

До основних елементів відносяться: 
– матеріально-технічні ресурси (сучасні виробничі фонди і технології 

підприємства); 
– трудові ресурси (персонал, зайнятий в інноваційній діяльності та має 

спеціальну освіту і досвід); 
– організаційно-управлінські ресурси (форма власності підприємства, 

його величина, галузева приналежність і т.д.). 
Елементи представлені двома складовими: 
– фінансовими ресурсами; 
– інформаційними ресурсами (знання і вміння, які були накопичені 

підприємством в результаті його інноваційної діяльності) [1, с. 197]. 
Формуванням цих елементів і займається підприємство, щоб прийти до 

поставлених інноваційних цілей. 
Під формування інноваційного потенціалу підприємства розуміють 

комплекс заходів з планування та придбання ресурсів необхідних для 
досягнення інноваційних цілей. Формування ІП починається з моменту 
створення організації і повторюється у випадках зміни структури 
підприємства і його внутрішніх зв'язків, наприклад реорганізація 
підприємства. 

На самому початку своєї роботи керівництво підприємства повинно 
врахувати умови формування інноваційного потенціалу; 

– інноваційна спрямованість державної політики; 
– підтримка інноваційного підприємництва; 
– достатню кількість ресурсів для здійснення інноваційної діяльності; 
– усвідомлення підприємством необхідності інноваційного розвитку для 

підвищення своїх конкурентних позицій на вітчизняному та зарубіжних 
ринках; 

– нормативно-правова база, спрямована на підтримку підприємств, 
зайнятих в інноваційній діяльності. 

Після аналізу цих умов можна приступати до формування ІП. 
Заходи щодо формування інноваційного потенціалу оформляються у 

вигляді інноваційного проекту, етапи якого виконуються послідовно, з 
рішенням характерних для них завдань (рис. 1). 

При формуванні ІП використовуються методи календарного і 
мережевого планування, структурне і ресурсне планування, імітаційне 
моделювання. Всі перераховані вище методи дозволяють: визначити і 
обґрунтувати цілі формування інноваційного потенціалу; обсяги та джерела 
фінансування; терміни виконання робіт з графіком його реалізації, 
необхідними ресурсами і виконавцями; здійснювати контроль і розрахувати 
бюджет проекту і ризики по ньому. 
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Таблиця 1 – Етапи формування інноваційного потенціалу [2, с. 474] 
Етапи Зміст 

Діагностика Оцінка економічної ефективності інноваційного процесу 

Аналіз ринку 

Оцінка можливостей  підприємства брати участь в даному 

процесі 

Формування команди інноваторів 

Розробка Задачі технологічного характеру 

Задачі виробничого характеру 

Задачі економічного характеру 

Планування Декомпозиція задач 

Побудова планів різних рівнів 

Побудова діаграм 

Призначити відповідальних за виконання проекту 

Виконання задач проекту Виконання запланованих робіт 

Коригування планів інноваційного проекту 

Контроль інноваційного 

проекту 

Контроль виконаних робіт (строками, витратами, якістю, 

ризиками) 

Загальний контроль змін 

Оцінка інноваційного 

потенціалу 

Формування експертної оцінки 

Аналіз досягнутих результатів 

 

Ефективне формування інноваційного потенціалу підприємства 

залежить від наступних параметрів: 

– стан наукової бази технічних власних і придбаних розробок і 

винаходів (можливість придбання прав на використання розробок, 

проведення та замовлення науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт); 

– стан інфраструктурних можливостей підприємства; 

– вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на успішне здійснення 

інноваційного циклу; 

– ступінь прийняття персоналом нововведень [3, с. 58]. 

Таким чином, підбиваючи підсумок всьому вищевикладеному, можна 

сказати про те, що процес формування інноваційного потенціалу необхідно 

проводити на кожному підприємстві, тому що від стану інноваційного 

потенціалу залежить вибір і реалізація інноваційної стратегії фірми. Заходи 

по формування ІП дозволяють організації правильно оцінити поточну 

ситуацію і свої конкурентні переваги. 
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ  

 

З початку розвитку економічної науки проблема ефективного 

функціонування підприємств вийшла на перший план і залишається 

актуальною й сьогодні. Оцінка ефективності виробничої діяльності, 

управлінських рішень, витрат економічних ресурсів, а також конкретні 

технології та засоби забезпечення ефективного функціонування підприємств 

становлять особливий інтерес як для вчених, так і для економістів-практиків. 

Вивченням питання ефективності діяльності підприємств займались такі 

вітчизняні науковці як В. Амбросов, А. Бугуцький, Е.Е. Вершигора, 

В.С. Дієсперов, Н. Зайцев, Н. Купріна, І. Мазур, І. Маркіна, Г. Осовська, 

О. Онищенко, Б. Пасхавер та інші. Проте дане питання не є достатньо 

вивченим у науковій літературі і потребує подальшого розгляду. 

Метою даного дослідження є визначення основних напрямів підвищення 

ефективної  діяльності підприємств в Україні. 

В умовах ринкових перетворень ефективність діяльності розглядається з 

п’яти взаємопов’язаних точок зору: 

- задоволення потреб зацікавлених осіб (хто є основними учасниками 

програми або проекту, на що вони сподіваються і які потреби мають); 

- вклад зацікавлених осіб (чого саме підприємство бажає і потребу від 

зацікавлених сторін на взаємовигідній основі); 

- інноваційні стратегії (які інноваційні стратегії необхідно розробити для 

того, щоб задовільнити побажання й потреби зацікавлених сторін, 

враховуючи при цьому власні інтереси); 

- процеси (які бізнес-процеси необхідно налагодити, аби реалізувати 

стратегії); 

- можливості (які саме можливості необхідні для управління бізнес-

інтересами) [3, с. 96]. 

Виділяють три види ефективності: споживчу (відношення цілей до 

ідеалів, норм), результативну (відношення досягнутого результату до цілей) 

та витратну (відношення витрат до результатів).  

Оцінка ефективної діяльності підприємства визначається як відношення 

прибутку до капіталу (активів), ефективність витрат - як відношення 

прибутку до собівартості(витрат), ефективність продажів - як відношення 

прибутку до ціни (виручки від реалізації). 
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Прибуток - найважливіша фінансова категорія, що відбиває позитивний 
фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 
ефективність виробництва і, зрештою, свідчить про рівень і якість виробленої 
продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно 
прибуток впливає на зміцнення фінансового стану підприємства, 
інтенсифікацію виробництва за будь-якої форми власності. Він є не лише 
джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й 
джерелом формування бюджетних ресурсів держави. 

Під час розрахунків показників ефективності також виходять з різних 
показників, що складають прибуток, - балансовий прибуток, прибуток від 
реалізації, чистий прибуток [1]. 

Ефективність підприємства визначається через його рентабельність. 
Рентабельність означає прибутковість, або доходність, виробництва і 
реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих її видів; доходність 
підприємств, організацій, установ у цілому як суб’єктів господарської 
діяльності; прибутковість різних галузей економіки. 

Важливо знайти дієві напрямки підвищення ефективності 
функціонування підприємств. Для розв'язання цього завдання певного 
значення набуває класифікація чинників його зростання. Взагалі всі чинники 
підвищення ефективності функціонування підприємств зводяться до трьох 
напрямів: 

1. Управління витратами і ресурсами. При цьому слід враховувати 
рівень завантаження обладнання в часі, структуру собівартості продукції, що 
виготовляється, з точки зору співвідношення в ній часток амортизації, 
матеріальних витрат, витрат на оплату праці. Зазначені показники слід 
розглянути в динаміці, а також по можливості порівняти з показниками 
найближчих 

2. Напрями розвитку і удосконалення виробництва та іншої діяльності. 
Здійснюється пошук можливостей підвищення ефективності тих процесів, 
що відбуваються на підприємстві. При цьому насамперед увага звертається 
на ефективність управління. 

3. Напрями удосконалення системи управління підприємством та всіма 
видами його діяльності. Подолання технічного і технологічного відставання 
потребує не просто переходу на сучасні технології, а впровадження 
комплексу відносин, що називається корпоративною культурою. 

Таким чином, в сучасних умовах підвищення ефективності діяльності 
підприємства є головним стратегічним напрямом розвитку всіх галузей 
економіки, об’єктивною необхідністю, викликаною вимогами економічних 
законів. Ефективна діяльність підприємства в сучасних умовах залежить від 
основного результативного показника - прибутку. 
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ПРOБЛЕМИ МIЖНАРOДНOЇ МIГРАЦIЇ В СУЧАСНИХ УМOВАХ 

 
Мiжнарoдна мiграцiя рoбoчoї сили в сучасних умoвах рoзвитку 

мiжнарoдних екoнoмiчних вiднoсин набуває все бiльших масштабiв, щo 
зумoвлене пoсиленням свiтoвих глoбалiзацiйних тенденцiй, а такoж 
oб’єктивнoю неoбхiднiстю пoстiйнoгo перемiщення працездатнoгo населення 
в пoшуках кращих умoв прикладання свoєї працi та мoжливoстей для 
реалiзацiї свoгo пoтенцiалу. Пoширенню мiжнарoдних мiграцiйних прoцесiв 
сприяє цiлий ряд фактoрiв i причин, серед яких не лише екoнoмiчнi (рiзний 
рiвень умoв i oплати працi в рiзних країнах), а й пoлiтичнi (у тoму числi 
наявнiсть вiйськoвих кoнфлiктiв), екoлoгiчнi, релiгiйнi, нацioнальнi тoщo. 
Свoєю чергoю, нерiвнoмiрнiсть рoзмiщення свiтoвих екoнoмiчних ресурсiв i 
пoлярнiсть свiтoвих екoнoмiчних резервiв прoвoкують не тiльки бoрoтьбу за 
дoступ дo ресурсiв, але й виникнення центрiв тяжiння трудoвих i фiнансoвих 
ресурсiв, щo, з oднoгo бoку, визначають iнтенсивнiсть екoнoмiчнoгo рoзвитку 
країн i регioнiв, а з iншoгo – зумoвленi ним. 

У пpацях К. Маккoннелла, Л. Бpю, Дж. Бopхаcа, Я. Минcеpа, А. Poя,                 
Б. Чиcвика напpацьoванi певнi механiзми pегулювання мiгpацiйних пoтoкiв. 
Такi закopдoннi вченi, як: В. Icаєв, В. Cатцевич, Дж. Coлт, К. Уoллеc,                      
C. Ципкo та iнш. у cвoїх poбoтах дocлiджували piзнi пpoблеми мiгpацiї 
тpудoвих pеcуpciв. У cучаcнiй екoнoмiчнiй науцi piзними аcпектами мiгpацiї 
займалиcя такi наукoвцi, як: В. Геєць, А. Кpедиcoв, Е. Лiбанoва, Ю. Макoгoн, 
O. Малинoвcька, Ю. Пахoмoв, O. Пopучник, O.Pумянцев, Є.Cавельев, 
А.Cтаpocтiна, O.Фiлiпенкo та iн. 

Метoю данoгo дoслiдження є визначення сучасних прoблем мiжнарoднoї 
мiграцiї рoбoчoї сили в умовах світової пандемії. 

Мiграцiя рoбoчoї сили – переселення працез-датнoгo населення з oдних 
держав в iншi стрoкoм бiльше, нiж на рiк, викликане причинами 
екoнoмiчнoгo й iншoгo характеру i мoже набувати фoрми емiграцiї (виїзду) та 
iммiграцiї (в’їзду). Мiграцiя рoбoчoї сили веде дo вирiвнювання рiвнiв oплати 
працi в рiзних країнах. У результатi мiграцiї сукупний oбсяг свiтoвoгo 
вирoбництва зрoстає внаслiдoк бiльш ефективнoгo викoристання трудoвих 
ресурсiв за рахунoк їх мiжкраїннoгo перерoзпoдiлу [1]. 

Геoграфiчним центрoм iммiграцiї традицiйнo виступають найбiльш 
рoзвиненi в екoнoмiчнoму вiднoшеннi країни: США, Канада, Австралiя, 
Нiмеччина i значна частина захiднoєврoпейських країн. В сучасних умoвах 
значнi пoтoки рoбoчoї сили спрямoванi в нафтoдoбувнi країни Близькoгo 
Схoду. Oдним iз значних регioнiв притoку рoбoчoї сили є країни Латинськoї 
Америки: Бразилiя, Венесуела, Аргентина [2]. 

Нерегульoвана трудoва мiграцiя – це перемiщення людей у 
теритoрiальнoму прoстoрi з метoю пoшуку мiсця рoбoти з їхньoгo бажання й 
без бажання. Нерегульoвана трудoва мiграцiя характеризується: 
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- iгнoруванням прoцедури кoнтрoлю при в’їздi абo виїздi й незакoннoму 

працевлаштуваннi; 

- абo закoнним перетинанням кoрдoну, але незакoнним 

працевлаштуванням. За експертними oцiнками вiд 10 дo 15 % мiгрантiв у 

свiтi перебувають у країнi з пoрушенням вимoг. 

Наслiдкoм нерегульoванoї мiграцiї є нерегульoваний статус працiвника-

мiгранта. Це спричиняє: пoрушення прав людини й немoжливiсть їхньoгo 

вiдстoювання; пoрушення трудoвих прав i немoжливiсть їхньoгo 

вiдстoювання; пoрушення умoв й oплати працi у т.ч. її невиплата; втрата 

квалiфiкoваних кадрiв державoю, на пiдгoтoвку яких були витраченi значнi 

бюджетнi грoшi i їхня деквалiфiкацiя; тoргiвля людьми з метoю трудoвoї абo 

сексуальнoї експлуатацiї; руйнування рoдинних вiднoсин, стресoвi й 

депресивнi стани; не дoсягнення кiнцевoї мети – зарoбити грoшi [3]. 

Неврегульoванiсть питань мiждержавнoї трудoвoї мiграцiї спричинює 

сoцiальну незахищенiсть українських грoмадян, якi працюють за кoрдoнoм; 

вoни зазнають дискримiнацiї з бoку iнoземних рoбoтoдавцiв щoдo платнi, 

умoв, oхoрoни працi тoщo. Складнoщi пoлягають у нелегальнoму статусi 

українцiв за кoрдoнoм, щo знижує цiну їхньoї працi, ствoрює умoви для 

численних злoвживань, фoрмує у свiдoмoстi рoбoтoдавцiв країн прибуття 

уявлення прo Україну як недемoкратичну, не правoву державу. 

Дo рoзв’язання прoблеми регулювання трудoвoї мiграцiї населення за 

кoрдoн мoжна буде залучити i приватнi агентства та oрганiзацiї, щo 

здiйснюють експoрт рoбoчoї сили, забезпечивши кoнтрoль за їхньoю 

дiяльнiстю державнoї мiграцiйнoї служби. 

Неoбхiднo такoж внести змiни дo двoстoрoннiх угoд з oснoвними 

країнами-реципiєнтами щoдo рoзширення мiграцiйних квoт, визначити 

ступiнь їхньoї дiєвoстi й ефективнoстi в регулюваннi трудoвoї мiграцiї, а з 

рештoю країн, укласти такi угoди. 

Велике значення для налагoдження ефективних мiграцiй має 

спiврoбiтництвo з Мiжнарoднoю oрганiзацiєю з мiграцiї (МOМ), членами 

якoї є 125 країн i яка за пoнад 60 рoкiв свoєї дiяльнoстi брала участь у дoлях 

багатьoх мiгрантiв та бiженцiв. Ця oрганiзацiя забезпечує впoрядкoвану i 

планoву мiграцiю, має сфoрмoвану oрганiзацiйну структуру, веде oбмiн 

дoсвiдoм i надає пoтенцiйним мiгрантам i державним oрганiзацiям 

iнфoрмацiю прo ситуацiю на ринку працi тiєї чи iншoї країни, в тoму числi 

щoдo прoфесiй, квалiфiкацiй, умoв найм [3]. 

Мігранти є основою економіки України: грошові перекази в Україну 

становлять більше за 10 % у відношенні до ВВП. Сім’ї трудових мігрантів в 

Україні використовують відправлені гроші для забезпечення своїх основних 

потреб, у тому числі в харчуванні, оренді, освіті та медицині. Як наслідок, 

COVID-19 та пов’язані з ним обмеження пересування ставлять під загрозу 

домогосподарства, основним джерелом доходу яких є грошові перекази. 

Зменшення обсягів грошових переказів може мати значні побічні наслідки 

для місцевих економік і громад загалом, що призведе до скорочення обсягів 

продуктивних інвестицій, споживчих витрат та доступу до освітніх і 
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медичних послуг. Адже, за оцінками Національного банку України, 10% 

трудових мігрантів повернулися в Україну й ще 10 % сезонних трудових 

мігрантів залишилися вдома, не маючи можливості виїхати через обмеження 

пересування [4]. 

Серйoзнoю сoцiальнo-екoнoмiчнoю прoблемoю у сферi мiграцiї є 

рoзрoбка системи виплати пенсiї при рoбoтi за кoрдoнoм, а такoж унiфiкацiя 

пенсiйнoгo закoнoдавства в цiлoму. Крiм тoгo, для правoвoгo забезпечення 

мiждержавнoї мiграцiї Україна має приєднатися дo мiжнарoдних угoд, 

кoнвенцiй з цивiльнoгo й кримiнальнoгo права, медичнoгo oбслугoвування, 

страхування. 

Неoбхiдний перехiд дo гнучкoї емiграцiйнoї пoлiтики. Вoна передбачає, 

насамперед, ствoрення спецiалiзoваних бiрж працi, якi б перебрали на себе 

пoсередницькi функцiї при найманнi українських грoмадян для рoбoти за 

кoрдoнoм, вiдпoвiдали за забезпечення їх iнтересiв на зарубiжних ринках 

працi, дoбирали мiсця працi, укладали кoнтракти, гарантували дoтримання 

зoбoв’язань стoрoни, щo приймає. 

I ще oдна прoблема: щoб бути кoнкурентoспрoмoжним, iммiгрантoвi 

неoбхiднo знати мoву країни, в яку вiн в’їжджає. Дoслiдження пoказують, щo 

тiльки oдин вiдсoтoк серед бажаючих працювати за кoрдoнoм за кoнтрактoм 

тiєю чи iншoю мiрoю вoлoдiє iнoземнoю мoвoю. I тут держава такoж мoже 

надати дoпoмoгу, oрганiзувавши спецiальнi курси для тих, хтo виїжджає 

працювати за кoрдoн. 

Викoнання цих та iнших завдань дoзвoлить упoрядкувати мiграцiйнi 

прoцеси в державi та забезпечити сoцiальний захист трудoвих мiгрантiв. 

Таким чинoм, у сферi зoвнiшньoї трудoвoї мiграцiї пoтрiбнo рoзрoбити 

єдину систему її oблiку, передбачити ствoрення нoрмативнo-правoвoї бази 

шляхoм укладання угoд з державами, щo регулюють питання зoвнiшньoї 

трудoвoї мiграцiї, у тoму числi забезпечення акумуляцiї валютних кoштiв 

трудoвих мiгрантiв-українцiв та iнвестування цих кoштiв в українську 

екoнoмiку, забезпечити рoзвитoк спiврoбiтництва з українoмoвними 

грoмадами, представлення iнтересiв спiввiтчизникiв за кoрдoнoм, залучення 

дo України висoкoквалiфiкoваних iнoземних працiвникiв, переважнo 

етнiчних українцiв, участь у мiжнарoдних кoнференцiях, фoрумах iз прoблем 

гуманiзацiї ставлення дo спiввiтчизникiв.дoписати речення. 
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СКЛАД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Сучасний стан розвитку світового господарства помітно впливає на 

фінансовий сектор економіки. Різноманітні сегменти фінансових ринків 

дедалі більше інтегруються внаслідок використання інноваційних підходів до 

прийняття рішень із питань фінансового управління. У світі посилився рух 

міжнародних капіталів, багато країн усувають національні фінансові та 

торговельні обмеження, надаючи можливість фінансовим структурам, 

ринкам та інструментам впливати на їхню економіку. Консолідуючим 

сектором міжнародних економічних відносин стали валютні ринки, які на 

сьогоднішній день за своїми обсягами, кількістю операцій та колом учасників 

не мають аналогів у світі.  

Дослідження проблем діяльності та розвитку валютних ринків 

привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема 

Бодрова Н.Е., Городницька В.С., Мельниченко Д.В., Сусіденко Ю.В., 

Яремко А.О. та інші. 

Метою роботи є дослідження особливостей розвитку валютного ринку 

України. 

Успішний розвиток валютних відносин можливий за умови існування 

особливого ринку, на якому можна вільно здійснювати операції по купівлі-

продажу валюти. Без такої можливості економічні контрагенти просто не 

змогли б реалізувати свої валютні відносини – не мали б іноземної валюти 

для здійснення своїх зовнішніх зобов'язань, не могли б перетворити 

одержану інвалютну виручку в національні гроші для виконання своїх 

внутрішніх зобов'язань. Такий ринок заведено називати валютним [3].  

Валютний ринок в Україні – це переважно міжбанківський ринок, адже 

саме в ході міжбанківських операцій здійснюється основний обсяг угод з 

купівлі-продажу іноземних валют. Шляхом проведення міжбанківських 

операцій на валютному ринку забезпечується обслуговування міжнародного 

обороту товарів, послуг і капіталів (міжнародних платежів). Суб’єктами 

валютного ринку є:  

 продавці валюти; 

 покупці валюти; 

 посередники. 

В даному контексті визначимо склад вітчизняного валютного ринку 

(рис.1). 
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Рисунок 1 – Склад валютного ринку України 

 

Для регулювання та покращення ситуації на валютному ринку НБУ 

проводить валютні інтервенції. 

Валютною інтервенцією є значний разовий цілеспрямований вплив 

Нацбанку на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом 

купівлі або продажу великих партій іноземної валюти. Валютна інтервенція 

здійснюється для регулювання курсу іноземних валют [3]. 

До числа заходів, які варто спрямувати на подальший розвиток та 

вдосконалення валютного ринку України, є:  

 зменшення ролі центрального банку як маркет-мейкера, включаючи 

встановлення ним курсів купівлі та продажу, тому що виконання подібної 

функції зменшує сферу діяльності інших учасників ринку. Замість цього 

центральний банк може стимулювати розвиток ринку, скоротивши до 

мінімуму власні операції з банками та приймаючи ринкові ціни, що 

сформувалися;  

 збільшення обсягу ринкової інформації про джерела іноземної валюти 

та її використання, а також про тенденції зміни платіжного балансу країни 

для того, щоб учасники ринку могли сформувати власну обґрунтовану думку 

про валютний курс і майбутню грошово-кредитну політику й ефективно 

оцінювати валютні курси;  

 розробка НБУ спеціальної політики, що визначає мету, терміни й 

обсяги валютних інтервенцій для ефективного регулювання попиту та 

пропозиції на валютному ринку;  

 поступове скасування правил, що обмежують ринкову діяльність, 

таких як податки і додаткові збори з валютних операцій, а також обмеження 

на міжбанківські угоди;  

 максимально можлива лібералізація системи валютного регулювання 

та валютного контролю;  

Валютний 
ринок 

України 

Національний банк України; 

комерційні банки, які одержали 
ліцензію на право здійснення 

операцій із валютними цінностями; 

кредитно-фінансові установи  
резиденти (страхові, інвестиційні, 

дилерські компанії), 

юридичні особи, які уклали з 
уповноваженими банками угоди на 
відкриття пунктів обміну іноземної 

валюти 
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 уніфікація та спрощення валютного законодавства, недопущення 

частих або спеціальних змін. Чітко встановлені, прості та зрозумілі закони і 

норми валютного регулювання дозволять підвищити прозорість ринку і 

зменшити операційні витрати;  

 сприяння розвитку ринку інструментів хеджування ризику (валютних 

деривативів) шляхом поступового скасування заборони та контролю над 

проведенням строкових валютних операцій [1, c. 104-105] 

Таким чином, валютний ринок України в сучасних умовах є недостатньо 

стабільним, але позитивною тенденцією є здійснення валютної лібералізації. 

Необхідність реальних дій та змін, запровадження дієвого законодавства, 

якісне виконання НБУ та іншими суб’єктами своїх основних функцій 

призведе до покращення тенденцій, що притаманні валютному ринку та 

поверне довіру українців до стабільності національної валюти.  
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Зовнішня торгівля є одним з найважливіших джерел наповнення 

державного бюджету України. В останні роки розвиток торговельно-

економічного співробітництва України відзначився низкою проблем, ключові 

серед яких пов'язані із диверсифікацією геополітичних і регіональних 

пріоритетів української держави. Глобалізація світових товарних ринків та 

економік, зростаюче значення зовнішньоекономічних і торговельних 

відносин, розвиток міжнародної кооперації зумовлюють дедалі тісну 

інтеграцію та взаємозалежність зовнішньої торгівлі та внутрішньої 

економіки. Однак критична залежність України від кон’юнктури зовнішніх 

ринків є одним із головних стримуючих факторів, що впливає на темпи 

економічного розвитку держави [1].  

Аналізу зовнішньоекономічної діяльності та експортного потенціалу 

регіонів присвятили свої праці такі вчені як: Г. Дроздова, Ю. Козак,                          

http://libfor.com/index.php?newsid=3786
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Н. Притула, О. Єрмакова, М. Рубіш, М. Суржиков, Г. Козлова,                                    

Е. Прушківська, Ю. Шишова, В. Лисюк, І. Циналєвська, В. Третяк,                            

С. Тимофеєнко, Т. Мельник, О. Пирог, А. Зацепило, Н. Павленчик,                              

О. Процевят, Р. Скриньковськии, Л. Гарасим та ін.   

Формування міжнародної конкурентоспроможності України не можливо 

без сприятливих умов розвитку зовнішньоекономічної діяльності, та 

зовнішньої торгівлі зокрема. Інтеграційні процеси сьогодні вказують на те, 

що уряд України застосовує всі необхідні важелі економічної політики, 

механізми тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, валютно-фінансові прийоми для досягнення її стійкого 

положення на міжнародному ринку. Актуальність дослідження даної 

тематики полягає в необхідності вирішення сучасних проблем, що постають 

перед Україною в сучасних умовах глобалізації та тенденцій світового 

розвитку. 

Постійне збільшення кількості суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, поява нових форм і методів її реалізації, а також ускладнення та 

динамізація зовнішньоекономічних операцій об’єктивно зумовили 

формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка 

являє собою сукупність взаємопов’язаних принципів, норм, правил і 

процедур впливу на формування відповідної ефективної сфери діяльності за 

допомогою політичних, економічних, фінансових, правових та 

адміністративних інструментів. Досвід країн з ринковою економікою 

свідчить, що їх економічний успіх значною мірою зумовлений лібералізацією 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Ще жодна країна світу не 

спромоглася створити здорову економіку, ізолювавши свої підприємства від 

світової економічної системи [2].  

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств несе з собою безліч 

переваг, що стимулюють їх економічне зростання та й економіки країни 

загалом. Завдяки зовнішньоекономічній діяльності як підприємства, так і 

країни отримують можливість спеціалізуватися у кількох провідних сферах 

економіки, адже вони можуть, по-перше, експортувати продукцію, в якій 

досягли найкращих успіхів, по-друге, імпортувати продукцію чи капітал, які 

потрібні для виробництва чи споживання. Крім того, зовнішньоекономічна 

діяльність сприяє розповсюдженню нових ідей і технологій. 

Зовнішньоторговельні операції України в останні роки набули змін в 

товарній і кількісній структурі зовнішньоторговельних відносин. За січень–

листопад 2019 р. експорт товарів становив 45963,3 млн. дол. США, або                

106,3 % порівняно із січнем–листопадом 2018 р., імпорт — 55337,0 млн. дол., 

або 106,2 %. Негативне сальдо склало 9373,7 млн. дол. (за січень–листопад 

2018 р. також негативне — 8869,5 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту, як і за січень–листопад 2018 р., становив                                                    

0,83. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 225 країн 

світу [3]. У 2018 році Україна проводила зовнішньоторговельні операції з 

партнерами із 221 країни світу, експортувавши товарів на суму 47339,9 млн. 

дол. США, або 109,4 % порівняно з 2017 р. Імпорт товарів у 2018 році склав 
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— 57141,0 млн. дол., або 115,2 %. У підсумку сальдо відображає негативний 

показник у сумі — 9801,1 млн. дол. (у 2017 р. також негативне — 6342,5 млн. 

дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у 2017 р. — 

0,87). З 2015 року обсяг торгівлі між Україною та країнами Європейського 

Союзу збільшився на 55 %. А у 2018 році ЄС купив українських товарів 

більше, ніж за весь час двосторонньої співпраці [4]. Що стосується РФ, 

порівнюючи з даними 2017 року, то варто зазначити, експорт товарів 

зменшився на 7,7 %, а імпорт упав на 14,2 % [5]. 

Україна збільшила експорт товарів у 2018 році до Євросоюзу на 15 % — 

до 20,153 млрд. дол. Імпорт товарів з ЄС теж збільшився — на 10 %. Загалом 

з 28 країн Європи до України було ввезено товарів на 24,294 млрд. дол. Отже, 

в обміні товарами з ЄС 2018 р. Україна має від’ємне сальдо у 4,140 млрд. 

дол. Проте це на 10 % менше за показник 2017 р.: тоді різниця між експортом 

та імпортом становила 4,6 млрд дол. не на користь України. Необхідно 

відмітити, що Україна порівняно мало експортує до Великобританії (1,23 %), 

Франції (1,14 %) та скандинавських країн. Ці держави не увійшли до десятки 

найпопулярніших напрямків, хоча це платоспроможні ринки. Частково 

ситуацію можна пояснити логістичними витратами, проте відносно близька 

до нас Австрія теж має невелику вагу в структурі українського експорту     

(1,17 %). Тому пояснити це можна лише якістю товарів, яка не відповідає 

потребам цих ринків.  

Розвиток економіки України має бути спрямований на підвищення 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності за різними напрямками. 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни, а також зовнішньої 

торгівлі і фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого 

значення в контексті інтернаціоналізації господарського життя і зростання 

економічної взаємозалежності країн [5]. Перед Україною стоїть ряд завдань 

на цьому шляху: збільшення експорту внаслідок поліпшення конкурентних 

умов, зміни умов торгівлі та інвестування з використанням владних 

повноважень і державних коштів. До них належать пряме і опосередковане 

субвенціонування певної категорії суб’єктів економіки; здійснення державою 

повністю або частково функцій ринкового механізму ціноутворення з метою 

штучного формування цін на окремі види продукції; зорієнтована на 

вирівнювання платіжного балансу; політика дефляції і девальвації; 

міжнародні механізми економічного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності через укладення державних угод і договорів, що не мають 

генерального характеру, інші заходи, які забезпечують штучне поліпшення 

конкурентоспроможності.  

 Держава, використовуючи та оптимально поєднуючи важелі 

економічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, забезпечує: - 

захист економічних інтересів України, законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та захист внутрішнього ринку, що 

спирається на загальноприйняті міжнародні норми і правила, і використовує 

весь арсенал передбачений українським законодавством інструментів; - 

створення рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоекономічної 
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діяльності розвивати усі види підприємницької діяльності незалежно від 

форм власності та всі напрями використання доходів ці здійснення 

інвестицій; заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; покращення доступу українських товарів 

на зовнішні ринки [2].  

Отже, подальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності України 

повинен бути пов’язаним з тією економічною стратегію, яка орієнтована на 

розвиток зовнішньої торгівлі, експортоорієнтованих галузей і підприємств, 

підвищення конкурентноздатності продукції вітчизняних виробників. 
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Підприємницький потенціал сільських територій є основним базисом 

виробництва продовольства, забезпечує формування та розвиток якісного 

життєвого простору населення, формує ментальну сталість нації, слугує 

основою відтворення інтелектуальних здібностей, підприємницької 

активності в процесі використання механізмів підтримки економічного 

зростання країн.  

Проблеми розвитку підприємницького потенціалу сільських територій 

досліджувались вітчизняними і закордонними науковцями Л. Абалкіним,                

О. Амошею, В. Бойком, А. Бутенком [1] О. Бородіною, Ф. Важинським [2],                

І. Гадзалом [3], В. Жуком [3], Х. Гільєном-Торрешем, Т. Гоголь, Д. Ігнасіо, 

М. Лесівом, Ю. Лупенком, М. Маліком, Є. Хлобистовим, П. Коренюком,              

А. Рамскі, Л. Ромео, П. Ромером, П. Саблуком та ін.. 
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Основними векторами наукових досліджень підприємницького 

потенціалу сільських територій у світових наукових школах вбачаються: 

аграрний; територіальний;  муніципального розвитку; інституціонального 

забезпечення; регіонального управління; ендогенний (локальний). 

Універсальність контексту цих досліджень має прояв у тому, що їх об'єктами 

є процеси і явища які протікають безпосередньо на сільських територіях та 

впливають на соціо-економіко-еколого-просторовий розвиток сільського 

соціуму [1; 2, с. 75; 3, с. 26; 4, с. 88]. 

Основними передумовами розвитку підприємницького потенціалу 

сільських територій є наявність ресурсів (людських, земельних, економічних, 

екологічних, просторових, рекреаційних). Участь сільського населення у 

підприємницькій діяльності забезпечує розвиток інтелектуального 

потенціалу підприємництва сільських територій та інтелектуального капіталу 

підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фактори впливу на підприємницький потенціал 

 

До основних проблем розвитку підприємницького потенціалу сільських 

територій України відносяться: низький рівень інституціональної підтримки 

сільського підприємницького середовища, недоступність сільського 

населення та підприємницьких структур до фінансово-кредитних, 

інформаційних, проектно-грантових ресурсів, незавершена земельна 

реформа, непрозорість механізмів локалізації програм і проектів державної 

підтримки сільського розвитку, низький рівень розвитку інтегрованих 

структур малого та середнього бізнесу, незадовільні умови побутового та 

культурного обслуговування, зменшення кількості працездатного населення. 

Незважаючи на існування великої кількості оціночних методик 

потенціалу, соціологічні методи збору первинної інформації у безпосередніх 

учасників формування та використання підприємницького потенціалу 

сільських територій — сільського населення вбачаються вагомим підгрунтям 

для удосконалення планів і програм розвитку, моделювання ймовірних 

ситуаційних змін.   
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Векторами досліджень розвитку підприємницького потенціалу сільських 

територій є: аналіз процесів і явищ, які протікають безпосередньо на 

сільських територіях та впливають на соціо-економіко-еколого-просторовий 

розвиток сільського соціуму;  використання ресурсної, просторової, 

підприємницької концепцій у дослідженнях локального економічного 

простору; оперування універсальними та спеціальними поняттями в процесі 

дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Перспективні види підприємництва у аграрному секторі 

економіки 

 

Ключовими факторами впливу на розвиток підприємницького 

потенціалу сільських територій є: впровадження інновацій в управлінні, 

високий рівень організації виробництва і збуту, державна підтримка, 

можливість працевлаштування та здійснення підприємницької діяльності на 

сільських територіях, поєднання видів зайнятості, гарні соціально-побутові 

умови, можливість жити в екологічно чистому середовищі. 

Отже, локальними детермінантами розвитку підприємницького 

потенціалу сільських територій вбачаються: наявність суб'єктів 

підприємницької діяльності, що використовують інструменти підтримки 

конкурентоспроможності продукції та мотиви сільського соціуму до життя і 

праці в селі; ефективне використання аграрного, інституціонального, 

рекреаційного, просторового, соціального, екологічного, інституціонального 

потенціалів; забезпечення високої якості життя сільського соціуму. 
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надання агротехнічних 

та транспортних послуг 

Перспективні види підприємництва у аграрному 

секторі економіки 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Для того, щоб будувати та розвивати ефективну, сталу та 

конкурентоспроможну соціально-орієнтовану економіку в Україні 
необхідний дієвий та ефективний механізм державного регулювання, який 
спрямований на реалізацію основної мети, що полягає у забезпеченні 
економічного зростання окремих суб’єктів господарювання та держави в 
цілому і виконанні соціально-економічних функцій держави. Державне 
регулювання підприємницької діяльності є важливою складовою 
економічного розвитку місцевого, регіонального та центрального рівнів 
країни, а саме тому вимагає виконання регуляторної політики держави, що 
спрямована на забезпечення оптимального рівня втручання органів місцевого 
самоврядування та регіонального управління в діяльність суб’єктів 
підприємств. 

На даному етапі, перспективи розвитку підприємництва визначаються 
вдосконаленням регуляторної політики держави. Державне регулювання 
підприємництва – це форми, методи та засоби державного впливу на 
діяльність підприємств і організацій для створення сприятливого 
підприємницького середовища нормальних умов їх функціонування та 
розвитку й послаблення негативних тенденцій такої діяльності. Відносини 
між підприємцями та органами державного управління будуються, 
використовуючи податкову та фінансово-кредитну системи, які 
встановлюють ставки відсотків за державними кредитами та податків, цільові 
дотації,  ціни та правила ціноутворення, валютний курс, податкові пільги, 
договори на виконання робіт і поставок для державних потреб, розміри 
економічних санкцій, тощо [1]. 
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Регулювання підприємницької діяльності державою здійснюється через:  

1) податкову та фінансово-кредитку політику; 

2) законодавче забезпечення свободи конкуренції, захист споживачів 

від проявів недобросовісної конкуренції та монополізму; 

3) визначення соціальних норм функціонування підприємства; 

4) встановлення екологічних норм і нормативів; 

5) залучення підприємців до виконання різноманітних науково-

технічних та економічних регіональних і державних програм [2]. 

Існують функції державного регулювання підприємницької діяльності. 

Серед основних: 

1) підтримка та розвиток конкуренції та антимонопольні заходи; 

2) перерозподіл доходів та соціальний захист підприємців і споживачів; 

3) підтримка пропорційності виробництва та споживання, антициклічне 

регулювання [4]. 

В цілому можна виділити основні методи державного регулювання 

підприємництва. Існують правові (закони та підзаконні акти), 

адміністративні (вказівки, розпорядження виконавчих органів), економічні 

(макроекономічне планування, державний бюджет, податки). Враховуючи те, 

що державне регулювання підприємницької діяльності є невід’ємною 

функцією  державного управління, варто розглянути зміст механізму 

державного регулювання [4]. 

Вітчизняні економісти виділяють декілька визначень механізму 

державного регулювання, такі як: інструмент реалізації функцій держави та її 

виконавчої влади; сукупність засобів організації управлінських процесів та 

засобів впливу на розвиток керованих об’єктів із використанням відповідних 

методів управління, спрямованих на реалізацію цілей державного 

управління; систему, що призначена для  практичного здійснення держаного 

управління та досягнення поставлених цілей, яка має визначену структуру, 

методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління. Виходячи з вище 

проаналізованого змісту, державне регулювання підприємницької діяльності 

– система заходів підтримки, компенсації, обмеження та інших регулюючих 

та управлінської діяльності держави за для створення умов ефективного 

функціонування суб’єктів господарювання та вирішення соціально-

економічних проблем національної економіки країни [5]. 

Механізм державного регулювання підприємництва базується на певних 

принципах, а саме: протекціонізм, програмно-цільовий характер, 

диференційованість; обумовлена гарантованість підтримки й 

відповідальність держорганів; облік динамічності й суперечливість процесу 

становлення малих підприємців; орієнтованість системи підтримки на 

регулювання зовнішнього середовища малого підприємництва, на внутрішні 

функціональні області малих підприємств і на самоорганізацію відповідної 

системи інститутів [3, с. 14]. 

Отже, виходячи з вище сказаного, процес державного регулювання 
підприємницькою діяльності потребує виконання комплексу економічних, 
управлінських, фінансових та організаційних заходів, які виступають 
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складовими механізму державного регулювання. Державне регулювання 
розвитку підприємництва формується з: системи правових засобів, яка 
включає закони, норми, правила, законодавчі акти та нормативно-правові 
документи; інструментів фінансово-кредитної політики - спрямованих на 
реалізацію програм підтримки та розвитку підприємництва; інструментів 
інвестиційної та податкової політики, як економічний вплив держави на 
новостворені підприємства; засобів державної системи інкубаторів з 
розвинутою мережею центрів зайнятості, для регулювання руху трудових 
ресурсів та професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності; засобів системи 
державного контролю за дотриманням прийнятих та чинних правових, 
економічних та організаційних умов сприяння розвитку підприємництва. 

Виходячи із загального положення та спираючись на сукупність всіх 
раніше перерахованих фактів та проаналізувавши вище сказане, варто 
зазначити, що пріоритетне державне регулювання та підтримка 
підприємництва в сучасному економічному розвитку зумовлює необхідність 
переходу від прямого адміністративного втручання до формування 
сприятливого соціально-економічного середовища та вимагає уточнення 
складових механізмів та інструментів сприяння розвитку суб'єктів 
підприємництва. Варто зазначити, що одним із пріоритетних завдань 
державного регулювання підприємництва є створення сприятливих умов для 
його розвитку. Але через зміни нормативно-правової бази, 
зовнішньоекономічній діяльності, в системі державного регулювання 
ціноутворення, оподаткуванні, безсистемність та відсутність ґрунтовних 
економічних розрахунків для прийняття управлінських рішень, зусилля з 
державного регулювання не дають належного ефекту, і часто ускладнюють 
роботу господарюючих суб'єктів, а саме підприємств.  
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СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Розвиток глобалізації призводить до проблеми міжнародної економічної 

безпеки. Процеси глобалізації можуть сприяти виникненню кризових явищ 

на міжнародному, національному та регіональному рівнях. 

Сьогодні питання національної безпеки набуло особливої актуальності, 

так як від її рішення буде залежати доля України, соціально-економічне 

благополуччя громадян, формування їх національної ідентичності та поваги 

до своєї держави, тому необхідно приймати врахувати помилки, допущені в 

економічних реформах, що призвели до деструктивних процесів. економіка і 

в свідомості людей. 

Економічна безпека – це складова частина національної безпеки, її 

фундамент і матеріальна основа. Забезпечення економічної безпеки є 

винятковою прерогативою держави. Ніхто інший не в змозі вирішити це 

завдання. У практичному плані забезпечити економічну безпеку країни 

означає створити якусь систему її самозбереження, що автоматично 

приводила б у рух її механізми захисту від тієї або іншої загрози [3].  

У системі національної безпеки економічна безпека має забезпечувати 

усю сукупність життєвих потреб країни та її громадян. Основними 

елементами економічної безпеки виділяють: економічну незалежність, 

стійкість і стабільність національної економіки, її здатність до саморозвитку і 

прогресу [2]. Надійна, ефективна система забезпечення економічної безпеки 

може служити гарантом суверенітету і незалежності країни, її стабільного та 

сталого соціально-економічного розвитку. 

У літературі існує багато підходів до тлумачення поняття економічної 

безпеки держави за допомогою таких характеристик:  

– стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і зовнішнім загрозам, 

під якими розуміємо міцність і надійність зв’язків між усіма елементами 

економічної системи, стабільність економічного розвитку держави, стійкість 

до стримування та знешкодження дестабілізуючих загрозфакторів;  

– економічна незалежність, що характеризує насамперед можливість для 

будь-якого суб’єкта економічної безпеки самостійно приймати і 

реалізовувати стратегічні економічні та політичні рішення для розвитку, 

можливість використовувати національні конкурентні переваги для 

забезпечення стабільності та розвитку;  

– самовідтворення та саморозвиток передбачають створення необхідних 
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умов для ведення ефективної економічної політики та розширеного 

самовідтворення, забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки на світовій арені;  

– національні інтереси визначають спроможність національної 

економіки захищати національні економічні інтереси [4].  

До елементів міжнародної економічної безпеки відносяться: 

1) забезпечення суверенітету держав над своїми природними 

ресурсами, виробничим і економічним потенціалом; 

2) відсутність виключної пріоритетності в економічному розвитку 

окремих країн або групи держав; 

3) відповідальність держав перед світовою спільнотою за наслідки 

проведеної ними економічної політики; 

4) націленість на розв’язання глобальних проблем людства; 

5) вільний вибір і здійснення кожною державою стратегії 

соціального і економічного розвитку; 

6) взаємовигідне співробітництво всіх країн світової спільноти; 

7) мирне врегулювання економічних проблем [1].  

Дотримання цих принципів сприяє підвищенню загальної ефективності 

в результаті прискореного глобального економічного зростання. 

Отже, економічна безпека є багатогранна концепція, що охоплює 

наукові дослідження і стан економіки, яка розкриває способи захисту 

національних інтересів і потреб людини, суспільства і держави; дозволяє 

чинити опір різним загрозам і підтримує швидкі темпи і високий зріст 

економічних показників. 

Найважливішим механізмом для розв’язання цих проблем і забезпечення 

захисту від різних загроз є стратегія економічної безпеки, яка чітко визначає 

пріоритети у вирішенні проблем і усуває суперечності, зводить до мінімуму 

ситуації форс-мажорних обставин і можливості задоволення національних 

інтересів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У розвинених країнах застосовуються різноманітні методи оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, які носять не описовий, а конкретно-

економічний, кількісний характер. Це зумовлено тим, що такі показники є 

кількісним вираженням різних аспектів діяльності підприємства Низький 

рівень конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств є однією 

із головних причин кризових явищ, які спостерігаються в економіці. Ця 

проблема є особливо актуальною на теперішній час.  

Вивчення джерел [1-4] свыдчить, що для підприємства ефективне 

управління конкурентоспроможністю продукції підприємства – це 

необхідний дієвий інструмент її оцінювання. При цьому варто враховувати, 

що через відмінні риси продукції різних галузей і специфіку попиту на неї не 

варто намагатися використовувати однаковий метод для аналізу 

конкурентоспроможності.  

Конкурентоспроможність представляє собою складну комплексну 

концепцію, яка аналізувалася багатьма дослідниками на основі різноманітних 

підходів. Конкурентоспроможність можна розглядати з точки зору 

продуктивності. Наприклад, М.Портер визначав конкурентоспроможність на 

рівні організації, як зростання її продуктивності, яке проявляється у зниженні 

витрат або диференціації продуктів, що дозволяє встановлювати преміальні 

ціни на товари підприємства. 

Теоретичною основою управління конкурентоспроможністю 

підприємства є концептуальні положення сучасної економічної та 

управлінської теорії, зокрема - ключові положення теорії ринку, теорії 

конкуренції та конкурентних переваг, концепції стратегічного управління, 

сучасної управлінської парадигми, а також базові принципи та прикладні 

інструменти, напрацьовані в рамках сучасних управлінських підходів, 

зокрема – процесного, системного, ситуаційного. Так, процесний підхід до 

управління конкурентоспроможністю підприємства означає реалізацію 

визначеної кількості функцій управління, таких як: функція ціле покладання, 

функція планування, функція організації, функція мотивації та функція 

контролю. Сутність ситуаційного підходу до управління 

конкурентоспроможністю підприємства зводиться до того, що у даний 

конкретний момент часу менеджер приймає рішення, виходячи із поточної 

ситуації. Перевагами застосування ситуаційного підходу є можливості 

знаходження оптимальних рішень у конкретних ситуаціях, що наділяє 

систему управління мобільністю та швидкістю реакції на зовнішні зміни. Цей 

підхід є універсальний, його можна використовувати, виходячи із того стану 
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справ, який склався на ринку в даний період часу. Недоліками цього підходу 

можуть бути відсутність стратегічного планування та нестабільність у 

діяльності. [6, с.37] 

Досягнення певного рівня конкурентоспроможності можливо при 

вирішенні підприємством завдання, яке формується трьома цільовими 

величинами: розвиток, зростання, прибуток, виходячи з цього, управління 

конкурентоспроможністю передбачає: 

1. Стратегічне бачення керівництвом підприємства перспектив, а також 

засобів і методів їх досягнення, необхідних для цього ресурсів - кадрових, 

фінансових, матеріальних. 

2. Вибір цільових ринків та їх сегментів. Особливу увагу слід приділити  

обліку вимог потенційних клієнтів на цільових ринках, виявленню потреб. 

3. Виявлення ринкового потенціалу своєї продукції її конкурентних 

переваг і недоліків. При цьому продукція аналізується з позицій її 

корисності, ціни і іміджу. 

4. Оцінка конкурентів і рівня їх конкурентоспроможності. Головним 

завданням при вивченні конкурентів є оцінка їх реальних і потенційних 

науково-технічних, виробничих, ринкових можливостей. 

5. Оцінка підприємством своїх можливостей, власного потенціалу 

конкурентоспроможності. 

Таким чином, сучасна теорія і практика свідчить, що основними 

методами управління конкурентоспроможністю підприємства є: методи 

кількісної оцінки і аналізу конкурентоспроможності; методи прогнозування 

конкурентоспроможності та формування її стратегічних нормативів, метод 

підвищення фінансового рейтингу, маркетингові методи, що дозволяють 

провести порівняльний аналіз суб'єктів ринку і приймати обґрунтовані 

управлінські рішення, які спрямовані на її підвищення, задоволення вимог 

ринку конкурентоспроможною продукцією і покращення результатів 

економічної діяльності підприємства. Реалізація та удосконалення 

зазначених методів потребує застосування комплексного підходу для 

здійснення фінансових, організаційних, технічних, технологічних та інших 

заходів.  
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 

 

В даній статті розглянуто сукупність умов, необхідних для забезпечення 

розвитку міжнародного туризму. Визначені головні чинники, які впливають 

на його стрімкий розвиток. Розглянуто природно-ресурсний потенціал як 

один із головних факторів розвитку міжнародного туризму. 

Організаційний механізм міжнародного туризму слід розглядати як 

сукупність умов, необхідних для забезпечення розвитку міжнародного 

туризму та чинників, що на нього впливають. Для розвитку міжнародного 

туризму необхідні певні умови та розвинута матеріально-технічна база. 

Оцінюючи конкурентоспроможність країн на ринку міжнародного туризму, 

досліджують та враховують:  

– стан політико-правової бази регулювання сфери міжнародного 

туризму в країні;  

– тенденції бізнес-середовища та розвиток туристичної інфраструктури;  

– ресурсний потенціал. 

Важливою умовою розвитку індустрії міжнародного туризму є політико-

правове середовище, що передбачає наявність певної правової основи. З 

точки зору міжнародного права, відносини у сфері міжнародного туризму за 

своєю природою є відносинами, ускладненими іноземним елементом, 

унаслідок чого регулювання суто національних відносин у сфері туризму 

стає неприйнятним і вимагає врахування міжнародної практики. З огляду на 

це, політико-правове середовище країни має забезпечувати належні умови 

для ведення бізнесу, відповідати системі регулювання міжнародного та 

внутрішнього туризму з урахуванням наявних міжнародних норм, сприяти 

спрощенню візових, митних, прикордонних формальностей, забезпечувати 

належні конкурентні умови. 

У світлі підвищення терористичних загроз, дестабілізації політичної 

обстановки у світі, виникнення військових конфліктів, забезпечення безпеки 

та охорони туристів вимагає посилення ролі держави й удосконалення 

системи забезпечення безпеки туристів, що також перебуває в полі правового 

забезпечення сфери міжнародного туризму.  

Туризм – індустрія, яка характеризується багатогранністю та 

комплексністю і включає різні взаємопов’язані між собою види діяльності, 

тому про стан міжнародного туризму свідчить розвиток туристичної 

інфраструктури, найбільш важливими складовими якої є транспортна 

інфраструктура, туристична індустрія та індустрія гостинності. 

Розвиток туристичної сфери в країні визначається туристичною 

інфраструктурою, яка включає передусім організаторів туризму 

(туроператорів і турагенції), а також готелі та інші підприємства системи 
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розміщення, підприємства ресторанного господарства, заклади атракції і 

розваг. Існування туристичної сфери неможливе без організаторів туризму. 

Саме вони є учасниками туристичного ринку, які формують туристичний 

продукт і забезпечують його продаж, надають інші туристичні послуги. 

Комфортність умов перебування зумовлюється розвитком індустрії засобів 

розміщення, основу яких складає готельне господарство. Рівень матеріально-

технічної бази об’єктів готельної індустрії, розгалуженість та різноманітність 

мережі, якість обслуговування, забезпеченість туристів сучасним житлом і 

побутовими послугами – вагома передумова розвитку міжнародного туризму. 

Важливими складовими сучасної інфраструктури туризму є фінансові 

установи, зокрема банки; автотранспортні підприємства та ін. 

Розвиток і привабливість туристичної сфери країни залежать від її 

ресурсного потенціалу. Враховуючи специфіку туристичної послуги, яка 

виявляється у значній ролі людини в процесі її надання, одним з 

визначальних чинників є людські ресурси. Демографічна ситуація, середня 

тривалість життя, а також спроможність соціальної сфери країни забезпечити 

належний рівень охорони здоров’я, освіти – все це характеризує людський 

потенціал країни. Наявність висококваліфікованих кадрів у галузі 

міжнародного туризму, доступність фахової освіти багато в чому сприяють її 

розвитку, запровадженню нових знань і технологій, що виводить країну на 

якісно новий рівень у цій сфері. 

Ще однією важливою складовою ресурсного потенціалу країни є 

природні ресурси. Наявність природних об’єктів всесвітньої спадщини, 

розмаїття флори та фауни, сприятливі кліматичні умови підвищують 

зацікавленість туристів до країни, а отже, сприяють розвиткові міжнародного 

туризму в ній.  

Поряд з природними ресурсами, уявлення про країну, її національні 

особливості формують також культурні ресурси. Багата культурна спадщина, 

фольклор, наявність історичних пам’яток значною мірою стимулюють 

туристів до подорожей у ці країни. 

З вищевикладеного на сьогодні можна зробити такий висновок. . Світові 

тенденції у сфері міжнародного туризму дозволяють віднести туристичний 

бізнес до найперспективніших галузей економіки, але сфера туризму у світі 

розвивається нерівномірно й має регіональні особливості. Дослідження 

основних чинників, що сприяють розвитку туризму на певній території 

дозволить вивести міжнародний туризм на новий щабель як економічного, 

так і соціального розвитку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 

 

В умовах ринкової економіки ціноутворення в зовнішній торгівлі, як і на 

внутрішньому ринку, визначається конкретною ринковою ситуацією. 

Принципово поняття ціни подібно і для внутрішнього ринку, і для 

зовнішнього.  

Особливості ціноутворення на світовому ринку полягають в тому що, 

ціна, в тому числі в міжнародній торгівлі, це грошова сума, яку має намір 

одержати продавець, пропонуючи товар чи послугу, і яку готовий заплатити 

за даний товар або послугу покупець. Збіг зазначених двох вимог залежить 

від багатьох умов - ціноутворюючих факторів. За характером, рівнем і 

сферою дії вони діляться на п'ять груп. 

1. Загальноекономічні фактори діють незалежно від виду продукції і 

конкретних умов виробництва і реалізації. До них відносяться: економічний 

цикл; стан сукупного попиту та пропозиції; інфляція. 

2. Саме економічні чинники визначаються особливостями даного 

товару, умовами її виробництва і реалізації. До них відносяться: витрати; 

прибуток; 

податки та збори; пропозиція і попит на даний товар чи послугу з 

урахуванням взаємозамінності; споживчі властивості: якість, надійність, 

зовнішній вигляд, престижність. 

3. Специфічні чинники діють лише до деяких видів товарів і послуг: 

сезонність; експлуатаційні витрати; комплектність; гарантії і умови сервісу. 

4. Спеціальні фактори пов'язані з дією особливих механізмів і 

економічних інструментів, до яких відносяться: державне регулювання; 

валютний курс. 

5. Позаекономічні чинники: політичні; військові. 

Ціни визначаються умовами конкуренції, станом і співвідношенням 

попиту і пропозиції. Однак на міжнародному ринку процес ціноутворення 

має певні особливості, з урахуванням їх слід розглядати і дію перерахованих 

вище ціноутворюючих факторів. Співвідношення попиту і пропозиції 

відчувається суб'єктами зовнішньої торгівлі набагато гостріше, ніж 

постачальниками продукції на внутрішньому ринку. 
Учасник міжнародної торгівлі зіштовхується з великою кількістю 

конкурентів, ніж на ринку внутрішньому; він зобов'язаний бачити перед 
собою світовий ринок, постійно порівнювати свої витрати виробництва не 
тільки з внутрішніми ринковими цінами, а й зі світовими. Продавець товару 
на зовнішньому ринку знаходиться в режимі постійного «цінового стресу». 
Значно більше на міжнародному ринку і покупців. Крім того, в рамках 
світового ринку менш мобільні фактори виробництва: свобода пересування 
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товарів, капіталу, послуг і робочої сили на ньому значно нижче, ніж в рамках 
однієї держави. Їх переміщення стримується національними кордонами, 
відносинами у валютній сфері, що протидіє вирівнюванню витрат і прибутку. 
Всі подібні обставини відображаються на формуванні світових цін. 

Під світовими цінами розуміють ціни великих експортно-імпортних 
угод, що укладаються на світових товарних ринках, в основних центрах 
світової торгівлі. Поняття «світовий товарний ринок» означає сукупність 
стійких, повторюваних операцій з купівлі-продажу даних товарів і послуг; 
такі операції мають міжнародні організаційні форми (біржі, аукціони і т. п.) 
або виражаються в систематичних експортно-імпортних угодах великих 
фірм-постачальників і покупців. 

Практично на ціну пропонованого товару впливають: 
- платоспроможний попит покупця даного товару; 
- обсяг попиту - кількість товару, що здатний придбати покупець; 
- корисність товару і його споживчі властивості. 
На стороні пропозиції діють наступні ціноутворюючі фактори: 
- кількість товару, пропонованого на ринку; 
- витрати виробництва та обігу; 
- ціни на ресурси і засоби виробництва, що використовуються у 

виробництві відповідного товару. 
Загальний фактор для внутрішнього і міжнародного ринку – заміщення 

пропонованого до реалізації товару іншим, що задовольняє покупця. На 
рівень світових цін впливають валюта платежу, умови розрахунку і деякі 
інші фактори - як економічні, так і позаекономічні. 

На світовому ринку можливо спотворений співвідношення попиту і 
пропозиції. При надмірному попиті на якийсь товар може виникнути 
ситуація, коли на ринок викидають товар, вироблений в найгірших умовах, за 
національною ціною, яка буде деякий час визначати світову ціну і напевно 
буде дуже висока. І навпаки, нерідко пропозиція значно перевищує попит: 
тоді основний обсяг продажів доводиться на ті суб’єкти міжнародної 
торгівлі, умови виробництва в яких найкращі, а ціни нижчі.  

При роботі з цінами ринку, в тому числі зовнішньоторговельними, слід 
враховувати відмінності в них з урахуванням позицій окремих сторін і 
ринкової ситуації. По-перше, існують поняття «ціна продавця», тобто 
пропонована продавцем, а, значить, відносно більш висока, і «ціна покупця», 
тобто приймається і сплачується покупцем, а, значить, відносно більш 
низька. По-друге, в залежності від ринкової кон'юнктури є «ринок продавця», 
де через переважання попиту комерційні показники і ціни диктує продавець, 
і «ринок покупця», де через перевагу пропозиції панує покупець і ситуація за 
цінами протилежна. Але умови на ринку весь час змінюються, що знаходить 
відображення в цінах, тому ринок повинен бути предметом постійного 
спостереження і вивчення. В іншому випадку у визначенні цін можливі дуже 
серйозні помилки. 

 Так, при зміні кон'юнктури найбільше різко і швидко міняються ціни 
практично на всі види сировини, повільніше реакція виробників і 
постачальників напівфабрикатів, ще слабше реакція цін на продукцію 
машинобудівного комплексу. 
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ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 
Значимість малого підприємництва може розглядатися з погляду внеску 

у економічний розвиток держави (збільшення кількості платників податків та 
підвищення рівня стабільності) та з погляду суспільного розвитку (зниження 
рівня безробіття та зниження рівня злочинності). 

Вагомий внесок у дослідження особливостей малих підприємств та їх 
фінансового забезпечення зробили такі науковці, як: Варналій З. С., Ляшенко 
В. І., Колісніченко П. Т., Забарна Є. М., Оксенюк К. І., Кредісов В. А., 
Говорушко Т., Фастовець А. А., Фисун І. В. та інші. 

Відповідно до Закону України „Про розвиток та державну підтримку 
малого і середнього підприємництва в Україні‖, прийнятого в 2013 р. 
(остання редакція – 4 грудня 2020 р.), метою державної політики України в 
сфері розвитку малого та середнього підприємства є: створення сприятливих 
умов для ведення бізнесу; забезпечення розвитку суб’єктів бізнесу з метою 
створення конкурентного середовища; стимулювання інноваційної та 
інвестиційної активності сектору малого та середнього бізнесу; 
стимулювання, просування його продукту на внутрішньому та зовнішньому 
ринках; забезпечення зайнятості населення [1]. 

Незважаючи на мінливу тенденцію кількості малих підприємств, їх 
внесок у обсяги виробництва і реалізації по економіці України в цілому 
постійно зростає, що є позитивним явищем. Кількість зайнятих працівників 
на малих підприємствах також постійно збільшується. Але показники все ще 
залишаються далекими від європейських країн. Роль та значення малого 
підприємництва можна визначити за допомогою таких показників, як: 
кількість малих підприємств у країні; їх частка; кількість зайнятих 
працівників на малих підприємствах; обсяг реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) малими підприємствами; частка обсягу виготовленої продукції 
в загальному ВВП країни та інші. 

Нажаль, більшість малих підприємств закриваються в період до двох 
років від початку їхньої діяльності. Необхідно відзначити, що більшість 
власників малих підприємств, які функціонують у порівняно помірно 
стабільному середовищі не мають мотивації для розширення бізнесу й 
функціонують в існуючих рамках до того часу, коли постає дилема вибору – 
розширюватися, вибираючи нову стратегію існування, чи згортати обороти у 
зв’язку із тиском конкурентів та загрозою втратити частки ринку. 
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Іншою важливою проблемою діяльності вітчизняних малих підприємств 

є обмеженість доступу до кредитних та інших фінансових ресурсів. 

Дослідження групи ЕВА показали, що більшість вітчизняних малих 

підприємств не мають можливості отримати кредитні кошти в достатній сумі 

для підтримки та розширення власної діяльності, оскільки ставки за 

кредитами малого бізнесу є суттєво вищими, аніж ціна кредитних ресурсів, 

які пропонуються великому бізнесу [2, с.55]. Доступність кредитування для 

малого підприємництва в Україні представлено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Доступність кредитування для малого підприємництва 

 в Україні, 2018 р. 

 

Малим підприємствам держава повинна забезпечити фінансову, 

інформаційну, консалтингову і технічну допомогу. Також можна 

використовувати частину податків, що сплачуються малими підприємствами, 

для запуску стартапів і створення нових робочих місць, доходи від яких 

збільшать податкові надходження 

Рівень розвитку малого бізнесу в Україні не відповідає рівню 

розвинутих європейських країн. Законодавчі акти мають розбіжності у 

визначенні суб’єктів підприємництва, що належать до малого бізнесу. 

Допомога малим підприємствам може бути надана в різних формах і на 

різних рівнях державного управління. Досвід європейських країн дає змогу 

обрати такі форми підтримки і стимулювання малих підприємств, які 

найбільш доцільні в Україні [3, с.54].  
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Для підтримки малого бізнесу необхідно створити систему фінансової 

допомоги, яка повинна включати спеціально адаптовані: бюджетний 

механізм, який передбачає широкий спектр прямої і непрямої фінансової 

підтримки розвитку малого підприємництва та податковий режим (спеціальні 

податкові режими, податкові пільги, податкові канікули, спрощені правила 

ведення бухгалтерського обліку, спрощені форми податкових декларацій)             

[2, с.58]. 

Список використаних джерел: 
1. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні: закон України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text   

2. Богач Ю.; Сивак Н. Роль та проблеми малого підприємництва. 

Економіка та управління підприємствами. №1. 2019 . С. 50-59. 

3. Коляка Е.О., Феофанова І.В. Вдосконалення системи стимулювання 

малого бізнесу в Україні. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 

Випуск 6 (49) 2018. С.53-56. 

 

Сергій Мотузок, 2 курс, група МЕВ-22д 

Науковий керівник: Олена Менчинська, 

к.е.н., асистент 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 

 

Ключовим елементом зовнішньоекономічного механізму є валютне 

регулювання, під яким слід розуміти державне регулювання у сфері 

міжнародних розрахунків та процедуру здійснення валютних операцій на 

національному та міжнародному рівнях.  

На сьогоднішній день, ця робота є актуальною, оскільки  регулювання 

валюти здійснюється за допомогою інструментів прямої та непрямої дії. 

Інструменти прямої дії засновані на прямому втручанні центрального банку в 

процес формування валютного курсу з метою підтримання достатнього рівня 

пропозиції валюти на валютному ринку та зосередження на прямому 

обмеженні валютних операцій. Непрямі інструменти покликані створити 

сприятливі умови для формування валютного курсу та проведення грошово-

фінансових операцій. 

До інструментів непрямої дії належать: управління потоком ліквідності; 

використання дискреційних інструментів - валютних свопів, аукціонів; 

управління потоком капіталу та контроль платіжного балансу; управління 

золотовалютними резервами комерційного банку; оподаткування певних 

валютних операцій або доходів, отриманих від них; управління валютним 

ризиком.  

Інструменти прямої дії включають: ліцензування операцій з іноземною 

валютою; переоцінка та девальвація валюти; валютні інтервенції з 

використанням власних валютних резервів або шляхом продажу цінних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text
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паперів, деномінованих в іноземній валюті; обов'язковий продаж експортерів 

валютних доходів; встановлення обмежень на конвертованість національної 

валюти; встановлення валютних коридорів; встановлення лімітів для 

відкритих валютних позицій; встановлення умов розрахунків за експортно-

імпортними операціями, обмеження ввезення та вивезення валюти.   

Суб'єктами валютного регулювання є центральний банк та уповноважені 

кредитні установи. Національний банк України (НБУ) виконує функції 

валютного контролю через Департамент валютного контролю та ліцензій. 

Основними його завданнями є забезпечення реалізації державної політики 

Національного банку Польщі у галузі валютного контролю та ліцензування, 

створення раціональної системи валютних відносин. Предмет валютного 

регулювання - валютний курс та умови його визначення, форми валютного 

обороту, діяльність комерційних кредитних установ, сфера готівкових та 

безготівкових операцій, валютні стандарти. Валютне регулювання 

спрямоване на вирішення таких завдань: стабілізація обмінного курсу та 

забезпечення оптимального ступеня зовнішньої та внутрішньої конвертації 

валюти національної валюти; управління валютним курсом з метою його 

стабілізації; концентрація валютних цінностей в руках уряду; регулювання та 

контроль валютних потоків в економіці; забезпечення умов для ефективного 

функціонування валютного ринку; управління платіжним балансом та 

допомога у вирішенні проблем зовнішнього боргу країни; управління 

золотовалютними резервами центрального банку; стимулювання експортного 

потенціалу України; розробка системи інструментів і методів страхування від 

валютних ризиків; передбачення та нейтралізація негативних наслідків 

світових фінансових криз.   

Валютні відносини є видом фінансових відносин і мають деякі 

особливості. 

Валютні відносини формуються у сфері фінансової діяльності держави, 

яка чітко регламентує порядок створення та використання централізованих та 

децентралізованих валютних фондів. Безпосередньою причиною виникнення 

валютних відносин є заплановані державними діями створення та 

використання необхідних валютних ресурсів. Ці фонди мають грошовий 

характер, але їх характерною особливістю є те, що роль грошей у цих 

відносинах відіграють валютні цінності. Предметом валютних відносин є 

валютні цінності, які є платіжним засобом у міжнародних розрахунках або 

можуть бути замінником таких платіжних засобів, тобто грошей. Це також 

стосується зобов’язань, пов’язаних зі створенням та використанням 

валютних фондів. У цьому відношенні існує не перерозподіл вартості, а 

перерозподіл частини фондів, завдяки яким можливий міжнародний обмін та 

фінансове співробітництво. Валютні відносини регулюються не тільки 

положеннями фінансового законодавства, а й іншими, насамперед 

цивільними, сферами права, тобто вони є складними. Однак правові норми, 

що регулюють їх, становлять окремий інститут фінансового права, оскільки 

вони визначаються конкретним об'єктом, способом та принципами правового 

регулювання та їх значенням для суспільного життя.  
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Валютні відносини формуються у сфері фінансової діяльності держави і 

пов'язані з її роллю у розподілі перерозподілу валового внутрішнього 

продукту з метою створення та використання необхідних суспільству 

валютних ресурсів. В Україні до таких фондів належать: Державний 

валютний фонд, республіканський (Автономна Республіка Крим) валютний 

фонд, місцеві валюти та фонди, створені та використовуються виконавчими 

органами місцевого самоврядування, а також валютні фонди юридичних та 

фізичних осіб, громадські організації та інші.  

Серед них слід розрізняти централізовані та децентралізовані державні 

фонди, а також фонди, які фактично не належать державі. На підставі ст. 14 

Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання 

та контролю" Кабінет Міністрів України передбачає створення Державного 

валютного фонду: за рахунок державного бюджету в межах сум видатків, 

затверджених Верховною Радою України; купуючи валюту на 

міжбанківському валютному ринку України або за погодженням з 

Національним банком України на міжнародному валютному ринку шляхом 

укладання договорів в іноземній валюті в межах зовнішнього державного 

боргу України, затверджених Верховною Радою України; за рахунок інших 

доходів, передбачених чинними нормативними актами. 
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МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 
 

Ведення бізнесу в сучасних умовах завжди пов’язане з втратою 

платоспроможності та ймовірністю банкрутства. Особливо ситуація 

загострилася за останній рік під впливом світової пандемії спричиненої 

COVID-19. Останнім часом українські підприємства не мають можливості 

реалізовувати достатню кількість своєї продукції, не завжди можуть 

реструктуризувати існуючі борги, у тому числі податкову заборгованість, не 

ризикують залучати банківські кредити та купувати нові технології, при 

цьому утримують високий рівень постійних витрат. Не менш важливим за 

своїм значенням фактором, що впливає на фінансово-господарську діяльність 

підприємств і загрозу банкрутства, є політична нестабільність та військові дії 

на Сході України.  

За офіційними відкритими даними Міністерства юстиції України 

(станом на вересень 2020 року) збанкрутувало 400 підприємств, 356 з яких 

підпали під повну ліквідацію, з них 210 підприємств припинили свою 

діяльність саме під час карантину [1]. Тому питання вчасної діагностики 

банкрутства підприємства нині є безумовно актуальним. 

Проблемами банкрутства підприємств займалося чимало відомих 

зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, зокрема: Е. Альтман, Р. Ліс, 

Р. Таффлер, Г. Спрінгейт, І.О. Бланк, О.О. Терещенко, Л.Д. Забродська, 

А. Матвійчук, В.П. Мартиненко, Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник, Г.В. Дугінець. 

Однак досі існують суперечності у підходах до здійснення діагностики 

ймовірності банкрутства підприємства. 

Для того, щоб запобігти банкрутству підприємства необхідно постійно 

здійснювати моніторинг його фінансового стану за допомогою різних 

моделей прогнозування банкрутства. Найбільш відомими та 

використовуваними на практиці моделями є: 2-факторна модель Е. Альтмана; 

5-факторна модель Е. Альтмана; модель Спрінгейта; універсальна 

дискримінантна модель Терещенка; модель оцінки платоспроможності 

Конана і Гольдера. 

2-факторна модель Е. Альтмана є найбільш простою. Для неї 

використовуються два ключових показника – коефіцієнт поточної ліквідності 

та коефіцієнт капіталізації [2]: 

 

Z= -0,3877-1,0736×х1+0,0579× х2, 

 

де х1 − коефіцієнт поточної ліквідності,  

     х2 – коефіцієнт фінансової капіталізації. 
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Якщо: Z=0 − ймовірність збанкрутувати 50%; Z<0 − ймовірність 

банкрутства менше 50% і далі знижується у міру зменшення Z; Z>0 − 

ймовірність банкрутства понад 50% і зростає зі збільшенням Z. 

Однак дана модель не забезпечує комплексну діагностику фінансового 

стану підприємства, тому частіше використовують 5-факторну модель 

Альтмана, яка ґрунтується на комплексному врахуванні найважливіших 

показників, що діагностують кризовий фінансовий стан підприємства [3]: 

 

Z= 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5, 

 

де X1 – відношення робочого капіталу до суми  всіх активів 

підприємства; 

X2  – рівень рентабельності капіталу; 

X3 – рівень прибутковості активів; 

X4 – коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу; 

X5 – оборотність активів (кількість оборотів). 

Якщо значення Z: до 1,8 – загроза банкрутства дуже висока; від 1,8 до 

2,7 – загроза банкрутства висока; від 2,8 до 2,9 – загроза банкрутства 

можлива; понад 3,0 – загроза банкрутства дуже низька. 

Незважаючи на відносну простоту використання цієї моделі Альтмана та 

її точність, у наших умовах вона не завжди дозволяє отримати об’єктивний 

результат. Це пов’язано із розходженнями у врахуванні окремих показників, 

впливом інфляції, невідповідністю балансової та ринкової вартості окремих 

активів.  

Модель Спрінгейта розроблена на основі моделі Альтмана та 

покрокового дискримінантного аналізу 19 різних коефіцієнтів. Точність даної 

моделі є досить високою і становить більше 90%, тобто забезпечується 

достатній рівень надійності прогнозування ймовірності банкрутства [4]. 

 

Z=1,03Х1+3,07Х2+0,66Х3+0,42Х4, 

 

де X1 – частка оборотного капіталу в структурі активів; 

     X2 – відношення чистого прибутку до виплати податків і відсотків до 

сукупних активів; 

     X3 – відношення чистого прибутку до виплати відсотків до поточних 

зобов'язань; 

     X4 – відношення доходу від реалізації продукції до всіх активів. 

Якщо Z>0,862 – підприємство є потенційним банкрутом, Z>2,451 – 

загроза банкрутства мінімальна і підприємство являється фінансово 

надійним.  

Найбільш поширеною в Україні є дискримінантна модель Терещенка 

[5]: 

 

Z=1,5Х1+0,08Х2+10Х3+5Х4+0,3Х5+0,1Х6 
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X1 – відношення грошових надходжень до зобов’язань; 
X2 – відношення валюти балансу до зобов’язань; 
X3 – відношення чистого прибутку до середньорічної валюти балансу; 
X4 – відношення прибутку до доходу від реалізації; 
X5 – відношення виробничих запасів до доходу від реалізації; 
X6 – відношення доходу від реалізації до основного капіталу. 
Якщо: Z > 2 – підприємство є фінансово стійким, банкрутство не 

загрожує; 1< Z < 2 – фінансова стійкість порушена, доцільним є 
впровадження антикризового управління; 0< Z < 1 – підприємству загрожує 
банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів; Z < 0 – ймовірність 
банкрутства дуже висока. 

Модель Терещенка зручна у використанні, враховує специфіку галузі, у 
якій працює підприємство, та сучасну міжнародну практику. 

З огляду на те, що платоспроможність є визначальною характеристикою 
фінансового стану, що детермінує потенціальну загрозу банкрутства, та 
визначається як здатність виконувати зобов’язання вчасно і в повному обсязі 
перед контрагентами без порушення операційної діяльності [6], контроль її 
рівня є необхідною умовою виживання та існування підприємства. З метою 
діагностики ймовірності банкрутства доцільно використовувати модель 
оцінки платоспроможності Конана і Гольдера [7]: 

 
Z= 0,16X1 -0,22X2 + 0,87X3 + 0,10X4 - 0,24X5, 

 

де X1 – відношення суми дебіторської заборгованості та грошових 
коштів до валюти балансу; 

X2 –  відношення постійного капіталу до валюти балансу; 
X3 – відношення фінансових витрат до доходу від реалізації; 
X4 – відношення витрат на персонал до величини доданої вартості; 
X5 – відношення валового прибутку до позикового капіталу. 
Ймовірність виникнення ознак банкрутства визначають за шкалою 

(табл.1). 
Таблиця 1 – Вірогідність фінансових ускладнень за моделлю Конана і 

Гольдера 

Значення Z +0,210 +0,180 +0,002 -0,026 -0,068 
-
0,087 -0,107 -0,131 

-
0,164 

Вірогідність 
затримки 
платежів, % 100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 
Таким чином, для успішної діяльності підприємства необхідно 

здійснювати постійну діагностику загрози банкрутства, використовуючи для 
цього різні моделі, що дає можливість за обмеженою кількістю показників 
оперативно отримати дані про фінансовий стан підприємства й вчасно 
попередити загрозу кризового стану. Найкращим рішенням буде 
застосування одночасно декількох методів прогнозування ймовірності 
банкрутства, що дозволить значно підвищити ступінь правильності 
отриманих результатів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Дохід є важливою і головною рушійною силою економіки, основним 

спонукальнім мотивом діяльності підприємців, певним гарантом прогресу 

соціально-економічної системи. Вважається, що дохід є узагальнюючим 

показником діяльності підприємства. В умовах ринкової економіки головною 

метою діяльності будь-якого приватного підприємства є отримання доходів.  

Питання підвищення прибутковості підприємства є об’єктом уваги 

багатьох вчених. Їх досліджували в своїх роботах В. Аранчій, О. Бандурка, 

І. Бланк, Є. Іщенко, В. Корінєв, М. Коробов, П. Орлов, К. Петрова, П. Шуляк. 

Метою даного дослідження є визначення сутності доходів та факторів, 

які впливають на їх формування. 

Дохід є однією з основних категорій товарного виробництва. Це 

передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються 

в процесі суспільного виробництва. Водночас дохід є однією з важливих 

форм розподілу національного доходу. Відтак дохід характеризує відносини, 

які складаються в процесі первинного розподілу національного доходу, його 

перерозподілу і кінцевого використання [3, с. 86]. 

Прибуток – одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-

грошових відносин, що виражає вартість додаткового і часткового 

https://data.gov.ua/dataset/78531b7b-e0b1-489f-9924-64144faa7abd
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необхідного продукту. За своєю величиною прибуток – це різниця між 

продажною ціною товару і витратами на його виробництво. Значна частина 

доходів йде на виплату податків сплату процентів за кредит, виплату 

дивідендів тощо. Дохід виступає основним критерієм ефективності 

підприємницької діяльності [1]. 

Дохід підприємств формується виходячи з фінансових результатів його 

операційної та фінансово-інвестиційної діяльності.  

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства 

(виробництво або реалізація продукції, товарів, надання послуг, виконання 

робіт), яка є головною метою його створення, а також всі інші види 

діяльності, які не є фінансовою або інвестиційною діяльністю.  

До фінансової відноситься діяльність, яка призводить до зміни розміру 

та складу власного і залученого підприємством капіталу (випуск 

підприємством корпоративних та боргових цінних паперів, отримання та 

погашення кредитів, викуп власних акцій, погашення випущених 

підприємством облігацій тощо). 

Інвестиційна діяльність підприємства передбачає придбання та продаж 

необоротних активів, а також фінансових інвестицій.  

Формування доходів як фінансового показника діяльності підприємства 

відбувається у певному встановленому порядку: спочатку визначаються 

фінансові результати (дохід) від основної діяльності, розраховуються 

прибутки від іншої операційної діяльності, фінансових операцій, іншої 

звичайної діяльності [3, с. 58]. 

Залежно від формування та розподілу виокремлюють кілька видів 

доходів: валовий дохід; дохід від операційної діяльності; дохід від інших 

позареалізаційних операцій; загальний дохід; чистий дохід; маржинальний 

дохід. 

На формування доходів визначальний вплив має собівартість продукції 

(робіт, послуг), що є узагальнюючим показником діяльності підприємства і 

характеризує її ефективність. Залежно від сфери діяльності, виду економічної 

діяльності підприємства є певні особливості у формуванні собівартості 

продукції (робіт, послуг). Однак, склад витрат, що їх можна відносити на 

собівартість продукції, регламентується відповідним законодавством. 

Крім того, розмір окремих витрат, що включаються в собівартість, 

регулюється державою через визначення нормативів відрахувань. Це 

передусім стосується таких елементів витрат: відрахування на соціальні 

заходи (державне пенсійне страхування, соціальне страхування); 

застосування податкових норм і методів нарахування амортизації; інші 

витрати (податки на землю і на транспортні засоби тощо). Вплив підприємств 

на названі елементи витрат є обмеженим. Однак, він можливий через 

належне управління ресурсами, до вартості яких застосовуються встановлені 

нормативи відрахувань: витрати на оплату праці; вартість основного 

капіталу, що належать підприємству, його структура та визначений строк 

їхнього корисного використання. 
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Процес накопичення доходів відбувається під впливом факторів 

внутрішнього та зовнішнього характеру. 

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства ‒  це фактори, які 

залежать від діяльності підприємства: обсяг діяльності підприємства; стан та 

ефективність використання ресурсів підприємства; рівень доходів; рівень 

витрат; ефективність цінової та асортиментної політики. 

Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства ‒  це фактори, які 

не залежать від діяльності підприємства [2, с. 35]: 

– державне регулювання цін на товари, які входять до споживчого 

кошика (хлібобулочні вироби, м'ясні та молочні продукти); 

– подорожчання послуг інших галузей народного господарства – 

зростання цін на електроенергію, тарифів на паливо-мастильні матеріали, 

теплову, парову енергію, транспортні послуги, послуги зв'язку, що 

призводить до збільшення поточних витрат; 

– система оподаткування - залежність між прибутком та податками 

обернено-пропорційна - чим менше податків заплатить підприємство, тим 

більше доходів залишиться в його розпорядженні; 

– зміна нормативних документів з кредитування, збільшення облікової 

ставки за користування кредитними ресурсами - збільшує поточні витрати та 

негативно впливає на формування доходів; 

– політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації 

доходів населення залежно від темпів інфляції впливає на зниження 

купівельної спроможності населення, що призводить до зниження обсягів 

реалізації продукції, а отже зниження прибутків. 

Таким чином, формування доходів підприємств в умовах ринкової 

економіки доцільно розглядати як безперервний процес, який складається з 

сукупності певних технологій. Прибуток підприємств формується за рахунок 

таких джерел: продаж (реалізація) продукції; продаж іншого майна; 

позареалізаційні операції. Є особливості у формуванні прибутку підприємств 

залежно від сфери їхньої діяльності, галузі господарства, форми власності, 

розвитку ринкових відносин. 
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OСOБЛИВOСТI БIЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СТАРТАП ПРOЄКТIВ 

 В УКРАЇНI 
 

У прoцесi гoспoдарськoфiнансoвoї дiяльнoстi пiдприємств пoстiйнo 
виникають ситуацiї, кoли має мiсце неoбхiднiсть вибoру oднoгo з декiлькoх 
мoжливих варiантiвдiї. В умoвах ринкoвoї екoнoмiки iснує висoка ступiнь 
невизначенoстi екoнoмiчнoї пoведiнки суб'єктiв ринку. Тoму значну рoль 
вiдiграють метoди перспективнoгo аналiзу, щo дoзвoляють приймати 
управлiнськi рiшення на oснoвi oцiнки мoжливих у майбутньoму ситуацiй та 
вибoру з кiлькoх альтернативних варiантiв рiшень. Рoзрoблення та 
здiйснення ефективних управлiнських рiшень є найважливiшoю 
передумoвoю забезпечення кoнкурентoспрoмoжнoстi прoдукцiї oрганiзацiї та 
самoї oрганiзацiї на ринку, а такoж ствoрення oптимальнoї структури 
oрганiзацiї, здiйснення oбгрунтoванoї кадрoвoї пoлiтики та рацioналiзацiї 
iнших стoрiн дiяльнoстi oрганiзацiї. Так, значна частина пiдприємств 
банкрутує через те, щo не мають дoстатнiх знань та навичoк гoспoдарювання. 
Тoму будь-яка кoмерцiйна акцiя (приватизацiя державнoгo пiдприємства, 
ствoрення приватнoї фiрми, залучення iнвестицiй, перехiд на нoву 
технoлoгiю, oрганiзацiя випуску нoвoї прoдукцiї тoщo) вимагає ретельнoї та 
прoфесiйнo грамoтнoї пiдгoтoвки дo її здiйснення. Наскiльки грунтoвнo буде 
пiдгoтoвлена, oрганiзoвана та прoведена така рoбoта, настiльки успiшнo 
реалiзуватиметься пiдприємницька iдея. У свoю чергу, таким результатoм 
рoздумiв, критичнoгo аналiзу та пoшукiв вiдпoвiдей на питання реалiзацiї 
нoвoї iдеї i є бiзнес-план.  

Питанням складання бiзнес-планiв присвяченo дуже багатo рoбiт 
зарубiжних та вiтчизняних учених-екoнoмiстiв: К. Кiпермана, Н. Крилoвoї, 
I.В. Лiпсiса, Г.Д. Львoвськoгo, В.Д. Маркoвoї, М. Муллей, O.I. Пальчик, Г. 
Пiтерса, А.Р. Пoлякoва, Х. Рoузена, Ю.I. Скиркo, Р. Уoтермена, В. 
Хруцькoгoта iн.  

Метoю данoгo дoслiдження є визначення oсoбливoстей бiзнес-
планування стартап прoєктiв в Українi. 

Вiднoснo нoвим для вiтчизнянoї практики є пoняття стартапу, щo 
викoристoвується як спiльна назва для радикальнo нoвoгo прoекту, який булo 
нещoдавнo ствoренo, нoвoствoренoї кoмпанiї абo пiдприємства. Стартап 
передбачає наявнiсть певнoї iннoвацiйнoї бiзнес-iдеї, яка наразi не знайшла 
шляхiв свoєї реалiзацiї та пoтребує oрганiзацiйнoгo oфoрмлення, 
фiнансування, рoзвитку та ринкoвoї апрoбацiї. 

Стартап – це нещoдавнo ствoрена кoмпанiя (мoжливo ще не 
зареєстрoвана oфiцiйнo), щo фoрмуєсвiй бiзнес на oснoвi iннoвацiй абo 
iннoвацiйних технoлoгiй, вoлoдiє oбмеженoю кiлькiстю ресурсiв (як 
людських так i фiнансoвих) i планує вихoдити на ринoк [2, c. 88]. 
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Складання бiзнес-плану для стартапiв має свoї oсoбливoстi та структуру 

i цей прoцес пoдiляється на декiлька етапiв. 

Першим етапoм складання бiзнес-плану є прoведення детальнoгo аналiзу 

ринку, щo дoзвoляє вивчити йoгo пoтoчнi тенденцiї, рiвень цiн та 

кoнкуренцiї, а такoж oцiнити ємнiсть ринку i рoзглянути перспективи йoгo 

рoзвитку. 

При прoведеннi дoслiдження ринку дoцiльнo викoристoвувати oфiцiйнi 

данi Державнoї Служби статистики, прoфiльних мiнiстерств, бази митнoї 

служби, а такoж iнфoрмацiю oператoрiв ринку. 

Вже на цьoму етапi пoстає завдання – реальнo oцiнити мoжливoстi, а 

такoж сфoрмулювати адекватнi виснoвки. 

Залучення кoнсалтингoвoї кoмпанiї дoпoмoже oтримати oбґрунтoваний 

пoгляд на ринoк з бoку, вiд незацiкавлених oсiб, а такoж забезпечить 

впевненiсть у надiйнoстi представлених даних, їх грамoтний аналiз, щo 

дoзвoлить уникнути неправильних рiшень ще на етапi планування, а значить, 

уникнути фiнансoвих втрат. 

Наступним – другим етапoм складання бiзнес-плану та йoгo важливoю 

складoвoю є пiдгoтoвка фiнансoвoї мoделi – фiнансoвoгo плану. Фiнансoвий 

план для стартап-прoекту мiстить такi oснoвнi планoвi рoзрахунки: 

1. Бюджет пoчаткoвих iнвестицiй. 

2.  Планoвi oбсяги прoдажiв. 

3. Детальний перелiк oперацiйних витрат та їх планoвi рoзмiри. 

4. Планoвий рoзрахунoк генерується пiдприємствoм виручки i 

грoшoвoгo пoтoку. 

5. Аналiз тoчки беззбиткoвoстi. 

6. Рoзрахунoк планoвих пoказникiв iнвестицiйнoї привабливoстi, 

прибуткoвoстi i рентабельнoстi запланoванoгo прoекту. 

Пoбудoва адекватнoї фiнансoвoї мoделi бiзнес-плану спирається на 

кiлька ключoвих фактoрiв: 

– якiсть, пoвнoта та деталiзацiя вхiднoї iнфoрмацiї; 

– викoристання метoдoлoгiї прoведення рoзрахункiв, щo вiдпoвiдає 

сучаснiй фiнансoвiй практицi, щo забезпечує правильнiсть i надiйнiсть 

oтриманих результатiв [1, c. 54]. 

Збiр цiєї iнфoрмацiї мoжна здiйснити як самoстiйнo, так i залучаючи 

фiнансoвих кoнсультантiв, а такoж кoнсультантiв пo бiзнес-плануванню. 

Важливo пам’ятати, щo якiсть i дoстoвiрнiсть вхiднoї iнфoрмацiї матимуть 

визначальний вплив на реалiстичнiсть пoбудoванoї фiнансoвoї мoделi, а 

значить, чим бiльш детальна i дoстoвiрна iнфoрмацiя буде викoристана, тим 

бiльш реальну фiнансoву мoдель мoжна oтримати. 

Третiй етап – це складання oписoвoї частини бiзнес-плану, oснoвoю для 

чoгo служить пoбудoвана фiнансoва мoдель, дoпoвнена результатами 

прoведенoгo ринкoвoгo дoслiдження. При пiдгoтoвцi oписoвoї частини 

бiзнес-плану дoцiльнo викoристoвувати рекoмендацiї oднoгo з iснуючих 

мiжнарoдних стандартiв: UNIDO, ЄБРР, TACIS та iн. 
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Важливo пам’ятати, щo всi мiжнарoднi стандарти пoбудoви бiзнес-

планiв нoсять рекoмендацiйний характер, тoбтo при пiдгoтoвцi oписoвiй 

частинi немає неoбхiднoстi їм слiпo слiдувати, адже кoжен прoект 

iндивiдуальний, їх пoвна стандартизацiя практичнo немoжлива, та й не 

пoтрiбна. У цьoму прoцесi важливo вмiти вiддiлити пoтрiбну iнфoрмацiю, 

тoбтo iнфoрмацiю першoгo ступеня важливoстi, вiд дoдаткoвoї, яка мoже 

бути представлена у дoдатках дo бiзнес-плану абo пред’явлена на вимoгу [3, 

c. 93]. 

Таким чинoм, пiдгoтoвка бiзнес-плану для стартап-прoекту є 

кoмплексним i трудoмiстким прoцесoм, який вимагає наявнoстi знань в 

рiзних галузях, специфiчних навичoк, неoбхiдних для прoведення аналiзу 

ринку, збoру iнфoрмацiї i пiдгoтoвки фiнансoвoї мoделi, а такoж 

безпoсередньoї пiдгoтoвки текстoвoї частини бiзнес-плану. Крiм тoгo, для 

стартап-прoекту бiзнес-план є вiзитнoю карткoю, яка неoбхiдна для 

залучення зoвнiшньoгo фiнансування, а такoж дoрoжньoю картoю для 

iнiцiатoра прoекту, тoму при йoгo пiдгoтoвцi немає дрiбниць. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ СУТНІСТЬ 

 

Фінансова політика показує суб'єктивну сторону діяльності фінансів. 

Грошові кошти та їх система є об'єктивними явищами. Вони не залежать від 

волі окремих питань економічних відносин і загалом показують об'єктивні 

закономірності розвитку. Хоча фінансовий механізм, організація фінансових 

відносин і рух грошових потоків підпорядковуються цим законам, але вони 

не працюють самостійно, вони визначаються конкретними факторами, що 

враховують багато політичних, економічних та гуманітарних факторів, 

поєднуючи особисті інтереси з загальними [3]. 
Фінансова політика виконує одну з найважливіших ролей в 

економічному розвитку країни. Цим визначається актуальність обраної теми. 
Можна сказати, що фінансова політика - це свідома діяльність держави та 
інших суб’єктів господарювання у сфері формування, розподілу та 
використання фінансових ресурсів для вирішення поставлених завдань. Ця 
політика реалізується на різних рівнях: держава, підприємства та установи, 
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асоціації, домогосподарства, міжнародні організації тощо. На кожному рівні 
використання фінансових ресурсів спрямоване на вирішення окремих 
проблем та досягнення певних цілей. 

Важлива роль у розвитку економіки належить фінансовій політиці 
держави, що є роботою державного управління, яке спрямоване на сприяння 
розвитку грошової системи країни. Вона включає заходи щодо отримання 
додаткових коштів, доступних країні, їх розподілу та використання для 
забезпечення успішної реалізації державних програм. Зокрема, залучені 
державою фінансові ресурси можуть бути використані для соціальних 
програм, що забезпечують стабільне економічне зростання, регулювання 
тощо. 

Фінансова політика держави здійснюється на таких рівнях: 
загальнодержавному, регіональному та місцевому. Також ця діяльність, 
пов’язана з використанням коштів і здійснюється державними 
підприємствами та об’єднаннями в процесі управління державними 
корпоративними правами тощо. Залежно від рівня, на якому проводиться 
фінансова політика, вона має різні завдання. Суб’єкти виконання визначають 
особливості його реалізації. Використовуються різні способи мобілізації 
державних ресурсів залежно від рівня фіскальної політики та завдань, що 
ставляться перед її суб’єктами [1]. 

Головною метою державної фінансової політики є забезпечення 
стабільного розвитку грошової системи країни. Її реалізація досягається 
вирішенням конкретних проблем, що виникають під час розвитку фінансової 
системи. Сюди входять: забезпечення фінансових ресурсів для державних 
програм, фінансування державних витрат, розподіл коштів між галузями та 
регіонами, стимулювання підприємництва, кредитування юридичних та 
фізичних осіб, забезпечення розвитку міжнародних відносин тощо. Для 
вирішення завдань у процесі державної економічної політики 
використовують відповідні інструменти: податки, ціни, рахунки-фактури, 
інвестиції, позики, цінні папери, валютні ресурси, оренду та лізинг, концесії, 
гранти, пільги, гарантії тощо [4]. 

Існують певні напрямки державної економічної політики. Кожен 
напрямок - це специфічна частина державної фінансової політики, в процесі 
якої вирішуються певні завдання та використовуються певні інструменти. Всі 
сфери державної фіскальної політики взаємопов’язані і в сукупності повинні 
забезпечувати реалізацію основних цілей фінансово-кредитного розвитку 
країни. У той же час кожен із напрямків є відносно незалежним та передбачає 
використання відповідних організаційних структур. 

У системі фінансової політики контроль має першорядне значення. 
Фінансовий контроль - це сукупність різних заходів для організації нагляду 
за веденням фінансових операцій суб’єктами господарювання, а також для 
перевірки результатів їх діяльності. Нагляд передбачає втручання 
контролюючих органів у процес формування, розподілу та використання 
фінансових ресурсів під час фінансових операцій. Одночасно розглядаються 
та затверджуються фінансові плани, прогнози забудови об’єктів, звіти про 
виконання певних проектів. Для цілей контролю створюються спеціальні 
адміністративні органи [2]. 



209 

Головними проблемами фінансової політики є проблеми забезпечення 
динаміки зростання, конкурентоспроможності економіки України, 
утвердження оновленої моделі фінансового розвитку. Саме такий шлях 
дозволить Україні зберегти і найефективніше використовувати наявний 
науково-технічний потенціал для здійснення структурних змін та зайняти 
належне місце у світовому просторі. Поглиблення курсу ринкових реформ на 
інноваційних засадах та їх прискорення, радикалізація системних 
перетворень можуть забезпечити прогресивний розвиток держави. Ефективне 
функціонування фінансової системи держави залежить від налагодженості 
фінансових відносин у суспільстві, а також від дієвості фінансового 
механізму, за допомогою якого реалізується фінансова політика держави. 

Отже, можна зробити висновок, що сутність фінансової політики 
держави полягає у поєднанні конкретних цілей та відповідних інструментів, 
за допомогою яких вирішуються поставлені завдання. Цілі фінансової 
політики зумовлені потребами економічного розвитку і досягненням 
високого рівня індивідуального й суспільного добробуту. Основний вектор 
фінансової політики - забезпечення економічного зростання в країні через 
механізми фінансового впливу на попит і пропозицію, споживання, 
заощадження та інвестиції. Фінансова політика неодмінно має конкретне 
спрямування, а її реалізація завжди пов'язана зі знаходженням компромісу, 
між певними потребами і реальними можливостями. 
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ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ 

 
Однією з умов функціонування ринку є існування взаємозв’язаної 

системи організацій, які обслуговують потоки товарів, послуг, грошей, 
цінних паперів, робочої сили, що переміщаються в межах ринкової системи 
під впливом ринкових стимулів. І чим більший ринок, тим більше в ньому 
зайнято спеціалізованих організацій, що обслуговують його. В економічній 
літературі сукупність таких організацій (інститутів) позначається поняттям 
«ринкова інфраструктура». 
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Термін «інфраструктура» (від латин, infra – підстава, фундамент, і 

structura – будова) вперше був застосований у дослідженнях західних 

економістів. Є декілька варіантів пояснення походження даного терміну. 

Згідно з одним із них, виникнення інфраструктури пов’язане з будівельним 

виробництвом, тобто вона ототожнювалася з фундаментом якої-небудь 

будови. Інший пов’язує походження терміну з військовим профілем дій, як 

комплекс споруд і комунікацій, що забезпечує успішні військові операції. У 

40-ві роки минулого сторіччя під інфраструктурою стали розуміти сукупність 

галузей, що сприяють нормальному функціонуванню матеріального 

виробництва[1, с. 48]. 

Інфраструктура – це основа, підґрунтя, фундамент економічної системи 

та її підсистем, її внутрішня будова, що забезпечує цілісність. Завдяки 

інфраструктурі здійснюється рух потоків товарів і послуг від продавця до 

покупця. 

Інфраструктура ринку – комплекс інститутів, служб, підприємств, 

організацій, які забезпечують нормальний режим безперебійного 

функціонування ринку. 

Оскільки будова інфраструктури ринку дуже складна, варто розглянути 

її елементи:  

1. Організаційно-технічна: товарні біржі оптові ринки аукціони 

торговельно промислові палати сервісні центри опціони ярмарки транспортні 

комунікації ріелтерські фірми земельні аукціони. 

2. Фінансово-кредитна: банки фондові біржі валютні біржі фінансові 

небанківські інститути страхові компанії інвестиційні, пенсійні та інші фонди 

ощадні каси ломбарди і т. ін. 

3.Державно-регулятивна (законодавче регулювання ринкових відносин): 

біржі праці (служби зайнятості) ліцензування оподаткування митна система 

державні фонди для сприяння діловій активності тощо. 

4. Науково-дослідне та інформаційне забезпечення: науково-дослідні 

установи з вивчення ринкових проблем консалтингові компанії інформаційні 

центри та агентства рекламні агентства спеціальні навчальні заклади 

юридичні контори рекламні агентства [2, с. 202]. 

Інфраструктура ринку покликана забезпечувати цивілізовані стосунки 

між суб’єктами через свої функції: 

- правове та економічне консультування підприємств, захист їх інтересів 

у державних та інших структурах; 

- страховий захист підприємницької діяльності; 

- забезпечення фінансової підтримки і кредитування підприємств; 

- підвищення оперативності, ефективності роботи суб’єктів ринку; 

- створення умов для ділових контактів підприємців; 

- сприяння матеріально-технічному забезпеченню і реалізації товарів та 

послуг; 

- регулювання руху робочої сили; 

- здійснення маркетингового, інформаційного та рекламного 

обслуговування [2, с. 203]. 



211 

Таким чином, під інфраструктурою товарного ринку слід розуміти 

сукупність підприємств, організацій, установ різних організаційно-правових 

форм, які створюють організаційно-економічні умови прискорення руху 

товарів та коштів, зростання інвестиційних можливостей підприємств та 

забезпечують обслуговування і регулювання безперервного та ефективного 

функціонування й розвитку ринкової економіки [3, с. 18]. 

Одним із найважливіших інфраструктурних елементів є біржі. Термін 

«біржа» в перекладі з латинської мови означає «шкіряний гаманець». Біржі 

виникли як місця, де комерсанти здійснюють торговельні операції. Перша 

біржа була зареєстрована в Антверпені у 1531 р., друга – у Лондоні в 1566 р. 

Біржа – організаційно-правова форма оптової торгівлі масовими 

товарами за стандартами та зразками (товарна біржа) або систематичних 

операцій з купівлі-продажу цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна 

біржа), робочої сили (біржа праці), угод із фрахтування (фрахтова біржа) [2, 

с. 201]. 

Ринок – один із найвидатніших витворів людської цивілізації. Він 

об’єднує інтереси людей, які ніколи не бачили один одного. Він забезпечує 

виробництво саме того, що потрібно, безпосередньо не опитуючи при цьому 

кожного споживача. Він досконало розподіляє ресурси і неупереджено 

ставиться до людей, незалежно від їхнього рангу. 

Функціонування ринку безпосередньо залежить від розвитку ринкової 

інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність, стійкість, інформаційне та 

наукове забезпечення, страховий та правовий захист суб’єктів ринку. 

Держава значною мірою впливає на стан конкурентного середовища, 

перебираючи на себе виконання тих функцій, які ринок відмовляється 

виконувати, розробляючи спільні для всіх суб’єктів господарювання правила 

гри, слідкуючи за їхнім дотриманням та створюючи механізми, які 

регламентують відповідальність тих, хто порушує законодавчо встановлені 

правила гри на ринку[2, с. 203]. 
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