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СЕКЦІЯ 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Антошкіна Л.І.,
д.е.н, професор кафедри менеджменту
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
КРЕАТИВНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ
Актуальність даної науково-практичної проблеми обумовлена особливо тим, що
креативність, як вища здатність інтелекту, може виявлятися тільки в конкретній справі, в
професії, тобто в продукуванні нових товарів і послуг, нових продуктів духовної
діяльності, потреба в яких змінюється в процесі розвитку людини. Відмирання одних
професій і поява нових ‒ процес об’єктивний і також є результатом втілення креативності
інтелекту.
В умовах постійно стабільного або зростаючого попиту економіки на фахівців,
затребуваними виявляються всі їх категорії. А оскільки наявність креативних здібностей
цінність фахівця значно підвищується, різні технології селекції дозволяють відбирати
креативних робочих, інженерів, фахівців в області економіки, фінансів, менеджменту і т.д.
Конкурсне заміщення посад в освіті, науці, культурі, мистецтві (наприклад, кастинги при
наборі в театральні навчальні заклади, при формуванні творчих колективів кіно і театру) ‒
це давно відомі технології селекції креативного людського матеріалу.
Зокрема, в американських університетах здобувачів освіти готують до жорсткої
конкуренції за володіння предметами в обраних ними сферах діяльності, і що єдиний
спосіб налаштувати себе до такого постійного суперництва (спочатку ‒ щоб вступити в
компанію, а згодом ‒ щоб в ній втриматися) полягає в «нещадності» до самих себе при
оволодінні професією і в розвитку креативності. Така мотивація змушує спочатку
молодих людей (здобувачів освіти), а потім ‒ і фахівців до граничного напруження
підтримувати і підвищувати свій професійний рівень. Якщо ця мотивація відсутня (як у
багатьох пострадянських країнах), навчання перетворюється в безглузду самоціль
отримання диплома, а питання креативності фахівця взагалі втрачають сенс.
У зв’язку з підвищенням вартості навчання і тривалою кризою на ринку праці багато
людей починають замислюватися про те, наскільки виправдані величезні витрати на
навчання в коледжі або університеті. Дослідники з Pew Research Center з’ясували, яких
поглядів на цю проблему дотримуються різні групи населення США, у тому числі самі
випускники шкіл та їхні батьки.
Як виявилося, старше покоління американців як і раніше, вважає вищу освіту за
необхідне, незважаючи на пов'язані з цим значні витрати: 94% батьків сподіваються, що
їхні діти підуть до коледжу. При цьому 57% американців вважають, що якість отриманих
в коледжі знань не відповідає вартості навчання, а 75% відзначають, що гроші дістаються
їм з надто великими труднощами, ніж їх видобувають університети.
Попадання в п'ятірку пріоритетних сфер Engineering і Computersciences також
логічно: ці сфери без комп'ютерної підтримки не можуть вирішувати складні завдання
прогнозування і аналізу, а весь комплекс галузей машинобудування (в тому числі
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приладобудування) забезпечує економіку високотехнологічною продукцією для
виробництва і управління.
Цікаві та корисні для життєвої практики учнівської молоді аспекти містяться в
дослідженні перспективності професій до 2020 року, виконаному вченими
Джорджтаунського університету (США). На відміну від багатьох інших подібних
прогнозів, це дослідження робить особливий акцент не тільки на перспективних
професіях, для оволодіння якими потрібно докласти максимум креативності, але і на
безперспективні професії, на гонку за якими тільки в силу моди не слід витрачати роки
життя.
Дослідження Джорджтаунського університету майже повністю підтверджує прогноз,
виконаний National Associationof Collegesand Employers (NACE): в поточному десятилітті
найбільш затребуваними будуть фахівці в областях, традиційно потребуючих креативного
інтелекту (медицина, освіта, інженерія, фінанси), а найменш перспективними ‒ в так
званій «хіпстерській економіці», в розвазі і самовираженні [1].
Це, звичайно, не означає, що «безперспективні» професії роблять взагалі
непотрібними мистецтво, культуру, журналістику і т.д. Дослідники об’єктивно оцінили
свої власні прорахунки (тобто помилки всієї системи професійної освіти), що складаються
в необмеженому наборі всіх бажаючих вчитися, наприклад, «на артиста», хоча прекрасно
розуміли, що таке сприяння ажіотажного попиту не доведе до добра. Зокрема,
прогнозується, що до кінця поточного десятиліття відбудеться 6%-ве падіння зарплат і
12%-ве падіння зайнятості в журналістиці, в той час як збільшиться попит на перекладачів
і виразиться в 42%-му зростанні їх зарплат і 22%-вому підвищенні зайнятості.
Згідно зі статистичними дослідженнями, рівень безробіття в сферах діяльності
фахівців цих професій завжди був нижче, ніж в інших, оскільки їх корисність визначалася
досить високим проявом креативності. Звідси ‒ обґрунтовані припущення, що в наступні
10-15 років попит на цих фахівців буде зростати, але одночасно буде залишатися на
високому рівні планка вимог до їх креативного професіоналізму.
Уже в недалекому майбутньому прогрес економіки визначальною мірою залежатиме
від наявності в ній професій з яскраво вираженими креативними здібностями. У
розширенні масштабу їх підготовки, крім національних зусиль, буде зростати значення
міжнародної кооперації і співробітництва.
Джерела та література:
1.
Найперспективніші
професії:
прогноз
2020
URL:
https://www.eduget.com/news/najperspektivnishi_profesii_prognoz_2020-79 (дата звернення
18.03.2021).
Юрченко Ю.Ю.,
д.е.н, доцент кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕСТРУКТИВНИХ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ
Найчастіше аграрний сектор України називають локомотивом, драйвером
національної економіки. Дійсно, в структурі експорту продукція аграрного сектора
становить 44,38%. Однак, при цьому частка готової харчової продукції всього 6,4%, що
явно свідчить про сировинний характер експортного потенціалу [1].
Україна володіє 8,8% світових чорноземів, сільськогосподарські угіддя займають
68,5% всіх площ країни [2]. Доля сільського господарства в ВВП становить 10,1% і 38% в
загальному обсязі експорту [3]. Тому питання розвитку аграрного сектора, його
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інтенсифікації є надзвичайно актуальними. Перехід агросектора України на новий якісний
рівень можливий за рахунок зростання частки в експортних поставках товарів з високою
доданою вартістю.
Аграрний сектор, як і будь-яка інша система функціонує в рамках певного
середовища, яке можна умовно уявити як зовнішнє, внутрішнє і ділове. Фактори і
елементи внутрішнього середовища відображають кількісні та якісні характеристики,
пов'язані виключно з виробничим процесом. Ділове середовище характеризується
комунікаційними зв'язками, відносинами з бізнес середовищем. Зовнішнє середовище
відображає вплив факторів і елементів макросередовища, на яке агробізнес не в змозі
впливати.
В рамках даного дослідження докладніше зупинимося на внутрішньому
середовищі, яке визначає весь виробничий процес. Розглядаючи трудові ресурси, їх якісні
та кількісні параметри (кількість, кваліфікація, креативність, мотивація, доходи)
відзначаємо досить високий відсоток населення, зайнятого в сільському господарстві: 12,8
млн.чол. в 2020 році або 30,7% всього населення країни. [3]
До якісних характеристик трудових ресурсів віднесемо інтелектуальний капітал.
Його можна розглядати сумарно як людський капітал, структурний капітал та споживчій.
Людський капітал передбачає «запас знань; освіту; практичні навички; творчі
здатності; розумові здібності; мотивацію; культурний рівень» [4]. Структурний або
організаційний капітал складається з бази даних; програмного забезпечення; авторських
прав, патентів, ліценцій, ноу-хау; корпоративної культури. Споживчий капітал включає:
ділову репутацію, імідж підприємства, соціальну відповідальність підприємства; бренди
(товарні марки). Виділяють такі деструктивні фактори інтелектуального капіталу:
«відсутність дієвої мотивації праці, зокрема у винахідників та раціоналізаторів; відтік
кваліфікованих працівників; відсутність професійних навичок щодо застосування нових
агротехнологій; відсутність нормальних соціально-побутових умов проживання на селі;
низький рівень оплати труда, що не сприяє бажанню молоді працювати в
агропідприємствах» [4]. Також до перерахованих негативних моментів можна віднести
фактор соціального відторгнення сільського населення. Так, «в 44% сільських
домогосподарств жоден з працездатних його членів не має постійного джерела доходів у
вигляді заробітної плати, більше половини працюючих в сільській місцевості зайняті
некваліфікованою працею. За багатовимірної оцінки соціального відторгнення, яка поряд
з економічними можливостями населення враховує доступність освіти, медичної
допомоги, житлові умови, стан на ринку праці, можливості комунікації, доступність
об'єктів соціальної інфраструктури, залучення в політичні і соціокультурні процеси,
сільські жителі найбільш уразливі». Всі ці фактори говорять про високий рівень
соціального відторгнення жителів села [5].
Описуючи основні виробничі ресурси, далі розглянемо природні (стан грунтів,
водних ресурсів). Загальна площа сільськогосподарських угідь країни (на 1 січня 2020
року) – 41,3 млн га. Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року
складають 27,9 млн га. (67,7% від загальної площі). Що стосується якісних показників, то
можна констатувати виснаження земельних угідь. За 20 років (з 1996 р по 2015 р.)
українські ґрунти втратили 0,22% гумусу, що оцінюється в 311,9 млрд грн на посівну
площу агропідприємств (або 453,4 млрд грн на всю посівну площу країни) [6]. Також
негативно на екологічному стані і відновленні ґрунтів позначається скорочення обробки їх
органічними добривами. Так, якщо у 2000 році обсяг добрив складав 28964,1 тис тонн, то
в 2019 році - 10429,8 тис тонн. У розрахунку на 1 га - це відповідно 39,8 тонн і 13,4 тонни.
Частка удобрених площ всього 4,3% від загальної посівної площі. Натомість підприємства
агросектору щедро удобрюють землю пестицидами. Ними оброблено 16,1 млн га або
89,5% посівних площ [6].
Наступний виробничий фактор - водні ресурси [7]. Перманентне глобальне
потепління стає тривожним фактором для сільського господарства, що в повній мірі
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відчули на собі аграрії Центральної України в 2020 році. І з кожним роком «посушливі
регіони» приростають новими сільськогосподарськими площами. Тому, незважаючи на
значну інфраструктурну спадщину у вигляді «іригаційних каналів, водосховищ, насосних
станцій і одну з найбільших водних артерій Європи – річку Дніпро», розвиток і
модернізація зрошувальної системи є актуальною [8]. Фахівці з проблем сільського
господарства відмічають, що «у середньому ціна “апгрейду” гектара коливається від 2 до
2,5 тис доларів. З нових систем в Україні переважають американські. Політика держави з
відшкодування частини відсотків за кредитами при угодах з українськими виробниками
якнайкраще підтримала б національне машинобудування і збільшила б площі під
зрошенням в перспективі» [7].
Характеризуючи основні фонди (матеріально-технічну базу, транспорт, складське
господарство и т.д.). можна констатувати в загальному фактично зношену морально
техніку. Ступінь зносу основних засобів у 2019 році складав 38,3% [1]. На думку фахівців
для «нормального відтворення машинно-тракторного парку потрібно щороку
закуповувати 8-10 % від наявної техніки, а з урахуванням впровадження інноваційноінвестиційних моделей розвитку аграрної галузі – 12-15 % [9]. У 2019 році коефіцієнт
оновлення за деякими основними фондами в сільському господарстві наступний: трактори
- 6,5%; зернозбиральні комбайни - 7,9%; техніка для післяврожайних робіт - 7,9%;
культиватори - 6,1%; машини посівні - 7,3%; іригаційне обладнання - 6,6% [3]. Як бачимо,
оновлення не досягає рекомендованого рівня, що дає можливість говорити про фізичний
та моральний знос основних фондів і низьку інноваційно-інвестиційну активність в
сільському господарстві.
Таким чином, у якості ключових деструктивних факторів внутрішнього середовища
виступають: соціальне відторгнення сільського населення; інноваційна пасивність;
відсутність мотивації у молоді працювати в аграрному секторі; виснаження земель,
зношені основні фонди у тому числі в іригаційній системі.
Джерела та література:
1.Статистичний щорічник України за 2019 рік. Державна служба статистики України/
URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/11/zb_yearbook_2019.pdf
2.Утенкова К. О. Концептуальні засади формування стратегії розвитку економічної
безпеки аграрного сектора України. Економiка та держава. 2020. № 9. с.64-69.
3.Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
4.Вініченко І. І., Особливості формування та розвитку інтелектуального капіталу
аграрних підприємств. Економіка та держава. 2020.№4. с.85-90.
5.Бородина Е.Н., Прокопа И.В. Будущее сельского вектора Украины – от
экстрактивного использования к инклюзивному развитию. Экономика Украины.2018. №
11-12. с. 104-121.
6.Силивончик А. Земля из-под ног. Как изменяется качество украинских почв и что с
этим
делать?
URL:https://latifundist.com/spetsproekt/669-zemlya-iz-pod-nog-kakizmenyaetsya-kachestvo-ukrainskih-pochv-i-chto-s-etim-delat
7.Аграрії закликають Раду прийняти закон про розвиток зрошення. Агроньюс URL:
https://agronews.ua/news/ahrarii-zaklykaiut-radu-pryyniaty-zakon-pro-rozvytok-zroshennia/
8. Малые фермерские хозяйства на востоке Украины получают системы капельного
орошения. ФАО. URL:Http://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1100527/
9.Захарчук О.В. Технічне забезпечення сільскогосподарських підприємств в Україні.
Економіка АПК. 2019.№2. с.48-56.
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Ашур Махмуд,
Магистр экономики,
Университет Хамы
г. Хама, Сирия
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИРИИ
Сирийская война продолжается 10 лет, началась как внутренний конфликт между
правительством и народом и сейчас имеет глобальный характер. Сирийский конфликт
сильно разделил международное сообщество на уровне Совета Безопасности ООН. Сирия
стала территорией открытого соперничества мировых и региональных держав.
Ущерб от 10 лет гражданской войны в Сирии оценивают в 400 млрд. долларов, без
учета суммы потерь от:
 от западных санкций по американскому «закону Цезаря».
 запрет на покупку товаров для удовлетворения основных потребностей населения пшеница, нефтепродукты и лекарства (импорт для Сирии составляет важную часть
производственного процесса):
 последствия запрета вести дела с Сирией на экономическом уровне любой стране.
Экономическая ситуация в Сирии на 2021 год сильно ухудшилась, на фоне
глубокого экономического кризиса, санкций, пересечения интересов многих игроков,
пандемии коронавируса. Внутренних ресурсов для реконструкции в Сирии нет, так, по
оценкам Башара Асада, восстановление разрушенной инфраструктуры и городов Сирии
необходимо около $ 200 млрд. долларов. Правительство Б. Асада может выделить на
реконструкцию только 2,5% от всего бюджета. Внутренних ресурсов у Сирии для
восстановления нет, вся надежда на мировое сообщество. Все мировое сообщество
исходит из парадигмы, что главную роль в содействии и развитии должен играть частный
сектор, инвестиции, а не государственные потоки, идущие из стран. Свободных
инвестиций в мире тоже нет. За 2018–2019 гг. для развивающихся стран Азии инвестиции
сократились на 6%.
Мировое сообщество по состоянию на 01.2021 года уже выделило 10 млрд долл.
Сирии. Это 5% всей мировой помощи. Доля Сирии в глобальных потоках гуманитарной
помощи составляет 1/3. По данным ОЭСР Турция оказывает помощь Сирии больше всех,
составляя 80% от общего потока. Россия, Китай и Иран в течение десяти лет выделили 30
млрд долл. в качестве помощи Сирии.
Европейские страны за время войны были не особенно дружелюбны к Сирии и
сейчас скорее смотрят на этот вопрос с позиций навязывания своих правил поведения
особенно в политических вопросах.
Сирия по вопросам экономического восстановления и реконструкции находится в
деструктивной ситуации, в которой политическое решение конфликта упирается в
проблему выделения денег на восстановление и наоборот. Общая позиция Евросоюза по
санкциям не дает отдельным странам работать в Сирии, кроме гуманитарных целей.
Текущая социально-экономическая ситуация в Сирии:
 около 50% жилищного фонда, здравоохранения, системы образования уничтожено;
 11,7 млн людей нуждается в гуманитарной помощи;
 сирийская валюта стремительно обесценивается.
Бюджет страны на 2021 год составляет 8,5 трлн сирийский фунтов, расходная часть
составляет 7 трлн фунтов. Значительная часть направлена на инвестиции в экономику,
создание рабочих мест и социальные расходы в виде субсидий нуждающимся гражданам
Сирии [1].
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В 2020 году 25 млрд фунтов (20 млн долларов) было вложено на восстановление
разрушенной инфраструктуры (ремонт производственных зданий и социальных объектов).
Также упор делался на восстановлении автомобильных дорог.
Европейский союз запланировал 385 млн. евро гуманитарного финансирования
выделить на нужды Ближнего Востока и Турции, чтобы помочь пострадавшим от
сирийского регионального кризиса [2].
Факторы, сдерживающие реконструкцию и восстановление экономики:
 отсутствует международного консенсуса по вопросу финансирования на
восстановление страны;
 нет политического решения конфликта;
 нарушена территориальная целостность (тормоз восстановления):
 санкции со стороны США и ЕС;
 отсутствует гарантия безопасности для возращения беженцев на родину;
 финансовые затруднения;
 существующий режим не воспринимает восстановление в качестве главного
приоритета;
 финансовая помощь из Европы воспринимается как потерю политической
независимости (Европа устанавливает свои условия).
 лесные пожары (беспрецедентные по масштабам).
Основная причина - Правительство Сирии не готово идти уступки и не готово
заплатить какую-либо политическую цену за ресурсы на восстановление. Европейский
союз предполагал, что средства на реконструкцию и восстановление можно использовать
как рычаг давления, чтобы поменять поведение правительственного режима.
Основная масса беженцев не вернется, пока не изменится система безопасности в
Сирии независимо от восстановления инфраструктуры. Сначала беженцам требуется
гарантия безопасности, и только потом их интересует экономика
Этапы развитие китайско-сирийских отношений:
 2017 год - в Пекине Китайско-Арабской ассоциацией по взаимному обмену при
поддержке посольства Сирии было проведено мероприятие под названием «День Сирии»;
 2017 год «Дамасская международная выставка», в которой Китай принял участие
на уровне посольства и в которой приняли участие более тысячи представителей
китайских фирм, занятых главным образом в инвестиционной и строительной сферах.
Результат – проект по инвестированию 150 китайских двух миллиардов долларов на
создание индустриального парка в Сирии. У Китая в Сирии также есть многомиллиардные
инвестиции в нефтяную промышленность, в том числе работы по разведке и освоению
нефтяных месторождений;
 2019 год - Сирия ведет переговоры о включении в концепцию "Один пояс — один
путь". Сирия — страна с выходом в Средиземное море и является важным объектом на
маршруте исторического Шелкового пути, как Пальмира и Алеппо. Предложено КНР
шесть проектов, связанных с инфраструктурой, в рамках методологии данной концепции.
Турция, Иран и Россия имеют одинаковые позиции по сирийскому
урегулированию. Ведутся переговоры о разделе Сирии на три части (боснийская модель),
которые станут субъектами федеративной Сирии. В каждом регионе на политическом
уровне будут учитываться этноконфессиональные особенности местного населения. У
каждого региона будет свой собственный парламент.
Выводы. В результате завершения военных действий, из числа участников мирного
строительства постепенно уходят страны Евросоюза и США и при этом устанавливают
санкции. Санкции блокируют сирийский экспорт, любые финансовые операции с
участием национальных структур Дамаска. Война против исламского государства (ИГ)
была выиграна благодаря Россия, Ирану и Турции (хотя формально еще не закончена) и
данные страны заинтересованы в широком участии в восстановлении Сирии. Важную
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роль в восстановлении Сирии играют страны БРИКС и на перспективу первой среди
стран, которая готова взять на себя главную роль – это Китай. Официальный Дамаск
рассматривает вооруженное присутствие США в Сирии как незаконную оккупацию,
которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому
народу. Десять лет войны сменились на реальность тяжелой экономической ситуации,
вопреки которой жители Сирии надеются на улучшение жизни в ближайшее время.
Источники и литература:
1. Война, экономика, политика в Сирии: разорванные звенья russiancouncil.ru›analyticsand ekonomika v-sirii…
2. Экономическая война против Сирии продолжаетса.
/html/head/meta[@name='og:title']/@content. /html/head/meta[@name='og:description'.
Балашова Н.Д.,
здобувач початкового рівня вищої освіти,
спеціальності 051 Економіка,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
В Україні, як і в більшості країн, через пандемію коронавірусу з початку березня
2020 року значно зросла кількість безробітних, зокрема зареєстрованих. Пік досяг 518
тисяч. Постраждали не лише підприємства, які вимушені були зупинити роботу чи
скоротили кількість робочих місць. Сотні заробітчан повернулися із закордонних
заробітків у рідні міста та стали на облік у центри зайнятості.
Хоча робота державної служби зайнятості з працевлаштування не припинялась,
станом на 16 вересня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становила понад 450
тис. людей. Це на 180 тисяч, або майже на 67% більше, ніж на цю ж дату минулого року
(станом на 16 вересня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних становила 270
тисяч). Але треба зазначити, що кількість зареєстрованих безробітних значно зросла ще до
пандемії: станом на початок запровадження карантинних заходів (12 березня 2020 року)
офіційний статус безробітного мали 361 тис. громадян. Тобто безпосередньо під час
карантину кількість безробітних зросла на 89 тис., або майже на 32% від кількості,
зареєстрованої на початку карантину.
Коронакриза змінила життя всіх без винятку. Безробітними стали як представники
інтелектуальної праці, так і найпростіших професій. Проте державна служба зайнятості
робить усе можливе, щоб допомогти тим людям, які звернулися по допомогу. Наші
фахівці працювали 24/7. Для безпеки громадян та одночасно оперативної комунікації була
впроваджена можливість подання заяв про надання статусу безробітного та допомоги по
безробіттю дистанційно. Зареєструватися як безробітний та оформити допомогу по
безробіттю можна через онлайн-портал державних послуг «Дія».
Під час карантину фахівці центрів зайнятості намагалися для громадян підібрати
найкращі підходящі вакансії, а для роботодавців – кваліфікованих спеціалістів. Так, майже
за 7 місяців карантину (період з 12 березня по 15 вересня 2020) роботу вдалося знайти для
303 тис. громадян, з них – майже 209 тис. безробітних.
Аби допомогти підприємцям та зберегти якомога більше робочих місць, ми
запровадили механізм підтримки великих підприємств, малого та середнього бізнесу. Тим,
хто змушений був зупинити чи скоротити роботу, почала надаватися допомога по
частковому безробіттю. Так, із числа великих підприємств за період з 1 січня по 15
вересня 2020 р. таку допомогу отримали ТОВ "Велмаш Україна", ПП "Екіпаж", АТ
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"Турбоатом", ПрАТ "Харківська бісквітна фабрика", ПрАТ "Кондитерська фабрика
Харків'янка, ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна Лу", ТОВ "Костал Україна", ТОВ
"Кромберг енд Шуберт Україна Жу". Кількість працівників, щодо яких прийнято рішення
про надання допомоги по частковому безробіттю, становила за цей період 13 874.
Допомога встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено
тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної сітки або окладу.

Джерело: [1]
Отже, наразі центри зайнятості вже можуть допомагати в працевлаштуванні не
тільки в режимі онлайн, а й безпосередньо в центрах. Йдеться про центри зайнятості в
«зеленій» зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими
обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено «жовтий», «помаранчевий» або
«червоний» рівень небезпеки. Робота продовжується. Завдань багато. Адже в
майбутньому служба зайнятості має не лише гарантувати виплату допомоги і реєстрацію
безробітних, а й стати продвинутим державним агентством з працевлаштування. І це
цілком можливо!
Джерела та література:
1.
Державний центр зайнятості, [online], доступно:
https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/karantynne-bezrobittya-v-ukrayini-zroslo-mayzhe-natretynu [Дата звернення 03 березня 2021]
Науковий керівник: Сільченко І.А. - старший викладач кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
Васильченко Н.В., старший викладач
кафедри галузевих юридичних дисциплін
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Здатність генерувати й впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу стає
одним із найголовніших факторів забезпечення конкурентоспроможності національної
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економіки в глобальному конкурентному середовищі, окремих регіонів на національному
рівні, а також товаровиробників на конкретних ринках, що зумовлює зростання ролі
інновацій в економічному розвитку [1, с. 78].
Сучасні економічні виклики вимагають, від суб'єктів господарювання значну увагу
приділяти інноваційній діяльності, а від права - забезпечувати її законність.
Інноваційна діяльність традиційно вважається сферою активної державної
підтримки. До основних принципів державної політики в науковій та інноваційній сфері
відносяться: свобода наукової та науково-технічної творчості; правова охорона
інтелектуальної власності; інтеграція наукової, науково-технічної діяльності та освіти;
підтримка конкуренції в сферах науки й техніки; концентрація ресурсів на пріоритетних
напрямах наукового розвитку; стимулювання ділової активності в науковій, науковотехнічній та інноваційній діяльностях; розвиток міжнародного наукового співробітництва.
Суттєвим для інноваційного руху підприємств, підвищення рівня їх
конкурентноздатності є застосування об'єктів права інтелектуальної власності.
Значимість інтелектуальної власності в умовах інноваційного розвитку світової
економіки полягає в тому, що вона є фундаментом створення інновацій. Слабке
використання суб'єктами господарювання об'єктів інтелектуальної власності пояснюється
наявністю низки невирішених проблем у законодавстві.
На них вказує Стратегія ровитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030
року (далі Стратегія), схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня
2019 року, № 526-р. Зокрема, Стратегія називає такі проблеми права інтелектуальної
власності, які, на думку авторів цього документу, гальмують процес інноваційного
розвитку держави: нечітке визначення всіх елементів інноваційної інфраструктури;
невпорядкованість процесу трансферу об’єктів права інтелектуальної власності з
дотриманням балансу інтересів авторів, держави та комерційних структур, зокрема з
елементами інноваційної інфраструктури; неунормованість процедури використання
державними установами надходжень від передачі/використання об’єктів інтелектуальної
власності, створених за рахунок коштів державного бюджету, зокрема виплат роялті при
серійному виробництві озброєння та військової техніки; відсутність гарантій захисту прав
автора науково-технічної (експериментальної) розробки до отримання ним патенту;
низький рівень обізнаності інноваторів у сфері правової охорони та захисту прав
інтелектуальної власності; відсутності державної підтримки патентування інтелектуальної
власності українських інноваторів за кордоном на умовах співфінансування [2].
Крім того, Стратегія прямо вказує на недоліки законодавства: розбіжність щодо
врегулювання відносин в сфері інтелектуальної власності між Цивільним кодексом
України та актами спеціального законодавства України, що регулюють зазначену сферу
відносин; високий рівень податків; складну процедуру ліквідації підприємств; проблеми
правового захисту власності іноземних інвесторів.
Одним з головних факторів, на нашу думку, який повинен бути в основі цієї
державної політики - це адекватне, зрозуміле правове забезпечення інноваційної
діяльності. Якість правових норм повинна бути такою, щоб у суб'єктів не виникало
непорозуміння відносно їх трактування, застосування тих чи інших правових термінів.
Але, як зазначає Д. І. Погрібний, правове регулювання відносин в інноваційному
процесі викликає більше дискусій ніж однозначного розуміння [3, с. 70].
Ми акцентуємо увагу на найбільш важливих термінологічних та інших правових
проблемах у законодавстві, яке регулює інноваційну діяльність та надаємо пропозиції
щодо його вдосконалення.
По-перше, слід інноваційний проект та інновацію розглядати як об'єкти права
інтелектуальної власності, аргументуючи таке віднесення до цієї категорії наявністю у них
ознаки творчості та інших необхідних ознак, притаманних цим об'єктам.
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По-друге, пропонуємо нове визначення поняття «інноваційний проект» в Законі
України «Про інноваційну діяльність»: «Інноваційний проект — це документально
оформлена пропозиція щодо розробки, виробництва, впровадження інновації».
По-третє, якщо інноваційний проект має всі ознаки об'єкта права інтелектуальної
власності, необхідно додати його до переліку цих об'єктів: в статтю 420 Цивільного
кодексу України та в статтю 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
Введення цього об'єкту до державної системи правової охорони інтелектуальної власності
надасть кращі можливості для організації його створення та ефективного використання.
В-четвертих, крім внесення змін щодо визначення поняття «інноваційний проект»,
вважаємо за необхідне також внести пропозицію відносно реєстрації інноваційного
проекту. На даний момент необхідність державної реєстрації висувається тільки для
інноваційних проектів, які претендують на державну підтримку. Якщо розглядати
інноваційний проект з позиції, що він є об'єктом права інтелектуальної власності,
необхідно також закріпити можливість забезпечення охоронноздатності й для нього в
Законі України «Про інноваційну діяльність». Причому, визнання результату
інтелектуальної діяльності й надання йому правової охорони може відбуватись не тільки
шляхом державної реєстрації.
В-п'ятих, відносно поняття «інноваційний продукт» ми нагадуємо про
термінологічний різнобій та неточність у формулюванні. Пропонуємо пропозицію щодо
визначення цього поняття в Законі України «Про інноваційну діяльність»: «інноваційний
продукт - результат виконання інноваційного проекту й використання об'єкта права
інтелектуальної власності».
В-шостих, ми порушуємо проблему різного визначення одного того ж самого
поняття «інноваційна діяльність» в трьох Законах: Господарському кодексі України,
Законі України «Про інноваційну діяльність», Законі України «Про інвестиційну
діяльність» й пропонуємо своє визначення цього поняття: «Інноваційна діяльність - це
діяльність, що спрямована на створення та комерціалізацію інновацій з метою отримання
комерційного та/або соціального ефекту. Крім того, наголошуємо на на тому, що інноваційна

діяльність це передусім весь життєвий цикл інновації, а не тільки її впровадження й
комерціалізація.
Висновки. Отже, вважаємо що переведення певних складових інноваційної
діяльності під «дах» права інтелектуальної власності надасть більше можливостей для
розвитку інновацій у суспільстві, надасть впевності інноваторам у захисті своїх
інноваційних проектів і інновацій, як об'єктів права інтелектуальної власності. А для
цього необхідно усунути законодавчий термінологічний разнобій та подивитись на всю
інноваційну діяльнісь трохи з іншої позиції. Необхідно зрозуміло для громадян викласти в
законодавстві дефініції понять, надати їм більш змістовного наповнення, привести їх у
відповідність до сучасного життя. І тоді Україна не тільки буде займати високе 28 місце за
ефективністю вищої освіти та 35 місце за патентною активністю (з 60 досліджувальних
держав за версією агентства Bloomberg), на що вказує Стратегія [2], але й посяде високе
місце серед держав з найкращою продуктивністю праці, найкращими технологічними
можливостями та рівнем витрат на дослідження та розробки у валовому внутрішньому
продукті.
Джерела та література:
1. Ходаківський Є.І., Якобчук В.П., Литвинчук І.Л. Інтелектуальна власність:
економіко-правові аспекти: навч. посібник. К.: «Центр учбової літератури». 2014. 276 с.
2. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030
року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 20.01. 2020 р.).
3. Погрібний Д.І. Теоретичні та практичні проблеми визначення категорії
«інновації». Юрист України. 2013. № 2 (23). С. 69-75.
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Георги Пламенов Василев,
младши инспектор ОД МВР-Варна
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НОРМАТИВНА ДЕТЕРМИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА
Конституцията възпроизвежда фундаменталния ценностен кодекс на обществото –
“consensus minimalis”, който се проявява в две контекстуалности:
–
в широк смисъл, установява режима на собствеността, характера на
политическата система, основните правила, въз основа на които се регламентират
отношенията по разпределение и преразпределение на благата [1]; и
–
- в тесен смисъл, се разглежда като механизъм за съгласуване на волите, и в
този смисъл и като основен системообразуващ фактор, като обща “интегративна
технология” на публичния избор [2] (т.е. Конституцията като олицетворение на правилата
за публичен избор).
Конституцията установява и регулира основните положения и принципи на
стопанската система, на нейната организация, функциониране и отношения. Стопанската
система е в отношение на взаимообусловеност с политическата организация на
обществото и е основа на държавата и публичната власт. Според класическото
политикономическо схващане, тя е съвкупност от обществени отношения (и в частност –
икономически), възникващи по повод на собствеността. Последната определя характера и
принципите на производството, разпределението и размяната, а в определен смисъл – и на
потреблението16 (т.е. на стопанските отношения, представени в текущия анализ
посредством четирите фази на възпроизводствения процес, така както последният е
определен в класическата политическа икономия).
Следователно – първостепенната задача, решавана с конституционната уредба, е
задаването на системните характеристики на стопанството посредством правното
регулиране на основния въпрос – този за собствеността (това е консенсусната и видима
страна на проблема) и произтичащото от това разрешение – въпросът за „пазар“-а (тази
връзка е недооценявана в анализите, като „пазарът“ най-често е разглеждан самостоятелно
и извън контекста на решението за собствеността). Това определя съдържанието на
първото равнище на конституционно изграждане, което може да се определи като
„системно“. Неговото съдържание се заключава в конституционни решения, задаващи по
генерален начин типа на икономическата система.
Следващата стъпка е фазите на възпроизводствения процес да получат своята
конституционна регламентация именно с оглед наложеното решение по първия. Това
равнище може да се определи като „фазово“. Неговото съдържание се заключава в
конституционно разрешаване на възпроизводствения процес в четирите му фази в
съответствие с постановения тип на икономическата система, произтичащ от
разрешението за собствеността, което на свой ред дава определеност на пазара.
Завършващият (трети) етап от (икономическото) конституционно развитие е
наложително да систематизира и обхване основните макроикономически функции на
държавата, като им даде адекватна конституционна уредба. Това равнище може да се
определи като „функционално“. Неговото съдържание се заключава в създаването на
механизми (функции), които правят възможно държавата с действията си да поддържа
постановения стопански ред, създаващ материалните основи на държавната организация и
предопределящ генералните й характеристики: демократична, правова и социална
държава.
От посочените три етапа на конституционно развитие е ясно, че става въпрос за
много специфичен конституционен аспект – изграждане на структура в самата
конституция, която по съществото си представлява матрица за развитие на стопанството в
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условията на определен тип държавно устройство, респ. тип икономика и свързан с него
политически режим.
С оглед на предварително поставените по-тесни изследоветелски цели –
вниманието се концентрира около макро-икономическите функции на държавата.
Доктриналната теория приписва на държавата три макро- икономически функции:
алокативна, стабилизираща и разпределителна [3]. Действително в икономическата
доктрина макроикономическите функции на държавата варират – и като брой, и като
съдържание. Това е нормално, доколкото едни и същи дейности осъществявани от
държавата, съдържат достатъчен на брой характеристики, всяка от които може да служи за
класификационен критерий при извеждането на определен кръг (съобразно този критерий,
респ. характеристика) макроикономически функции на държавата. Така в зависимост от
„целите на държавната намеса“ в икономиката, държавата изпълнява следните функции
[4]:
–
По разпределение на оскъдните стопански ресурси;
–
- По разпределение на доходите и богатствата;
–
- По стабилизиране на равнището на стопанската активност;
–
- По регулиране на частната стопанска дейност.
Критичният анализ на цитираната класификация показва съвместимостта с
предходната. В този смисъл, функцията по „разпределение на оскъдните стопански
ресурси“ напълно се вписва в изведената преди това функция на „алокация“; също така
функцията по „разпределение на доходите и богатствата“ се вписва във функцията по
„преразпределение“; а функцията по „стабилизиране равнището на стопанска активност“ –
направо съответства на едноименната си. Колкото до функцията по „регулиране на
частната стопанска дейност“, трябва да се отбележи, че същата се „размива“ в останалите
три.
Задълбочено са изследвани всевъзможни канали на въздействие (икономически
трансмисии), но са рядкост изследванията, интерпретиращи нормативната им
детерминираност – и не защото не заслужава внимание, а защото се възприема, че те
просто „операционализират“ икономическата логика на трансмисионния механизъм. Но
това не е така винаги – в смисъл, че наред с тясното предназначение на конкретна
регулация на практика някои законодателни решения, които подчинени на идеята за
операционализиране, тотално предефинират самата икономическа система.
Казано иначе, вместо просто да въвежда технология, посредством която само да се
реализира дадена макроикономическа функция на държавата – предефинират цялата
структура на икономиката (същински ефект), въпреки че по същество успешно изпълняват
тясното си предназначение (функционален ефект). Такъв е случаят със Закона за
обществените поръчки – от една страна той операционализира правителствените разходи
и въобще разходите на публично-правните субекти, т.е. канала на „колективно
потребление“ (функционален ефект, тясно предназначение на ЗОБ); и от друга – в
качеството си на имитиращо пазар правило за разходване на публичен ресурс, автоматично
трансформира смесените двусекторни икономики в трисекторни (т.е. предефинира
структурата на икономиката – същински ефект на ЗОБ) [5]. Последният ефект е
непреднамерен, но се вписва в парадигмата на „пазарната“ икономика, доколкото не засяга
конституционното разрешение за собствеността, а „пазарът“ като характеристика на
икономическата система, произтича именно от това разрешение. Забележително е, че на
практика ЗОП институционализира специфичното разрешение относно собствеността у
нас и в частност „публичната частна собственост“ („род“ собственост, лексикално
отбягван чрез конкретно позоваване на видовото му определяне като „държавна частна
собственост“ и „общинска частна собственост“) – чрез „квази-пазарния сектор“ (поради
което той получава този си определеност). Ако към казаното – ЗОП като
институционализиращ разрешението относно „собственост“-та, се добави и значението му
– за реализирането на алокативната макроикономическа функци (чрез ПЧП) и за
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осъществяването на преразпределителната (като конкурентен ред за възлагане на социални
дейности), то напълно легитимно може да се определи, че ЗОП има качество „системообразуващ фактор“ на икономическата система. Този аспект от икономическата същност
на ЗОП е подробно интерпретиран и изследван, поради което тук вниманието се насочва
към негово специфично (отново икономическо) проявление.
Джерела та література:
1. В този смисъл виж: Стойчев, “Конституционно право”, Изд. “Сиела”, София 2002 г.,
стр.173 и сл.
2. Виждането за Конституцията като “обща интегративна технология на публичния
избор”, е авторово (собствено), което може да се разглежда и като начало на необходима
нова интерпретация на Конституцията и в икономикса, и в теория на системите. Б.а.
3. Така при Мъсгрейв, Р. и Мъсгрейв, П., „Държавни финанси – теория и практика“, С.
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С.1998, стр. 51 и сл.
5. Тази теза е защитена с докторска дисертация – виж: Беев, Ив. „Смесена стопанска
система: квази-пазарен сектор“, дисертационен труд – УНСС, С.2011. Б.а.
Горяча А.Ю., дентален асистент,
Дентална клиника Д-р Кунєва-Андонова
Варна, България
ПРАВНА УРЕДБА НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Здравеопазването е комплекс от дейности по управление, финансиране и
предоставяне на здравни услуги на населението. Функционирането на здравната система
се базира на принципите на солидарност, ефективност, правото на избор при получаването
на медицински услуги. Понастоящем ролята на държавата в здравеопазването е от
първостепенно значение (въпреки тенденциите за по-голямо либерализиране на пазара на
здравни услуги). Правната уредба на здравното осигуряване във вътрешното ни право се
съдържа в чл. 52 от Конституцията на България, като в него е залегнало конституционното
право на гражданите на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска
помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред,
определени със закон.
Многобройните законодателни промени и нарушената логика в последователността
на приемането на законите доведоха в определени случаи до несъответствия между
различните нормативни актове и до затрудняване на взаимоотношенията между
различните участници в системата. През изминалите години в здравната система се въведе
и утвърди моделът на задължителното здравно осигуряване.
Националната система за здравеопазване е изградена на три нива:
• Национално – обхваща територията и населението на цялата страна;
• Областно – обхваща територията и населението на една
административна област от териториалното деление на страната;
• Общинско – обхваща територията и населението на една община.
Задължителното здравно осигуряване обхваща два риска: „болест” и „бременност и
раждане”. Те не са изрично и самостоятелно уредени и откроени в закона като
осигурителни рискове. Но се предпоставят от него и се извличат по тълкувателен път от
чл.46 ЗЗО. Макар и да показват известна близост с аналогичните рискове в
задължителното обществено осигуряване, те имат свои особености, които им придават
характер на осигурени здравни рискове. 52 Рискът „болест” се извлича от разпоредбата на
18

чл.45, ал.1, т.1-5, 9-14 ЗЗО. Те визират предпазване от заболяване, ранно откриване на
заболяване, извънболнична и болнична медицинска помощ за диагностика и лечение и др.
под.
Има две отлики на риска „бременност и раждане” от „майчинство” по
общественото осигуряване. Първо, здравният риск „бременност и раждане” включва целия
период на бременността, докато рискът „майчинство” по общественото осигуряване в тази
му част обхваща само напредналата бременност- 45 календарни дни преди термина и 365
календарни дни след това, който се покрива поначало с периода на временна
неработоспособност на жената поради напредналата бременност и раждането. Второ, този
риск изключва периода на отглеждането на малкото дете- до навършването на двегодишна
възраст и отпуските по чл.164, 165 и 167а.
Кръгът на здравноосигурените лица е изключително широк. Той далеч надхвърля
кръга на осигурените лица в общественото осигуряване. Причината за това е в характера
на благото, на което се дава осигурителна закрила, а именно- здравето на човека, което е
универсална ценност. Затова за неговата закрила не е необходимо „добавянето” на друго
правно качество от рода на „трудово заето лице”, което е необходимо за включването в
кръга на осигурените лица по задължителното обществено осигуряване.
В чл. 33 ЗЗО изчерпателно са изброени категориите лица, които подлежат на
задължително здравно осигуряване:
•
Всички български граждани- лица, които имат само българско гражданство,
придобито по Закона за българското гражданство. Еднакво релевантно е както българското
гражданство по произход, така и по натурализация.
•
Български граждани, които имат освен българско и друго гражданство. Така
нареченото „двойно”, „тройно” и т.н. гражданство, за придобиването, на което няма пречка
по действащия ЗБГ. За да бъдат задължително здравно осигурени, е необходимо още тези
лица да живеят постоянно на територията на Република България. Това се удостоверява с
адресната им регистрация.
•
Чужди граждани или лица, на които е разрешено дългосрочно да пребивават в
Република България. То може да бъде с разрешение за време от 3 месеца до 1 година, както
и постоянно пребиваване, което е за неопределен срок.
•
Бежанците и лицата с хуманитарен статут или на които е предоставено правото на
убежище.
Всяка осигурителна система се реализира чрез предоставяне на определени
престации на осигурените лица при настъпваване на осигурените социални рискове. Тези
престации представляват блага, на които имат право осигурените лица при настъпване на
предвидените в законодателството условия. За здравното осигуряване това е система от
действия и веществени престации, определяни с родовото понятие медицинска помощ (чл.
4 ЗЗО).
Медицинската помощ е преди всичко човешка дейност. По своя характер тя може да
бъде:
а.Диагностична. Т Тази дейност е свързана с преценка на здравното състояние на
конкретно лице и определяне на настъпило у него заболяване. Такива са дейностите за
ранно откриване на заболявания и за диагностика по повод на заболявания по чл. 45, ал. 1,
т. 2-3 330 и медицинската експертиза на работоспособността по чл. 45, ал. 1, т. 11 ЗЗО. Те
включват прегледи и различни видове изследвания;
б. Лечебна. Това е дейност за преодоляване на увреждането на здравето и на
последиците от увреждането. Целта й е да се отстранят нематериалните последици от
заболяването и страданията, които лицето изпитва, и невъзможността му да упражнява
психофизическите функции на здрав човек. Тази дейност заема основно място в системата
на здравно осигуряване и включва лечение по повод на заболяване (чл. 45, ал. 1, т. З ЗЗО),
неотложна медицинска помощ (чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗЗО), предоставяне на лекарствени
средства и консумативи (чл. 45,ал. 1, т. 10 ЗЗО) и др. Лечебната дейност се изразява в
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провеждане на различни медицински манипулации и процедури, хирургична намеса,
предоставяне на лекарства и др.;
в. Рехабилитационна. Тази дейност има за цел да се укрепи здравното състояние
след прекарано заболяване, да се довърши или допълни проведеното лечение и да се даде
възможност на вече окончателно или частично оздравялото лице да се върне към
нормалния трудов, семеен, обществен и т.н. живот, да се подобри неговият социален
комфорт. Това е предназначението на медицинската рехабилитация по чл, 45, ал. 1, т. 4
ЗЗО. Тя се изразява в различни медицински процедури, като лечебна физкултура, масаж,
физиотерапевтично лечение и пр.;
г. Профилактична. Тя цели предотвратяване на уврежданията на здравето. В тази
група се включват медицинските и стоматологичните дейности за предпазване от
заболявания по чл. 45, ал. 1, т. 1 ЗЗО, както и някои грижи за бременните и родилките.
Профилактиката е насочена както към отделния осигурен чрез мерки за благоприятно
въздействие върху здравното му състояние или работоспособност и по този начин
предотвратяване на увреждането на неговото здраве (лекарства, балнеолечение и пр.), така
и към подобряване на общото състояние на здравето на населението.
Задължителното здравно осигуряване се осъществява чрез два основни вида
договори: национални рамкови договори (НРД) и договори между НЗОК, сключвани от
нейно име от РЗОК, и изпълнителите на медицинска помощ. Двата вида договори служат
за осъществяване на задължителното здравно осигуряване. Между тези договори има и
съществени различия относно реда за тяхното сключване, страните, предмета и
съдържанието им, а също така и в тяхната правна природа.
Проблемите изобщо в здравеопазването се нуждаят не от частично решение, а от
цялостна концепция. Когато се променя модел в областта на здравеопазването, трябва да
се извървят две стъпки - да има публичен дебат по проблема (а такъв досега не се е
състоял и това е лоша характеристика) и, второ, решението за промяна трябва да се вземе с
относителен консенсус. И лекарите, и експертите в областта на общественото
здравеопазване, и здравноосигурителите, и пациентите трябва да са убедени, че това е
добрият модел и да са готови да понесат и последиците, и трудностите, които предстои да
бъдат преодолени.
Използвана литература:
1. Мръчков, В. Осигурително право, изд.Сиби 2010 г. – V-то изд.
2. Средкова, К. Осигурително право, изд.Сиби 2006 г.– III-то изд.
3. Зиновиева, Д. Медицинско право, изд. Сиела 2004 г.
Даглі В.Г.,
здобувач початкового рівня вищої освіти,
спеціальності 051 Економіка,
ЕПФК ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ціна являє собою одну з найскладніших економічних категорій, оскільки перебуває
під впливом не тільки закону вартості, а й усієї системи економічних законів. Тому ціни
на сільськогосподарську продукцію відіграють винятково важливу роль в економіці
держави, бо впливають на всі основні економічні, політичні та соціальні проблеми.
Особливістю ціноутворення на сільськогосподарську продукцію є те, що ціна, яка
склалася в точці перетину попиту і пропозиції, не завжди відшкодовує витрати
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товаровиробникові. Звідси на окремі види сільськогосподарської продукції вводиться
державне регулювання ціни або державна підтримка у країнах з ринковою економікою.
Механізм формування цін – один із найважливіших складових ринкового механізму
господарюючих суб’єктів. Тому ціні відводиться особливе місце в ринковій системі.
Вивчення системи ціноутворення, механізму, напрямів та методів її удосконалення
залишається досить актуальним. Крім того, актуальність теми визначається необхідністю
дослідження ціни не відокремлено, а у взаємодії з іншими елементами ринкової діяльності
сільськогосподарських підприємств як у цілому по Україні, так і на рівні регіонів.
За останні роки відбулися значні зміни в порядку формування цін на продукцію
сільського господарства. Нова економічна ситуація, що стала реальністю в країні,
вимагала іншого підходу до формування закупівельних, оптових і роздрібних цін. Перехід
до вільного ціноутворення відіграв важливу роль у формуванні системи цін та
ціноутворення, але разом із тим став однією з основних причин інфляції, кризи економіки,
спаду виробництва, що у свою чергу призвело до диспаритету цін між
сільськогосподарською та промисловою продукцією.
В умовах ринкової економіки ціна має ключове значення для всіх господарюючих
суб'єктів. Вона виступає основним джерелом інформації, необхідної для прийняття
господарських рішень. Зважаючи на це, проблеми ринкового механізму формування цін,
сутність останніх становлять великий практичний інтерес для всіх учасників ринку. В
Україні загальні положення щодо цін і ціноутворення у сфері господарської діяльності
містяться у Господарському кодексі України [1].
Ефективність продукції, яку виробляє підприємство, визначається ринком, ціною її
реалізації. У кінцевому результаті ціна є основною ринковою категорією. Зміна ціни
призводить до значних економічних, соціальних і політичних наслідків. Тому інформація
про ціни на основі цінового моніторингу, аналізу закономірностей і тенденцій їх змін має
важливе значення як для виробників, так і для споживачів та суспільства в цілому.
Як основне завдання розрахунку цін слід вказати врахування відповідних факторів,
які зменшують чи розширюють можливий інтервал варіацій цін на продукцію.
У системі державного регулювання економіки важливу роль відіграє підтримка
відповідного рівня цін і забезпечення цінової рівноваги в аграрному секторі.
Світовий
досвід
показує,
що
значна державна підтримка власних
сільськогосподарських товаровиробників застосовується в багатьох розвинутих країнах.
Зокрема, її питома вага у вартості сільськогосподарської продукції в Японії досягає 66%,
Канаді – 45, країнах ЄС – 49 і США – 30%.
За роки перехідного періоду до ринкової економіки в Україні поглибився диспаритет
цін не на користь сільського господарства. Законом України «Про ціни і ціноутворення»
[2, ст. 190], з наступними змінами і доповненнями, закладено нові з ринковим
спрямуванням принципи цінової політики, поставлена вимога дотримання об’єктивних
співвідношень у цінах на промислову і сільськогосподарську продукцію, що забезпечує
еквівалентність обміну.
Отже, необхідність державного регулювання цінових процесів у галузі аграрного
виробництва пов’язана з особливостями функціонування сільськогосподарських
підприємств в умовах глобалізаційних тенденцій. До ключових напрямів державної
політики в галузі ціноутворення слід віднести: власне цінові, антимонопольні,
інтеграційні, інноваційні, моніторингові, законодавчі заходи. Лише комплексний підхід до
вирішення проблеми міжгалузевого обміну надасть можливість нейтралізувати прояви
цінового диспаритету, підвищити прибутковість та конкурентоспроможність аграрної
галузі економіки України.
Наступним явищем, яке впливає на ціноутворення в галузі сільського господарства,
є інтенсифікація сільськогосподарського виробництва. Адже її суть полягає в тому, що з
підвищенням врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності худоби і
птиці знижуватиметься собівартість продукції, оскільки лише за таких умов найбільш
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ефективно використовуватимуться всі ресурси, залучені у виробничий процес. У
практичній діяльності це знаходитиме прояв у збільшенні прибутку та підвищенні рівня
рентабельності, що у свою чергу також впливає на ціноутворення [3, с. 18].
Незважаючи на всі негативні явища і процеси, що відбуваються в сучасних умовах в
аграрному секторі економіки, можна стверджувати, що інтенсифікація була і залишиться
на перспективу найвагомішим фактором впливу на розвиток аграрної сфери. Оскільки
природні ресурси, в тому числі можливості розширення земельних угідь для нарощування
обсягів виробництва обмежені, тому задоволення зростаючих потреб суспільства в
продукції сільського господарства можна забезпечити лише завдяки інтенсифікації.
Середні ціни реалізації продукції по галузях сільського господарства упродовж п’яти
останніх років у районі стрімко зростають, але не завжди відшкодовують витрати, які
понесено на виробництво продукції. Адже при цьому не завжди враховуються ціни, які
склалися на світовому ринку.
Існування диспаритету цін не на користь сільського господарства зумовлює
здійснення відповідної державної регуляторної політики. Об'єктом її є й інші економічні
важелі,
за
допомогою
яких
держава
здійснює
економічну
підтримку
сільськогосподарських товаровиробників, що має протекціоністський характер.
Світовим банком розроблена Методика визначення протекціоністських критеріїв,
прийнята Уругвайським раундом Генеральної угоди по тарифах. Ця методика дає
можливість провести аналіз цін у сільському господарстві і визначити рівень
протекціоністської (економічної) підтримки державного аграрного сектору [4].
Нестабільність цін на сільськогосподарську продукцію обмежує відтворювальний
потенціал сільськогосподарських підприємств та вносить дестабілізуючий вплив у
процеси відтворення. Така ситуація не дозволяє товаровиробникам сформувати достатні
для відтворення обсяги нагромаджень, їхні доходи нестабільні, а зростання собівартості
потребує зростання доходів для відшкодування понесених витрат.
Для виправлення ситуації необхідно дотримуватися таких принципів: ціни на
продукцію сільського господарства мають бути економічно обґрунтованими. Рівень
закупівельних цін за нормальних умов виробництва повинен покривати витрати
сільськогосподарських підприємств і забезпечувати одержання відповідного прибутку;
для досягнення паритетності сільського господарства з галузями промисловості мають
діяти підтримуючі ціни на сільськогосподарську продукцію. Вони встановлюються
державою; необхідно демонополізовувати ринок і ринкові відносини.
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ПЕРІОДІЗАЦІЯ ТІНЬОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ
АСПЕКТ
Незалежність України у часи реформ ринкової економіки тіньовий сектор зайнятості
став практично самостійним сегментом національного ринку праці, який має вплив на
стан зайнятості населення та соціально-економічну ситуацію в цілому по країні. На етапі
трансформаційних змін в економічній галузі держави суттєві обмеження для розвитку
ринку праці обумовили пріоритетне використання нестандартних засобів адаптації: гнучке
маневрування тривалістю процесу чи оплатою праці замість пошуку нових сфер
використання праці, розвитку малого та середнього бізнесу у виробничому секторі та
інжинірингу, реструктуризації зайнятості.
У доповіді Національної академії наук України «Сталий людський розвиток:
забезпечення справедливості» зазначається, що інституційному устрою українського
суспільства притаманні різні типи подвійності, зокрема поєднання залишків директивнопланової системи з ринковими, а також тісне переплетення легального і нелегального в
практиці взаємин між індивідуальними та колективними суб’єктами. Прихована
готовність діяти поза правовим полем перетворилася на «тіньову» діяльність, остання
стала звичайною справою, поступово сформувалися неформальні правила, закони,
інфраструктура, «тіньові» ціни на товари, ставки, тарифи на бюрократичні, судові та інші
послуги [1, с. 31-32].
Для деталізації різних форм зайнятості, що не відповідає вимогам законодавства, в
Україні на офіційному рівні використовується дві концепції: концепція «тіньової»
економіки, що базується на рекомендаціях системи національних рахунків 2008р. (СНР200846), використовує Міністерство економічного розвитку України; концепція
неформальної економіки, що базується на рекомендаціях 15-ої МКСП (до 2013р.) щодо
зайнятості у неформальному секторі та рекомендаціях 17-ої МКСП (з 2014р.) щодо
неформальної зайнятості використовує для проведення регулярних та репрезентативних
обстежень Державного статистичного управління України [2].
Відповідно до «Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки» [3]
МЕРТ, «тіньова» економіка - це «незареєстрована в установленому порядку економічна
діяльність суб’єкта господарювання, яка характеризується мінімізацією витрат на
виробництво товарів, виконання робіт та надання послуг, ухиленням від сплати податків,
зборів (обов’язкових платежів), статистичного анкетування та подання статистичної
звітності, наслідком чого є порушення законодавчо встановлених норм (рівень
мінімальної заробітної плати, тривалість робочого часу, умови і безпека праці тощо) [3].
Основу визначення «тіньової» економіки становить «суб’єкт господарювання», до
яких в Україні віднесені корпоратизовані підприємства; державні та комунальні
підприємства; державні й бюджетні установи чи організації; приватні підприємства та
фізичні особи – підприємці, які мають право найму робочої сили. Внаслідок високого
рівня тіньової зайнятості в Україні значно зменшуються можливості для фінансування
освіти, охорони життя і здоров’я, комунального господарства, збільшується дефіцит
Пенсійного фонду, порушуються трудові права незареєстрованих робітників, особливо у
сфері соціального захисту населення.
Історично в Україні з відміною обов’язкової зайнятості працездатного населення
з’явилась можливість бути і безробітним і у той же час працювати у тіньовому секторі
економіки. Такі працівники разом з особами, зайнятими або тимчасово, або за
сумісництвом, у домогосподарствах та малим підприємництвом, сформували сектор
тіньової зайнятості.
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Періодизація соціально-економічних передумов виникнення та поширення тіньових
відносин у сучасній історії України та характерні ознаки тіньової економіки та тіньової
зайнятості, які їм відповідали наступні.
1. У період з 1991 по 1998 роки соціально-економічним передумовами виникнення
та поширення тіньових економічних відносин в державі були пов’язані з розпадом СРСР
та набуття Україною незалежності. Це стало початком переходу до ринкової економіки,
приватизації державної власності, розвитку зовнішньо-економічних відносин. Це призвело
до системної економічної кризи, кризи у державному управлінні. У цей період
відбувається зростання ставок податків та поширенню бартерних розрахунків.
Характерні ознаки тіньової економіки цього періоду полягали у поширенні тіньового
сектора на усі сфери економічного життя, активного приховування доходів та ухилення
від сплати податків, об’єднання криміналу та бізнесу, виведення великої частки капіталу
за кордон.
Найпоширеними видами тіньової зайнятості у цей час стали тіньова (підпільна)
підприємницька діяльність, неформальна зайнятість, вторинна зайнятість, самозайнятість.
2. До другого періоду віднесемо початок 2000-х і до 2014 року. В цей час
відчувається нестійка політична та економічна ситуація, жорстка та непрозора фіскальна
політика, відбувається завершення формування інституту влади, механізмів державного
управління, певна олігархія в економіці, суттєве посилення корупції в органах влади,
зрощення владних і бізнес-структур; збільшується відсоток нелегальної трудової міграції.
Найбільш характерними ознаками цього періоду є значний розвиток у сфері тіньової
економіки. Відбувається застосування тіньових корупційних схем для розподілу
державних фінансів та доходів державно-приватних монополій; подальша тінізація
доходів у малому та середньому бізнесі.
До цього періоду характерні різні види тіньової зайнятості. Це і неформальна
зайнятість, особливо шляхом працевлаштування заробітчан за кордоном, і поширення
нестандартних форм зайнятості.
3. Третій період найскладніший: з 2014 року і до теперішнього часу. Саме в цей
період настає політична та економічна криза, анексія Криму та військовий конфлікт в
окремих районах Донбасу, розрив економічних відношень з Росією та курс на інтеграцію
до ЄС. Першочерговими є необхідність модернізації антикорупційного, податкового,
трудового законодавства, осучаснення механізму контролю за їх дотриманням. Досить
слабкими є результативність економічних реформ, зростання інфляції, девальвація
національної валюти, падіння доходів населення та відчутне погіршення криміногенної
ситуації.
Але характерними ознаками тіньової економіки цього періоду стали фактичне
завершення процесу реструктуризації тіньової економічної діяльності, збільшення частки
тіньових доходів у їх загальному обсязі у позабюджетній сфері. У той же час
спостерігаємо поширення обсягів нелегальної трудової міграції та кримінальної
діяльності, розквіт контрабанди та шахрайства.
Можемо зробити висновок, що сучасний історичний розвиток тіньової зайнятості в
Україні є логічним результатом системної соціально-економічної кризи, що виникла через
повільні темпи і непослідовність перетворень в економіці, особливо на ринку праці.
Поширення цих проблем відбулось на базі руйнування існуючих відносин і побудови
нових, які порушили усталений баланс інтересів суб’єктів трудових відносин, мотивацію
до ефективного господарювання та продуктивної зайнятості, а також у зв’язку з
масштабною корупцією, при якій самим владним, контролюючим органам, службі
правопорядку стає вигідна наявність тіньової зайнятості, як така, що сприяє зростанню
доходів та полегшує управління трудовими ресурсами.
Тому, це явище в Україні виступає не стільки причиною, скільки наслідком
деформації легальної економіки та зайнятості [4].
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ
Інтелектуальна власність є важливим джерелом додаткового доходу та прибутку в
ході виконання інноваційних проектів, що дає можливість забезпечити якість і
конкурентоспроможність продукції, розширити ринкові можливості, а також запобігти
проблемам у результаті суперечок у разі порушення прав інтелектуальної власності через
відсутність стратегії їх вирішення. Сьогодні в Україні не існує досконалої методики
управління інтелектуальною власністю, що призводить до порушень в системі
формування та використання об’єктів інтелектуальної власності і не приносить
очікуваного результату [1, c. 88].
Згідно із системним підходом, управління інтелектуальна – це система цілей,
завдань, принципів, функцій, методів, інструментів, спрямованих на створення, ефективне
використання й охорону ОІВ з метою підвищення конкурентоспроможності організації,
виходячи з певних інноваційних пріоритетів розвитку [2].
Особливістю в системі управління інтелектуальною власністю є її організаційна
структура. Аналітика в області динамічного розвитку організаційних структур в
управлінських системах є і неперервним, і не плановим процесом. Вони мають поєднання
періодів поступових змін з періодами повних перетворень. Сучасні перетворення в
структурі управління інтелектуальною власністю на підприємствах пов’язані зі змінами її
цілі, які є наслідками змін форм власності, які складаються із приватної, державної,
змішаної, та в системах більш високого рангу, які створюють державну централізовану
систему.
Централізація управління обумовлена суспільним характером виробництва, що
вимагає Проведення єдиної технічної політики в усіх галузях економіки вимагають
вирішення основних задач: вибір напрямків розвитку науково-технічного прогресу, при
наявності великої кількості проблем галузевого і державного значення; дотримання
науковості та обґрунтованості співвідношення витрат на наукове дослідження, розробку і
впровадження новинок техніки на основі винаходів; встановлення об’єктивного
співвідношення в розвитку галузей господарства, надання переваг тим, що забезпечують в
цілому технічний прогрес.
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Врахування нових форм господарювання передбачає надання різним структурам
самостійності в рішенні питань науково-технічного прогресу.
Для розвитку раціоналізаторства і винахідництва, має діяти загальнодержавна
система управління науково-технічним прогресом. Вона повинна включати системи
управління окремими аспектами цього складного процесу: фундаментальними
дослідженнями розвитку науки і техніки, базову підготовки кадрів, вивчення ринку,
конкурентоздатності.
Вищим законодавчим органом управління науково-технічним прогресом є
Верховна Рада України, в складі якої є постійна комісія з науки і техніки. Ця комісія на
основі вивчення відповідних розділів Державного плану розвитку народного господарства
і Державного бюджету готує законодавчі пропозиції, на сесії Верховної Ради, контролює
діяльність Міністерств і відомств. Керівництво науково Технічною діяльністю здійснює
Кабінет Міністрів України, який скеровує р боту міністерств в цій галузі, затверджує
основні напрямки розвитку науки техніки.
Головний орган, який здійснює управління науково-технічною діяльністю є
Державний комітет України з науки і техніки, в обов'язки якого входить розробка
пропозицій основних напрямків розвитку науки і техніки. Комітет здійснює
загальнодержавний контроль за технічним рівнем певних галузей народного господарства,
вирішує питання науково-технічної інформації і координації міжнародних наукових
зв’язків.
Винахідницька і раціоналізаторська діяльність є складовою частиною системи
науково-технічного прогресу, а управління цією діяльністю, будується за функціональногалузевим принципом. Винаходи і раціоналізаторські пропозиції, як правило,
створюються в організація і підприємствах державного сек-тора власності. Практика
підтверджує, що важливою проблемою на сучасному етапі економічного розвитку, є
оптимальна будова управлінських структур Цієї діяльності на промислових підприємства 1
організаціях і закладах [3].
Організаційна структура управління раціоналізаторством і винахідництвом на
підприємствах створена за ієрархічною системою. Виділені кілька рівнів: рівень вищого
керівництва (директор, його заступник, головний інженер), на якого наказом по
підприємству покладається. керівництво всією діяльністю раціоналізації і винахідництва;
рівень керівництва структурними підрозділами (керівники відділів, лабораторій); рівень
нижчого керівництва (керівники секторів, майстри дільниць). В системі управління
раціоналізаторством і винахідництвом є функціонально забезпечуючи організаційнометодичні і науково-технічні підрозділи, які виконують роботи, пов'язані із творчістю на
всіх рівнях залежно від характеру і складності рішення проблем: планово-економічний,
конструкторський, технологічний, науково-технічний, та інші.
Такі структури управління сприяють розвитку інтелектуальної власності.
Центральною ланкою управління раціоналізаторством і винахідництвом на промислових
підприємствах, організаціях, закладах, що займаються науковою і виробничою діяльністю,
залишаються відділи або підрозділи раціоналізації і винахідництва: відділ раціоналізації і
винахідництва (ВРІВ); відділ інформації, раціоналізації, винахідництва і патентознавства
(ВІРВІП); бюро раціоналізації і патентознавства (БРІП).
Від початку свого виникнення, патентні підрозділи в організаціях і на
підприємствах, здійснювали організацію і управління всією творчою діяльністю.
В організаціях, які не мають науково-дослідних або конструкторських підрозділів,
функціонують тільки БРІП і на них покладені функції, пов'язані з цією діяльністю.
Основні функції Бюро: розробка перспективних і поточних планів з винахідництва і
раціоналізації; розробка планів організаційно-масових заходів; розгляд заяв на
раціоналізаторські пропозиції; сприяння використанню винаходів і раціоналізаторських
пропозицій та контроль за цією діяльністю; складання кошторису і звіту всієї діяльності
[3].
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Патентні підрозділи на підприємствах повинні проводити свою діяльність у
наступних напрямках: участь у розробці та впровадженні раціоналізаторських пропозицій
і винаходів у виробництво; організація і проведення робіт з розвитку масової
інтелектуальної власності; визначення економічного ефекту від впровадження винаходів і
раціоналізаторських пропозицій у виробництво, розрахунок і виплата авторських
винагород; планування заходів щодо вдосконалення організації діяльності з
інтелектуальної власності; організація інтелектуальної пропаганди і участь у проведенні
організаційних заходів щодо обміну досвідом нововведень; проведення патентної та
ліцензійної діяльності, складання угод; проведення патентного пошуку на винаходи,
промислові зразки, при необхідності на товарні знаки.
Така необхідність диктується і самою практикою діяльності патентних підрозділів.
Для досягнення значних результатів підвищення технічної творчості потрібна активна
рутинна робота, неперервний пошук у створенні того необхідного комплексу наукових,
технічних, економічних, правових і організаційних заходів, які сприятимуть розвитку
раціоналізації і винахідництва на відповідному рівні [3].
Створення патентних підрозділів для управління технічною творчістю на багатьох
підприємствах проходить формально. Патентні групи можна зустріти в підрозділах
головного конструктора, головного технолога, підрозділах стандартизації, яким надано
функції управління раціоналізацією і винахідництвом.
Нові форми господарювання в ринковій економіці, вимагатимуть іншого підходу
до цієї діяльності. Ринок вимагатиме конкуренції, а конкурентоздатна продукція може
мати успіх у споживача, тільки та, у якій закладені винаходи, промислові зразки, ноу-хау.
Створенню патентних підрозділів на підприємствах перешкоджають певні
причини. Основна це недооцінка важливості управління розвитком раціоналізації і
винахідництва. Керівники підприємств вважають, що важке економічне становище
підприємств, скорочення кількості працюючих, викликає необхідність ліквідації
патентних підрозділів, які вже створені, а на підприємствах, де їх нема такі підрозділи, не
поспішають їх створювати, з причин економічного характеру.
Найбільш реальною є ідея створення на підприємствах підрозділів з
винахідницької діяльності в малочисельному складі, не більше трьох - чотирьох
працівників.
Один із них повинен займатися раціоналізацією і винахідництвом і нести
відповідальність за діяльність підрозділу. Другий працівник має вести інформаційну
діяльність, проводити патентні дослідження, розповсюджувати технічні новини з метою
обміну досвідом, проводити діяльність із забезпечення спеціалістів і новаторів
необхідними джерелами інформації певного напрямку діяльності. Останній працівник
сприяє впровадженню раціоналізаторських пропозицій, винаходів, промислових зразків;
проводить розрахунки і авторську виплату. Якщо працівників більше, то вони мають
займатися патентно-ліцензійною діяльністю[3].
Для зростання наукових і технічних розробок, скорочення часу впровадження
винаходів і раціоналізаторських пропозицій, високих вимог до товарів відносно
конкурентів, обумовлено ускладненням управління наукою та окремими галузями,
особливо винахідницькою. Тому є потреба увести в систему управління
раціоналізаторством і винахідництвом такий елемент, який би реагував на зміни цілої
системи і процесу раціоналізації виробництва.
Глобалізація економіки та стрімке збільшення обсягів міжнародної торгівлі дало
вигоду від використання об'єктів інтелектуальної власності: винаходів, промислових
зразків, товарних знаків, ноу-хау, інжинірингу, фірмових найменувань. Керівникам
підприємств мають пам'ятати, що репутація і конкурентоздатність підприємства на ринку
визначається наявністю у виробленій продукції об'єктів інтелектуальної власності. Це
забезпечить перевагу у ділових переговорах, і дасть бажані прибутки від реалізації
вироблених товарів.
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Умови розвитку економіки висувають нові вимоги перед керівниками підприємств
різного рівня і різних форм власності. Є потреба не тільки усвідомити значення охорони
прав інтелектуальної власності. Інтелектуальну власність не можна розглядати тільки як
засіб охорони продукції чи технології, тому що вона вже змістилася у сферу
підприємництва, а для бізнесу стає основою у конкурентній боротьбі. Керівники мають
брати на себе відповідальність за розвиток інтелектуальної власності на підприємствах,
самостійно вирішувати питання стратегії і реалізації цієї діяльності у власному
виробництві в умовах ринковій конкуренції.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ ПРО ОЦІНКУ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ
Негативний вплив господарської діяльності на навколишнє середовище і
опосередковано на здоров'я і життя людини в Україні стає все більш видимим.
Проблема забруднення і заподіяння значної шкоди навколишньому середовищу в
результаті господарської діяльності характеризується найвищим ступенем складності й
висуває вимогу вдосконалення діючого екологічного законодавства.
Еколого-економічні проблеми діяльності підприємств можна визначити як конфлікт
між глобальним характером екологічної кризи, з одного боку, і недосконалістю існуючих
механізмів підтримки екологічної безпеки підприємств - з іншого. У реальних умовах
мети виробничо-господарської діяльності підприємства повинні відповідати екологічним
вимогам суспільства та Концепції сталого розвитку України, яка розроблена у
відповідності з рішеннями Всесвітньої конференції ООН з навколишнього природного
середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) і передбачає інтеграцію економічного
зростання та екологічного імперативу. [1]
У цих умовах все більше зростає роль організаційно-правового регулювання процесу
впливу господарської діяльності на екологічні системи. Обов'язковим елементом цього
механізму є включення екологічних вимог в процедуру оцінки прийнятих рішень на
початковій стадії господарської діяльності, здатної вплинути на навколишнє природне
середовище.
Тому, з метою недопущення створення й введення в експлуатацію засобів
виробництва, небезпечних для екологічних систем і здоров'я людей чинним
законодавством передбачені певні профілактичні заходи. Основним з них слід вважати
оцінку впливу на довкілля, проведену з метою перевірки відповідності господарської та
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іншої діяльності вимогам екологічної безпеки, відповідності проведених заходів
екологічним вимогам
Відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (2017 р.) (далі Закон)
оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення;
3) аналіз уповноваженим органом відповідно інформації, наданої у звіті з оцінки
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на
довкілля, що враховує результати аналізу;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності. [2]
Суб’єктами оцінки впливу на довкілля є суб’єкти господарювання, органи державної
влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності і для
цілей цього Закону прирівнюються до суб’єктів господарювання (далі - суб’єкт
господарювання), уповноважений центральний орган, уповноважені територіальні органи,
інші органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, громадськість,
а у випадках, визначених статтею 14 цього Закону, - держава походження та зачеплена
держава. [2]
Всі перераховані суб'єкти оцінки впливу на довкілля можна поділити на три
категорії: а) суб'єкти, зацікавлені в її проведенні; б) суб'єкти, що займаються її
організацією, методичним забезпеченням і безпосереднім проведенням; в) суб'єкти, які
беруть участь в реалізації її об'єктів.
Під об'єктом оцінки впливу на довкілля слід розуміти пропоновану господарську та
іншу діяльність. Всі об'єкти оцінки впливу на довкілля в даному законі, поділяються на
дві категорії. Обидві групи мають назву “об’єкти, які можуть мати значний вплив на
довкілля” (стаття 3 Закону)
Правовий режим оцінки впливу на довкілля - це не тільки сукупність нормативноправових актів, а й організаціонна єдність процедури, єдність обов'язків суб'єктів по її
проведенню, вимог, що пред'являються до об'єктів, наслідків невиконання державних
вимог і відповідальності правопорушників.
Хочемо акцентувати увагу на певних недоліках Закону, що, на нашу думку,
призводить до порушення організаційної єдності оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до статті 9 Закону в висновку з оцінки впливу на довкілля
уповноважений територіальний орган, а у випадках, визначених Законом, - уповноважений
центральний орган зазначає порядок, строки та вимоги до здійснення післяпроектного
моніторингу. Але Закон не передбачає випадки, коли саме такий моніторінг повинен
застосовуватись, а також не містить критерії, які повинні бути застосовані при проведені
моніторігу [2].
Крім того, якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої
здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї
діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений
під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки
впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності
за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність — припиненню (стаття 13 Закону).
Правові норми Закону не деталізують, який саме вплив буде вважатись “значним”, тобто
не визначаються критерії “негативного значного впливу”, не вказано ким він може бути
виявлений та в яких документах зафіксований. [2]
Висновок. Аналіз норм правового інституту оцінки впливу на довкілля, правильна
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оцінка діяльності по здійсненню останньої, виявлення недоліків і шляхів вдосконалення
законодавства про оцінку впливу на довкілля, розгляд практики його застосування - має
величезну соціальну значимість. Усунення недоліків в Законі України “Про оцінку впливу
на довкілля”, на які ми вказали в нашій роботі (вдосконалення правових норм щодо
висновку з оцінки впливу на довкілля; визначення поняття “негативний значний вплив” та
фіксація наслідків цього процесу) надасть можливість вдосконалити організаційну єдність
процедури оцінки впливу на довкілля та покращити практику правозастосування.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
У Господарському кодексі України (стаття 189) ціна є вираженим у грошовій формі
еквівалентом одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів,
майнових і немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації), який повинен
застосовуватися як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що
використовуються в системі оподаткування [1].
У свою чергу, ціноутворення – це процес формування ціни на товар або послугу.
Проаналізувавши наукові праці та законодавчу базу, можна виділити такі проблеми
ціноутворення: вибір способу ціноутворення; адаптація ціни до змінних ринкових умов і
можливостей; сприйняття зміни ціни споживачами та еластичність зміни попиту; цінова
політика в умовах конкурентної боротьби [2, с. 81].
Також сьогодні є поширеною так звана система «відкатів», яка значно впливає на
підвищення ціни на продукцію. Велика кількість посередників також істотно впливає на
ціни товару. Ще однією проблемою є те, що на більшості вітчизняних підприємств
планування має формальний характер. Основною причиною цієї проблеми є використання
застарілої нормативної бази. Розроблення цінової стратегії повинна здійснюватися в
рамках загальних стратегічних цілей фірми, а це натепер в українських компаніях
простежується доволі рідко. Тому етапами, що передують розробленню цінової стратегії, є
вироблення стратегічних цілей з позиціонування товару на цільовому ринку. Саме ці
попередньо прийняті рішення впливають на стратегію ціноутворення [2, с. 82].
Теперішній стан економіки України має різкий контраст із тим, що відбувається в
економіці розвинених країн. За відсутності конкуренції в нестабільній економіці Україні
та низького життєвого рівня населення моделі західних економістів на перший погляд
виглядають як майже даремна гра цін, попиту і пропозиції. Варто розуміти, що Україна
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перебуває на крутому переломі своєї історії, уже сьогодні необхідно оволодіти
мистецтвом ринкового господарювання та використовувати його у своїх економічних
інтересах [3, с. 138].
Варто зазначити, що в процесі формування ефективного ціноутворення в Україні
недостатньо використовуються досвід і тенденції економічно розвинених країн. Так,
досвід розвинених країн, таких як Нідерланди, Бельгія, Швеція, Швейцарія, Фінляндія,
Норвегія, Данія, Австрія, свідчить про те, що підвищенню ефективності ціноутворення та
стабілізації внутрішніх і зовнішніх цін сприяють:
1) простота і зручність системи оподаткування;
2) мобільність і гнучкість податкової системи в умовах швидких соціальноекономічних змін;
3) обґрунтованість фінансових потреб держави (фіскальна достатність податкової
системи);
4) помірність оподаткування (потреби держави у фінансах не повинні знижувати
зацікавленість платників податків у господарській діяльності, оскільки надмірні податки
зменшують податкову базу, а отже, і податкові надходження й водночас породжують
тенденції приховування прибутків платниками податків);
5) відповідність податкової системи критеріям справедливості (прогресивне
оподаткування, запобігання подвійному та багаторазовому оподаткуванню, мінімізація
податкових пільг тощо);
6) інтеграція цільових соціальних податків і їх реформування, спираючись на
ефективний світовий досвід (наприклад, Чилі) [4, с. 140].
Якщо порівняти Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21 червня 2012 року
№ 5007-VI із попереднім Законом України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990
року № 507, то можна дійти таких висновків [5; 6].
По-перше, велика перевага нового Закону в тому, що стаття 1 містить перелік
термінів, які надалі використовуються в ньому, а в Законі від 1990 року переліку термінів
немає.
По-друге, потрібно звернути увагу на те, що обидва закони містять норми, які
регулюють напрями державної політики в галузі ціноутворення. Але в новому Законі
існує лише одна норма, яка відрізняється від Закону 1990 року, а саме: у статті 4 Закону
від 2012 рік зазначено, що державна цінова політика спрямована на забезпечення розвитку
національної економіки та підприємницької діяльності, чого не зазначено в попередньому
Законі.
По-третє, ще одним позитивним моментом прийняття нового Закону України «Про
ціни і ціноутворення» є закріплення в ньому способів державного регулювання цін. У
попередньому нормативно-правовому акті (стаття 8) установлювалося, що державне
регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом установлення державних фіксованих цін
(тарифів); граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних
фіксованих цін і тарифів.
У новому ж акті регламентовано, що державне регулювання цін здійснюється
Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування відповідно до їхніх повноважень шляхом:
1) установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання
(фіксованих цін; граничних цін; граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та
постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди)); граничних
нормативів рентабельності; розміру постачальницької винагороди; розміру доплат,
знижок (знижувальних коефіцієнтів);
2) запровадження процедури декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни.
Ми вважаємо, що завдяки збільшенню способів державного регулюванню державна
цінова політика буде ефективніше реалізовуватися.
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По-четверте, у новому Законі є правове закріплення державного моніторингу у сфері
ціноутворення. Якщо спостереження будуть відбуватися на постійній основі, усі окремі
проблеми цінових процесів будуть визначені та відповідні державні органи зможуть
швидко знайти способи їх усунення.
Основні напрями державної цінової політики передбачені в Законі України «Про
ціни і ціноутворення» від 21 червня 2012 року № 5007-VI, де зазначається, що державна
цінова політика спрямована на забезпечення (стаття 4):
1) розвитку національної економіки та підприємницької діяльності;
2) протидії зловживанню монопольним (домінуючим) становищем у сфері
ціноутворення;
3) розширення сфери застосування вільних цін;
4)збалансованості ринку товарів і підвищення їх якості;
5) соціальних гарантій населенню в разі зростання цін;
6) необхідних економічних гарантій для виробників;
7) орієнтації цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку.
Необхідно акцентувати увагу на тому, що питання визначення основних напрямів
державної цінової політики завжди привертали до себе увагу вчених. Не було в історії
жодної відомої економічної школи, яка б не висловила свої думки щодо сутності й
функцій цін. Класична економічна теорія розглядає вільне ринкове ціноутворення як
основний елемент рівноваги між попитом і пропозицією. З практичного погляду можна
сказати, що вільна ціна як елемент ринкової економіки не може врахувати різноманітність
цілей та умов соціально-економічного розвитку країни, тому вона не може бути
універсальним засобом регулювання економічних процесів. Оскільки вільна ціна не
враховує такі соціально-економічні проблеми, як утримання непрацездатних, пенсійне
забезпечення, оборону країни, то вирішення цих проблем можна досягнути за допомогою
державного втручання в цінову політику країни, тобто вироблення ефективної та
дієздатної цінової політики держави [7].
Отже, щоб вирішити всі соціально-економічні проблеми країни, потрібно створити
дійсну концепцію державної правової політики. Також цю концепцію варто закріпити на
законодавчому рівні. Можна створити окремий розділ Закону України «Про ціни і
ціноутворення». На нашу думку, доцільно розширити основні напрями державної цінової
політики та включити до міжнародного ринку забезпечення входження товарів, робіт і
послуг, тому що це відіграє значну роль у розвитку національної економічної системи.
Ціноутворення – це процес формування ціни на товар або послугу. Законодавство
про ціноутворення є складним нормативним утворенням. Спільна мета такого утворення
полягає в забезпеченні й дотриманні порядку визначення цін. Новий Закон України «Про
ціни і ціноутворення» має багато переваг порівняно зі старим Законом. Але стверджувати,
що правове регулювання ціноутворення в Україні є повністю завершеним, ще рано. Ця
галузь права потребує вдосконалення для вирішення всіх проблем належним чином [8].
У процесі формування ціноутворення в Україні недостатньо використовуються
досвід і тенденції економічно розвинених країн. З огляду на те що досвід таких країн
набагато більший, Україні необхідно брати приклад саме з них і дотримуватися норм не з
радянських часів, а саме сучасних, але лише тих норм, які знайдуть своє практичне
застосування.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Міжнародна економіка являє собою складну мережу взаємозв’язаних ринків
капіталу, товарів та робочої сили різних країн. При цьому кожна держава покликана
відігравати активну роль у регулюванні економічних і політичних процесів як у рамках
своїх географічних кордонів, так і поза їх межами за допомогою міжнародної економічної
політики.
За визначенням Є.Є. Вєдєнєєва, міжнародна економічна політика являє собою
сукупність засад, економічних методів та інструментів, за допомогою яких уряди держав
здійснюють регулювання міжнародної торгівлі та інвестицій, тим самим впливаючи на
внутрішнє і зовнішнє функціонування національних економік [1]. До основних
інструментів міжнародної економічної політики належить сукупність економічних,
адміністративних, тарифних і нетарифних методів зовнішньоекономічної діяльності.
Прикладом економічного методу регулювання є митно-тарифне регулювання,
адміністративного методу – квотування та ліцензування. Дослідимо більш детально
вищезазначені інструменти міжнародної вітчизняної економічної політики та її основні
елементи: міжнародну торгівлю та інвестиційну діяльність. Провідне місце в системі
реалізації заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності посідають
такі інструменти протекціонізму і регулювання торговельних відносин, як тарифні і
нетарифні методи регулювання. Тарифні методи регулювання базуються на застосуванні
систематизованого переліку ставок мита, яким обкладаються товари під час перетину
митного кордону країни, – митного тарифу. Нетарифні методи охоплюють усі інші
способи обмеження імпорту або стимулювання експорту.
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Важлива частина міжнародної економічної політики України - торговельноекономічне співробітництво з різними країнами. Міжнародна торгівля – експорту та
імпорту товарів і характеризується такими компонентами, як зовнішньоторговельний обіг,
товарна та географічна структура [1]. Так, у січні-листопаді 2017 р. експорт товарів з
України становив 39,49 млрд. дол., імпорт в Україну – 44,7 млрд. дол. [2]. Порівняно із
січнем-листопадом 2016 р. експорт збільшився на 20,6% (на 6,75 млрд. дол.), імпорт – на
27,5% (на 9,63 млрд. дол.). Таким чином, негативне сальдо торгівлі товарами становило
5,21 млрд. дол., що в 2,2 рази більше показника перших 10 місяців 2016 р. (2,33 млрд.
дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,88 (за 10 місяців 2016 р. – 0,93).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 221 країни світу. При цьому
український експорт до Росії за 10 місяців 2017 р. зріс на 11,6% і становив 3,58 млрд. дол.,
тоді як імпорт російських товарів збільшився на 38,2% – до 6,33 млрд. дол. Поряд із цим
поставки українських товарів до ЄС зросли на 30,4% – до 15,91 млрд. дол., імпорт
європейських товарів в Україну – 18,83 млрд. дол. [2]. Згідно з даними статистики,
найбільше від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за 10 місяців
зафіксовано з Німеччиною (-3,36 млрд. дол.), Китаєм (-3,1 млрд. дол.), Росією (-2,75 млрд.
дол.), Білоруссю (-1,92 млрд. дол.), США (-1,55 млрд. дол.) і Швейцарією (-1,4 млрд.
дол.). У цілому сальдо торгівлі товарами негативне як із країнами ЄС (-2,92 млрд. дол.),
так і з країнами СНД (-3,94 млрд. дол.). Найбільше позитивне сальдо зафіксовано в
торгівлі товарами з Єгиптом (+1,61 млрд. дол.), Індією (+1,52 млрд. дол.), Туреччиною
(+1,11 млрд. дол.), Нідерландами (+958 млрд. дол.) та Італією (+765 млрд. дол.) [2].
Торговельними партнерами України сьогодні є країни ЄС. У цьому контексті слід
згадати про Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка є новим
форматом відносин, спрямованим на створення поглибленої та всеосяжної зони вільної
торгівлі (ЗВТ), «Україна – ЄС» і поступову інтеґрацію України до внутрішнього ринку
Євросоюзу. Створення ЗВТ «Україна – ЄС» передбачає співпрацю за різними напрямами,
що переважно містяться у площині питань зовнішньоторговельної сфери (зокрема,
торгівлі товарами та послугами, митно-тарифного регулювання, інвестиційної та
конкурентної політики, а також урегулювання суперечок). У 2017 р. активізувалася
зовнішня торгівля товарами України з країнами ЄС. Так, загальна вартість вітчизняного
товарного експорту становила 43,3 млрд. дол. США, що на 19% більше порівняно з
показниками 2016 р. Імпорт товарів в Україну зріс упродовж року на 26,4% та становив
49,6 млрд. дол. США. За результатами сальдо зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС
виявилося негативним і становило -6,3 млрд. дол. США (для порівняння: у 2016 р. цей
показник становив -2,9 млрд. дол. США) [2]. Отже, активізація торговельних відносин
України є можливою за умови реалізації таких заходів, як: оптимізація торговельного і
платіжного балансів країни; впровадження структурних реформ, спрямованих на
застосування науково-технічних інновацій та інформаційних технологій; приведення у
відповідність до європейських норм і процедур системи стандартизації та сертифікації
вітчизняних товарів; розроблення та імплементація регіональних програм нарощування
експортного потенціалу конкурентоспроможних товарів і послуг.
Вагомим складником міжнародної економічної політики також є інвестиції, оскільки
завдяки залученню коштів до виробництва створюються можливості для збільшення його
обсягів, модернізації засобів, а також підвищення рівня ринкової конкуренції, платіжного
балансу, розвитку інвестиційної інфраструктури [3]. Інвестори на власний розсуд
визначають доцільність розміщення коштів у тих чи інших країнах світу, даючи оцінку
інвестиційному клімату. Одним з основних інструментів такої оцінки є Індекс
інвестиційної привабливості. За даними Європейської бізнес-асоціації, Індекс
інвестиційної привабливості України в 2017 р. становив 3,03 бали за п’ятибальною
шкалою (2,88 бали у 2016 р.) [3].
Пріоритетні проблеми, які потребують вирішення, дослідники розподілили на
чотири основні групи: корупція (відсутня боротьба з корупцією, її рівень зріс, відсутній
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прогрес у створенні антикорупційного суду); економічні чинники (нестабільність валюти,
девальвація, інфляція, обтяжливі податкові процедури тощо); повільний хід реформ
(відсутність судової реформи, реформи ринку праці, земельної реформи, повільна
модернізація інфраструктури тощо); політичні чинники (політична нестабільність,
політична та законодавча невизначеність, протистояння між силовими відомствами тощо)
[4].
Вирішення цих питань сприятиме позитивному тренду розвитку Індексу
інвестиційної привабливості, що, своєю чергою, посилить позиції України на світовій
арені та дасть змогу залучати інвестиції. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в
Україну в 2017 р. становив 2,3 млрд. дол. Завершення більшості програм рекапіталізації
банків призвело до скорочення обсягу операцій банків із переоформлення боргу в
статутний капітал до 0,6 млрд. дол. США за підсумками 2017 р. проти 2,1 млрд. дол. США
в 2016 р. Без обліку таких операцій, чисті надходження прямих іноземних інвестицій за
минулий рік зросли на 26%, до 1,8 млрд. дол. США [4]. У 2017 р. продовжувалося
зростання грошових переказів на тлі посилення міграційних процесів та зміцнення валют
країн Східної Європи. Збільшення надання IT-послуг зумовило зростання переказів зі
США. Зростання грошових переказів компенсували більші, ніж у 2016 р., виплати по
дивідендах. Ці виплати, своєю чергою, зросли за рахунок дозволу на репатріацію
дивідендів, нарахованих за 2016 р. Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зріс
до 6,4 млрд. дол. США (порівняно з 4,7 млрд. дол. США в 2016 р.) [5] .
Державний сектор відігравав значну роль у надходженні капіталу: уряд активно
залучав валютні ресурси як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Успішне
завершення третього перегляду програми EFF із МВФ дало змогу уряду отримати
черговий транш кредиту макрофінансової допомоги від ЄС на суму 0,3 млрд. дол. США.
Також у вересні 2017 р. Україна повернулася на ринки зовнішніх запозичень: чисті
залучення за суверенними єврооблігаціями становили 1,3 млрд. дол. США [5]. Обсяг
прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1
жовтня 2017 р. становив 39,719 млрд. дол. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у
січні-вересні надходили із 76 країн світу, при цьому найбільшим інвестором став Кіпр з
обсягом вкладень 464,6 млн. дол., далі йдуть Нідерланди – 210,4 млн. дол., замикає трійку
Велика Британія – 203,6 млн. дол. Найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій
були спрямовані до підприємств промисловості – 464,4 млн. дол., установ та організацій,
що здійснюють фінансову та страхову діяльність, – 248,8 млн. дол. [5].
Таким чином, завдяки профіциту зведеного платіжного балансу та одержання у
квітні чергового траншу від МВФ міжнародні резерви збільшилися на 21%, до 18,8 млрд.
доларів, що забезпечує 3,6 місяця імпорту станом на кінець 2017 р. Зазначимо, що за всіх
здійснених реформ 2014–2018 рр. (енергетична, регіональна, пенсійна, медична,
фінансово-банківська тощо) попит на інвестиції у вітчизняну економіку знаходиться на
наднизькому рівні, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в Україні знижуються або перебувають
у стані стагнації [6].
Основними заходами, спрямованими на поліпшення інвестиційного клімату, є такі:
реалізація ефективної політики щодо зниження інфляції та інфляційних очікувань,
врегулювання проблеми державного боргу, забезпечення захисту прав власників та
інвесторів. Тобто необхідно створити такі сприятливі умови, за яких підвищиться
міжнародний імідж країни, а інвестор буде зацікавлений працювати на території України в
довгостроковому періоді. Модифікація міжнародної економічної політики країни також
повинна передбачати поліпшення інвестиційного клімату в Україні шляхом створення
ефективної системи надання державних кредитів для інвестиційних проектів у пріоритетні
сфери національної економіки [6]. Для поліпшення інвестиційного клімату пропонується:
знизити адміністративні бар’єри інвестиційної діяльності; сформувати дієздатну
фінансову систему; знизити процентні ставки до рівня, що має відповідати ефективності
інвестицій у реальний сектор економіки; на основі забезпечення збалансованого бюджету
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та подальшого зниження інфляції провести податкову реформу, що має передбачати
розширення інвестиційних можливостей суб’єктів ринку на основі впорядкування,
спрощення і структурної перебудови наявної податкової системи.
Висновки. Зовнішньоторговельні відносини та інвестиційна діяльність країни є
невід’ємними складниками її міжнародної економічної політики. У поєднанні з
дипломатичними відносинами вони дають змогу зміцнити позиції країни на світовій арені.
Внутрішня логіка розвитку міжнародної економічної політики відображає еволюційний
процес становлення ринку, який починається з простих форм усунення перешкод та
бар’єрів для розвитку міжнародних торгових відносин, який веде до зростання
наднаціонального регулювання господарського та соціального життя в межах інтеграції.
У ході даного дослідження проаналізовано основні тенденції розвитку
торговельних та інвестиційних відносин України, у тому числі з країнами Європейського
Союзу. Саме це дало змогу визначити пропозиції щодо активізації міжнародної торгівлі
України та поліпшення інвестиційного клімату. Подальших наукових досліджень
потребують питання щодо стратегічних засад формування та реалізації державної
зовнішньоекономічної політики України.
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ЗАХИСТ КОНКУРЕНТНОГО ІНТЕРЕСУ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З НАЙМАНИМ ПРАЦІВНИКОМ
Сучасне трудове право розвивається, змінюється і вдосконалюється в умовах
глобалізації, а також інтеграції соціальних і економічних процесів.
Багато фахівців переконані, що працівник - завжди слабша сторона трудових
відносин.
Підвищена увага українського законодавця до захисту прав та інтересів працівника
часто призводить до недооцінки інтересів роботодавця, як сторони трудових відносин, в
результаті чого роботодавець несе не тільки матеріальну шкоду, але й шкоду немайнового
характеру (втрата ділової репутації).
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Неефективність механізму захисту інтересів роботодавця та необхідність надання
інтересам сторін трудових правовідносин рівноваги блокується в даний час наступним
фактором: відповідальність перед державою в особі її уповноважених органів за будь-які
рішення, що приймаються в рамках трудових відносин на основі диспозитивних положень
трудового законодавства, несе тільки роботодавець.
Назріла необхідність додаткового врегулювання в рамках норм українського
законодавства положень про захист роботодавців. Розглянемо на прикладі захисту прав
роботодавців від дій конкурентів за допомогою трудового договору.
Одним з визнаних світовою спільнотою правових інструментів захисту інтересів
роботодавця є угода про уникнення конкуренції, яке служить одним із проявів принципу
лояльності в трудовому праві. Дія даного принципу в широкому сенсі полягає в створенні
такого ставлення працівника до праці, при якому останній не допускатиме ніяких дій, які
б були здатні завдати шкоди інтересам роботодавця
Угоди про неконкуренцію (NCA) та конфіденційність (NDA) останнім часом стали
набувати значного поширення у зв’язку із зростаючою конкуренцією у сфері технологій
та інновативних рішень. Компанії вимушені захищати свої ідеї, в той же час маючи
необхідність ділитися ними з іншими. Для вирішення цієї проблеми конфлікту інтересів,
перш ніж розкривати будь-які комерційні таємниці, багато роботодавців вимагають від
своїх працівників підписання угод NDA та/або NCA.
NCA (Non-Compete Agreement) – це угода між двома сторонами, як правило,
працівником і роботодавцем, де працівник погоджується не використовувати інформацію,
отриману під час роботи або в подальшій роботі на певний період часу. Роботодавці
зазвичай наполягають на угодах про неконкуренцію у зв’язку з тим, що працівник після
звільнення працює на конкурентів або починає власний бізнес та отримує конкурентні
переваги, зловживаючи конфіденційною інформацією про комерційну таємницю
колишнього роботодавця або таку конфіденційну інформацію, як клієнт/списки клієнтів,
бізнес-практика, майбутні продукти та маркетингові плани. [1 ]
Сучасна українська практика запобігання розголошення важливої для підприємства
інформації свідчить про недостатню обізнаність роботодавців про можливість
застосування таких умов в трудовому договорі. Найчастіше використовується підписання
документу про нерозголошення – письмове зобов'язання
про нерозголошення
комерційної таємниці. Однак при укладанні трудового договору в письмовій формі,
створення ще одного документа щодо зобов’язань працівника перед роботодавцем
вважається нами недоречним. А отже, впровадження на підприємстві режиму зберігання
комерційної таємниці вимагає від роботодавця обов’язкового дотримання письмової
форми трудового договору з працівником. [2, с.368 ]
В діючому Кодексі законів про працю, який було прийнято ще у далекому 1971 році
взагалі не передбачено укладання трудового договору з такою умовою. Тоб то не має
згадування розголошення/нерозголошення комерційної таємниці ані в правах, ані в
обов'язках сторін трудового договору.
Але є певні позитивні зрушення в цьому напрямку в проєкті Трудового кодексу
України від 27.12.2014 р., № 1658 (далі Проєкт).
Так в статті 22 “Основні обов’язки працівника” Проєкту нерозголошення державної
чи комерційної таємниці та іншої захищеної законом інформаці є обов’язком працівника.
Також стаття 33 Проєкту чітко вказує, що до додаткових умов трудового договору
належать усі інші умови трудового договору, зокрема ті, що стосуються умов праці,
випробування, застережень щодо нерозголошення комерційної таємниці та іншої
захищеної законом інформації, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівника тощо. [3]
Висновок. Таким чином, представляється розумним з метою захисту інтересів
роботодавця ввести в українське трудове законодавство правові норми щодо угоди про
уникнення конкуренції, сутність яких полягаює не в обмеженні права працівника на
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працю, а в перетворенні такого права за рахунок добровільного прийняття працівником на
себе відповідних обмежень, встановлення належної компенсації при укладанні угоди про
уникнення конкуренції. Як ми зазначили введення таких правових норм вже відбулось,
але поки що в проєкті Трудового кодексу України (№1658).
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Могилевский филиал,
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Проблема повышения эффективности использования основных производственных
фондов и мощностей предприятия занимает центральное место в период перехода к
рыночным отношениям. От решения этой проблемы зависит место предприятия в
производстве, его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. Любое
предприятие независимо от формы образования и вида деятельности должно постоянно
рассматривать движение своих основных средств, их состав и состояние, эффективность
использования. Данная информация позволяет предприятию выявить пути и резервы
повышения эффективности использования основных средств, кроме того, вовремя
обнаружить и скорректировать негативные отклонения, которые в дальнейшем могут
повлечь серьезные последствия для успешной деятельности предприятия.
Существует ряд проблем в этой сфере: наличие неработающих мощностей, большие
объемы их незагруженности. Такая тенденция отрицательно влияет на показатели работы
организаций. Содержание на балансе предприятий неиспользуемого оборудования
препятствует нормализации их финансового положения. Многие предприятия используют
мощности на уровне, при котором не достигают точки безубыточности по объемам
производства.
В настоящее время ОАО «Могилевлифтмаш» является ведущим производителем
лифтового оборудования в странах СНГ и выпускает широкую гамму пассажирских
лифтов, энергосберегающих лифтов, лифтов для лечебно–профилактических учреждений,
грузовых лифтов, нестандартных лифтов.
Динамика технического состояния основных средств предприятия в целом имеет
тенденцию снижения интенсивности процессов их движения и обновления.
38

В целом можно сделать вывод, что предприятию удается направлять достаточные
объемы финансовых ресурсов для обновления основных производственных фондов;
основное технологическое оборудование в анализируемом периоде не является морально
и физически устаревшим, однако его состояние приближается к критическому уровню,
вследствие чего предприятие находится перед угрозой потери конкурентоспособности,
снижения производительности труда и нуждается в интенсификации технического
перевооружения.
Из произведенных расчетов можно сделать вывод о повышении эффективности
использования основных средств предприятия. В частности наблюдается снижении
фондоемкости производимой продукции и увеличение фондоотдачи. Фондоотдача
активной части основных средств и непосредственно машин и оборудования также имеет
тенденцию к увеличению. Наблюдается относительная экономия основных средств в силу
того, что индекс роста объемов производства опережал индекс роста стоимости основных
средств. При этом рентабельность основных производственных фондов в анализируемом
периоде имеет общую отрицательную динамику.
Проведенный факторный анализ показал, что на динамику фондоотдачи
положительно повлиял фактор увеличения фондоотдачи активной части основных фондов
и отрицательно – фактор уменьшения доли активной части основных фондов. Поэтому,
основным источником резервов увеличения объема производства продукции и повышения
уровня фондоотдачи и фондорентабельности можно считать неиспользованные резервы
наиболее активной части основных фондов – машин и оборудования, которые не требуют
капитальных затрат.
Резервами увеличения выпуска продукции для ОАО «Могилевлифтмаш» являются
ввод в действие
неустановленного оборудования, сокращение целодневных и
внутрисменных простоев, повышения коэффициента сменности, более интенсивное его
использование. Как показало проведенное исследование ОАО «Могилевлифтмаш» имеет
резерв увеличения выпуска продукции на сумму 86094 тыс. руб. В результате повышения
эффективности использования основных производственных фондов в прогнозируемом
периоде фондоотдача основных фондов ОАО «Могилевлифтмаш» может увеличиться на
0,23 руб./руб. и составит 1,49 руб./руб., фондоемкость сократится на 0,13 руб./руб. и
составит 0,67 руб./руб., фондорентабельность увеличится на 0,62 пр.п. и составит 9,62 %,
а относительная экономия основных средств составит 66722,5 тыс. руб.
Источники и литература:
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изд., перераб. и доп. – Минск: Регистр, 2014. – 187 с.
2. Русак, Е.С. Экономика организации (предприятия промышленности): учеб
пособие / Е.С. Русак, Н.Н. Морозова. – Минск: Академия управления при Президенте
Республики Беларусь, 2019. – 467 с.
Кашиф Мухаммад,
магистр экономики,
Сельскохозяйственный университет Пир Мехр Али Шаха Арид,
г. Равалпинди, Пакистан
КИТАЙСКО-ПАКИСТАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОРИДОР РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Пакистан является важной страной в Южной Азии с населением, уступающим
только Индии. Экономическое развитие Пакистана ограничено нехваткой энергии,
ресурсов, технологий, капитала и других факторов производства. Рост экономики
относительно медленный, а занятость большого числа людей является давлением,
стоящим перед страной. В настоящее время Китай согласно концепции «Один пояс один
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путь», передает некоторые проекты своих производств и аутсорсинговых операций в
Пакистан. Сегодня уже формируется производственная цепочка и индустриальные парки
для содействия экономическому развитию всего региона.
Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) представляет собой
несколько инфраструктурных проектов, которые реализует правительство Китайской
Народной Республики (КНР) в Пакистане (сумма проекта 46 миллиардов долларов)..
Строительство КПЭК стартовало 5 июля 2013 г.
В 2015 г. стороны одобрили проект КПЭК по формуле «1+4» (Западный Китай + 4
провинции Пакистана):
1. Первый этап (2015—2022/23 гг.) — это сооружение энергетических и
инфраструктурных (дорожных) объектов, строительство и расширение возможностей
порта Гвадар (аэропорт, причалы, промышленная площадка), социальных объектов
(госпитали на 100 коек), реализация различных программ тренинга для местного
персонала.
2. Второй этап (2020/22—2025 гг.) — этап промышленного сотрудничества
(строительство промышленных объектов, ремонт и уклад' ка железнодорожного полотна,
например, 160 км трассы «Карачи— Пешавар»). Создание индустриальных парков и
специальных экономических зон (СЭЗ) и зон свободной торговли (ЗСТ).
3. Третий этап (2025—2030 гг.) — ввод в эксплуатацию всех промышленных и
социальных объектов КПЭК.
Положительная сторона КПЭК:
 задействован один из активов Пакистана — территория. Протяженность наземного
маршрута от Кашгара до Гвадара при использовании КПЭК сокращается в 5 раз и
составляет примерно 3 тыс. км (до ноября 2016 г. использовался обходной торговый трек
протяженностью 16 тыс. км);
 Пекин получает статус страны, имеющей выход к двум морям одновременно. В
Ормузском проливе китайские корабли уже швартуются у причалов новой военноморской базы в Гвадаре;
Пакистан, в связи со строительством китайско-пакистанского экономического
коридора в рамках проекта «Один пояс один путь» соединенный с «Экономическим
поясом Шелкового пути» открыл новые возможности для развития страны.
Анализ экспортной торговли Пакистана с Китаем показа, что:
 за 2013-2014годах составил 6,8 млрд долларов;
 в 2016–2017 годах до 9,2 млрд долларов;
 в 2018-2019 годах до 9,8 млрд долларов.
После реализации проекта экономического коридора Китай-Пакистан объем
торговли между Китаем и Пакистаном значительно увеличился.
Пакистана, на основе сохранения традиционного политического сотрудничества,
стремится к расширению и углублению экономического сотрудничества, которое будет
занимать все более важное место в будущих отношениях между Китаем и Пакистаном.
Китай предоставляет Пакистану прекрасные инженерные технологии, машины и
оборудование, а также накопленный богатый опыт для строительства инфраструктуры.
Правительство Пакистана и Китая своевременно выполняют обязательство по
проектам КПЭК устраняя форс-мажорные обстоятельства. Энергетические и
инфраструктурные проекты в рамках КПЭК создали тысячи рабочих мест и
способствовали промышленному росту и производительности в Пакистане. Среди 22
проектов в Китайско-Пакистанском экономическом коридоре есть 11 энергетических.
Реализация проектов КПЭК в провинции еще на стадии проектирования
сталкивалась с внутренними и внешними вызовами.
Отрицательные стороны реализации намеченных проектов:
 столкновения на этнической и религиозной почве:
40

 сепаратистские настроения и акты местных повстанцев из «Объединенной армии
Белуджистана», «Белуджского фронта освобождения», «Освободительной армия
Белуджистана», «Белуджской республиканской армии», «Объединенной белуджской
армии» и др.;
 нарушения законности и правопорядка;
 разногласия провинциальных и центральных властей по вопросу о «западном»
маршруте КПЭК, претензии правительству и др.
На начало 2021 года политическая ситуация в Пакистане представляет собой
гибридное военное положение, при котором все стратегические правительственные
функции выполняются служащими или отставными генералами. Усилилась роль
вооруженных сил во всех отраслях и секторах, начиная от финансов, строительства,
железных дорог, авиации, промышленности и телекоммуникаций. Для реализации
намеченных проектов Китая и Пакистана нет другого выбора. Противники данных
проектов США и Индия.
Пакистан в 2021 году принял закон, в котором указан наднациональный орган,
курирующий экономический коридор Китай Пакистан стоимостью 50 миллиардов
долларов. Пакистанская армия широкие полномочия и несет ответственность за
обеспечение безопасности каждого финансируемого Пекином проекта
Выводы. Результаты реализации намеченных проектов на начало 2021 года 19 проектов в рамках КПЭК завершены, а 28 находятся в стадии реализации. Сейчас идет
реализация второго этапа данного проекта, в которой сельское хозяйство, наука и
технологии, профессиональное обучение и туризм будут приоритетными по сравнению с
другими областями.
Китай – единственная страна, которая активно инвестирует в Пакистан.
Инициатива «Один пояс, один путь» — это новая модель регионального сотрудничества,
которая откроет новые возможности для общего возрождения Азии и общего процветания
всех стран. Китайско-пакистанский экономический коридор – это дорога, которая уже
была построена в 1960-х. Реализация проектов КПЭК предоставляет возможности для
развитие новых экономических зон вдоль этой дороги, что благоприятно для торговли, не
только для Китая, но и для всех стран Центральной Азии, и для России в том числе.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Інноваційна
діяльність
сприяє
розвитку
економіки,
підвищенню
конкурентоспроможності підприємств та країни в цілому. Завдяки впровадженню
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інновацій конкурентні переваги будь-якого підприємства досягаються . Поняття інновації
пов’язано з уведенням в обіг нового або значно поліпшеного продукту (товару або
послуги) або процесу, нового методу маркетингу або нового організаційного методу.
Упровадження дієвих стимулів для активізації інноваційної діяльності в академічних і
галузевих наукових закладах та промислових підприємствах стає пріоритетним завданням
економічної політики держави. Незаперечно, що інноваційна діяльність підприємств є
сьогодні об’єктом поєднання інтелектуальних, фінансових, матеріальних та інших
процесів вкладення ресурсів із метою зростання ефективності.
Механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах є складовою всього
економічного механізму управління підприємством, має з ним спільні цільові установки,
зберігаючи при цьому стратегічні напрямки розвитку. Під ним розуміємо сукупність
різних ла- нок, що за допомогою економічних методів, стимулів та змін в організаційній
структурі дозволяє найбільш ефективно в сучасних умовах впроваджувати досягнення
НТП у діяльність підприємств. [1]
У сучасній економічній науці всі технічні зміни розглядаються у формі нової
продукції і більш ефективної технології. Впровадження нових товарів виступає як
надійний засіб забезпечення переваг перед конкурентами, встановлення вигідних цін і
зміни частки ринку на свою користь. [2]
Науково-інноваційний потенціал визначає:
1)
інтенсивність і характер структурних змін у промисловому комплексі (скорочення
застарілих, сировинномістких та енергоємних виробництв, розвиток високотехнологічних
видів діяльності);
2)
прогресивність технологічного оснащення промислового комплексу країни, його
спрямованість на ресурсозберігальні економічно ефективні технології;
3)
підвищення рівня рентабельності та продуктивності праці у промисловому
виробництві, зростання показників фондоозброєності та фондовіддачі;
4)
активізацію ролі промислового комплексу країни на міжнародній арені з експорту
та впровадження інновацій [3].
Застосування науково-інноваційного потенціалу в промисловому комплексі сприяє
удосконаленню організаційної структури підприємства та зміцненню їх корпоративних
зв’язків, створенню інноваційних продуктів нематеріального характеру (ідеї, ноу-хау,
кваліфікація, патенти, проекти, інформація), яких потребує світовий ринок. У деяких
наукових роботах наявна така суттєва лінія державної політики нарощування
інноваційного потенціалу та стимулювання фундаментальних досліджень, як організація
та підтримка кооперативних НДДКР. У їх фінансуванні спільно беруть участь урядові
органи, університети та приватні фірми. Внаслідок створення нового інноваційного
продукту, готового до впровадження в масове виробництво, отримані результати
фундаментальних досліджень передають фірмам-учасникам проекту. Тому основну увагу
приділяють не традиційним формам кооперації (консультаційні й експертні послуги), а
укладанню договорів для проведення спільних досліджень. Головна форма такої
кооперації – створення центрів інженерних досліджень на базі провідних університетів,
які проробляють фундаментальну частину досліджень [4].
Слід розглянути позитивний досвід стимулювання інноваційної діяльності в
промислово розвинених країнах. Серед ключових інструментів заохочення прикладних
наукових досліджень і розробок, пов’язаних із упровадженням передової технології, у всіх
промислово розвинених країнах провідне місце посідає диференційоване оподаткування.
Максимальні пільги надають галузям, що забезпечують технічний прогрес, –
верстатобудуванню, електротехніці, електроніці, точній механіці, оптиці. Знижки податків
застосовують для стимулювання внутрішньофірмових досліджень, у замовленнях на
виконання дослідних і експериментальних робіт, а також у колективному фінансуванні
такого роду робіт (сплата внесків до науково-дослідних фондів галузевого союзу
підприємців, науково-дослідного центру або університету). Найкоротші терміни та
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найвищі ставки характерні для амортизаційних списань вартості наукового устаткування
та приладів. Так, у США та Великобританії в перший рік експлуатації придбаного
сучасного наукового устаткування та приладів дозволене стовідсоткове списання. У
Німеччині, крім податково-амортизаційних пільг на інвестиції, що служать для розвитку
НДДКР, є спеціальні інвестиційні надбавки на дослідні роботи у розмірі 7,5% від суми
капіталовкладень. Надбавки ці можуть бути збільшені удвічі за умови, що проект
поєднується з дослідженням нових джерел енергії або сприяє різкому підвищенню
ефективності використання енергоносіїв [5].
Основним фактором економічного зростання підприємств, підвищення рівня його
конкурентоспроможності є прискорений розвиток інноваційних процесів. Тому досить
актуальною стає проблема реалізації досягнень науково — технічного прогресу у
виробничій діяльності підприємств.
За результатами дослідження теоретичних положень аналізу інноваційної
діяльності підприємств визначено умови, які необхідно впроваджувати на промислових
підприємствах України у вигляді інноваційного продукту:
•
посилення участі державних і регіональних органів у координації та контролі
господарської діяльності промислових підприємств з підвищенням обсягів фінансування
інноваційних програм та проектів;
•
збільшення промисловими підприємствами в структурі впровадження інноваційних
видів продукції частки нових видів машин, устаткування, приладів, апаратів;
•
активізація впровадження нових форм маркетингової стратегії відносно виходу на
зовнішні ринки власних видів інноваційної продукції;
•
забезпечення сприятливих умов для технологічної модернізації виробничої бази
підприємств, підвищення інноваційної сприятливості та інвестиційної привабливості
виробництва;
•
прийняття концепції партнерства держави, наукового співтовариства в досягненні
параметрів державних галузевих програм і проектів формування внутрішнього ринку
споживання продовольства й експертного потенціалу наукоємної продукції;
•
створення дієвої інфраструктури генерації наукових знань і здійснення інноваційних
процесів, спрямованої на формування ринку наукоємної продукції відповідно до попиту
споживачів;
•
підвищення ролі регіонів у розвитку інноваційних процесів, методів сприяння
інноваціям.
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ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ
Сьогодні одним із найголовніших чинників успішності роботи підприємства
вважається здатність до трансформації та адаптації до внутрішніх і зовнішніх проблем та
умов, а також здатність приймати на себе виклики в умовах невизначеності. Одним із
таких є здатність підприємства до винайдення новацій та успішного впровадження
інновацій у такий спосіб, щоб час інноваційного лагу був мінімальним. Чим швидше
введена інновація тим більше залишається часу до моменту, коли вона застаріє і втратить
економічну вигоду.
Метою роботи є дослідження факторів, які впливають на інноваційний потенціал
підприємства та визначення шляхів їх виявлення та врахування під час вибору найбільш
вигідної інноваційної стратегії.
Для досягнення поставленої мети використані методи теоретичного узагальнення
порівняння та аналізу.
Ні для кого не секрет, що основну роль у боротьбі за споживача на ринку грає ціна,
а точніше собівартість. Чим нижча вартість виготовлення, тим нижче можна зробити
роздрібну ціну, а тим самим витіснити конкурента.
Найголовніша проблема сьогодення вітчизняного ринку полягає в тому, що
вигідніше купувати більшість продуктів за кордоном, навіть незважаючи на витрати на
логістику, тому, що ціна майже однакова, але якість на порядок вища. На сьогодні дуже
невелика частка підприємств можуть складати конкуренцію, навіть на внутрішньому
ринку. Саме через ігнорування наукового прогресу та інноваційної думки багато компаній
лишаються відживати свій вік.
Інноваційна діяльність дуже тісно пов’язана з ризиками та не кожне підприємство
може закінчити введення інновації у виробництво, що пов’язано з багатьма чинниками,
але найрозповсюдженіший з них – це переоцінка своїх фінансових можливостей. Саме
через неправильні розрахунки та переоцінку свого інноваційного потенціалу підприємство
може не тільки не ввести інновацію та стати лідером, а й покинути «змагання» взагалі не
досягнувши фінішу. Саме тому для зменшення ризиків спочатку потрібно правильно
оцінити інноваційний потенціал підприємства.
Процес створення інновацій дуже тісно пов’язаний з постійними змінами, саме
тому кількість нового дуже висока. На це можна дивитися з різної точки зору, але ми
можемо стверджувати дві речі: по-перше – формальні або кількісні методи моделювання
обмежені через брак інформації щодо інновації, по-друге – це робить прогнозування
якісних змін взагалі неможливим. Також особливість оцінки вводу певної інновації та
головна її проблематика вводу нового у виробництво постає в тому, що майже неможливо
дати характеристику процесам, які не зустрічалися до цього, а також відсутня будь-яка
природна інформація щодо даного явища.
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Через це підвищення інноваційного потенціалу є ключовим у розвитку
підприємства та виникає необхідність безперервного моніторингу та постійної оцінки
інноваційного потенціалу як кожного окремо взятого підрозділу, так і підприємства
загалом.
Оцінювання загальної готовності підприємства до сприйняття інновацій можна
здійснювати за допомогою складових (ресурсів) інноваційного потенціалу, які
визначаються як засоби, необхідні для створення нововведень та їхньої реалізації. Із
взаємодії всіх складових інноваційного потенціалу набувають нових характеристик, що
вказують на додаткові можливості підприємства за допомогою, яких формується
інноваційний потенціал та створюються зони ймовірного опору інноваційним змінам.
Саме тому потрібно дотримуватися підходу, викладеного в праці, щодо оцінки
інноваційного потенціалу, проте складові інноваційного потенціалу необхідно обирати
такі: виробничу, фінансову, інформаційну, кадрову, трансферно-технологічну та наукову
[1, с. 97].
Комплексність управління інноваційним потенціалом передбачає визначення
основних напрямів стратегії розвитку на основі інтеграції технологічної та організаційноекономічної складової діяльності підприємства. Організація виконання інноваційних
програм і проектів базується на принципах плановості діяльності всіх підрозділів
підприємства. Результати виконання інноваційних програм і проектів аналізуються і
оцінюються на предмет досягнення поставлених цілей управління інноваційним
потенціалом підприємства з метою розробки коригуючих заходів в разі відхилення
отриманих результатів від запланованих.
Основою інноваційного потенціалу гірничорудних підприємств є матеріальнотехнічні ресурси, вони визначають його техніко-технологічну базу, впливають на
масштаби й темпи інноваційної діяльності. Інноваційний потенціал визначається рівнем
виробничо-технологічної єдності підрозділів підприємства: більш високий рівень
інтеграції основних виробництв свідчить про більш високий інноваційний потенціал.
Таким чином, оцінка організаційно-економічних умов ефективного управління
інноваційним потенціалом повинна передбачати аналіз невикористаних можливостей
виробничо-технічних ресурсів підприємства.
Тому проблема управління потенціалом підприємств у сучасній умовах займає усе
більше місця в теоретичних дослідженнях економічної науки і практичної діяльності
менеджерів підприємств. Одним з найбільш трудомістких у теорії та практиці
дослідження є завдання побудови організаційно – економічних і управлінських механізмів
формування стратегії розвитку, найважливішим компонентом якої є механізм формування
ефективно функціонуючого його потенціалу. При цьому кожен структурний елемент
потенціалу підприємства. Кожен структурний елемент може розглядатися і як самостійна
система в рамках системи більш високого порядку згідно критеріям підпорядкованості.
Тому при описі структури потенціалу підприємства слід використовувати комплексний
підхід, який поєднує ресурсний і функціональний метод управління.
Висновки. Організаційний механізм управління інноваційним потенціалом
повинен забезпечувати реалізацію обраної стратегії, націленої на одержання
високоефективного результату за програмою створення продукції нового покоління і
високих технологій. Основним завданням менеджменту в цих умовах стає підтримка
балансу між двома формальними схемами організаційних структур менеджменту в
матричній організації.
Реалізація механізму управління інноваційним потенціалом в гірничорудній
промисловості дає можливість спрямувати інвестиційні потоки в як найліпші напрямки
інноваційної діяльності. Крім того система дає можливість оптимізації використання
складових технічного інноваційного потенціалу, таких як: вартість ремонту, заміни,
резерву основних виробничих фондів.
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Організаційний механізм управління інноваційним потенціалом повинен
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ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЧЕРЕЗ ПАНДЕМІЮ COVID-19
هناك كانت  ،الوقت ذلك في .الشهر نفس من الرابع في السياح جذب في الفنادق وبدأت  2020يوليو  1في حدودها مصر فتحت
في بدأ من أول كنا .بالعمل لك يُسمح لم بدونها والتي  ،العمل في واقي وغطاء طبية بأقنعة تزويدنا وتم  ،فحصنا تم لقد :الصارمة القواعد تلك
احترازية اجراءات تقديم وتم  50٪ ،الفندق في اإلشغال لمعدل األقصى الحد يكون أن يجب  ،للقواعد وفقًا .بيالروسيا من السياح مقابلة
فنادق  10حوالي إغالق تم .الشيخ شرم في للسياحة المالي الجانب على كبيرة ضربة وهذه .الجدد الوافدين لعزل خاصة أماكن  ،إضافية
).دوالرا  (640جنيه آالف  10يكلف فندق في الهواء مكيفات استخدام من فقط واحد يوم  ،شيء كل بعد .
إلغاؤه تم قد البوفيه أن وحقيقة
ً
لمديري أيضًا مكلفًا كان كما .يقل لم نفسه العمل حجم ولكن  ،أقل اآلن العمال عدد أصبح  ،شيء كل بعد .الفنادق مطابخ على كثيرًاً أثرت
أمره من عجلة في يكن لم الذي  ،العامل سالمة ضمان أيضًا الضروري من  ،حديثًا الوافدين السياح سالمة ضمان إلى باإلضافة ألنه  ،الفنادق
.النصف إلى والمرافق المساكن إيجارات تخفيض تم الحظ لحسن ولكن  50٪ ،بنسبة األجور تخفيض تم .الشيخ شرم إلى للعودة
التكاليف وظلت  ،أرخص أصبحت الجوالت ألن  ،األشكال من شكل بأي الفنادق أصحاب ينقذ لم هذا فإن  ،ذلك من الرغم على لكن
.المستوى نفس على
.مصر على كبيرة كارثة العمل عن العاطلين واألشخاص سائحين بدون الفنادق  ،أشهر  3لمدة
من المزيد هناك كان الوقت وبمرور  ،والغردقة الشيخ شرم إلى الجوية الرحالت وافتتحت  ،أوكرانيا افتتحت  ،أغسطس أوائل في
.الطائرة تحطم بعد  2015عام عن تزيد ال النسبة لكن  ،السياح
كانت الذي المستوى إلى تعد لم السياح نسبة أن إال  ،الماضي الشهر اإلتحادية وروسيا التفيا من جوية رحالت فتح من الرغم على
 ،مباشر بشكل ليس ولكن  ،القاهرة عبر فقط مفتوحة المباشرة الرحالت من العديد أن بحقيقة أيضًا الصعوبات ترتبط .الماضي العام في عليه
.اشخاص .أفراد  4من مكونة لعائلة جدًا كبيرة تكلفته الذي  COVID-19 ،اختبار إجراء أيضًا الضروري من حيث  ،تركيا خالل من ولكن
 ،والمطاعم المقاهي وتفتح أخرى مرة الموسيقى تظهر  ،المدينة شوارع في اآلن .الميول وتضعف تمتلئ الفنادق بدأت اآلن ولكن
تكاليف تبرر ال التكاليف .عمليا مستحيل أمر الشيخ شرم في الصغيرة التجارية األعمال فإن لذلك  ،المال من الكثير يملكون ال السياح لكن
.الخدمة

Туризм - одна з галузей, яка зазнала великих збитків через пандемію COVID-19.
Глава Всесвітньої туристичної організації ООН Зураб Пололікашвілі заявив: "Якщо бути
реалістами, в туристичній індустрії панує дуже великий хаос. У багатьох країнах
встановлені свої обмеження, багато хто говорить про коридори, але це нереально, тому що
ситуація навколо нас змінюється щодня і щотижня".
За словами глави UNWTO, у його організації був один прогноз на 2020 рік, а
отриманий був зовсім інший результат. "Я все-таки думаю, що процес вакцинації значно
прискорить зростання туристів і, в порівнянні з катастрофічними результатами минулого
року, літо 2021 року має бути набагато кращим, але для цього необхідна координація між
країнами та встановлення загальних правил, що непросто", - заявив Пололікашвілі .
За даними UNWTO, в 2020 році світовий туризм втратив $ 1,3 трильйона і поставив
під загрозу втрати близько 100-120 мільйонів робочих місць. "Втрачені доходи в 2020 році
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були в 11 разів більше, ніж в 2009 році під час глобальної економічної кризи", - йдеться в
звіті Всесвітньої організації туризму.
Звіт про економічний вплив (EIR) Всесвітньої ради з подорожей і туризму показав
повне вплив Covid-19 на світовий туризм.
Орган стверджує, що в минулому році сектор зазнав збитків у розмірі майже 4,5
трильйона доларів США. Щорічне дослідження показує, що внесок туризму у ВВП в 2020
році впав на приголомшливі 49 відсотків в порівнянні із загальною світовою економікою,
яка в минулому році скоротилася всього на 3,7 відсотка
Величезні збитки, понесені в 2020 році, малюють повну картину того, як сектор
намагається вижити перед обличчям жорстких обмежень на поїздки і непотрібних
карантинів, які продовжують загрожувати швидкому відновленню світової економіки. В
цілому, внесок сектора у світовій ВВП впав до 4,7 трильйона доларів США в 2020 році
(5,5 відсотка світової економіки) з майже 9,2 трильйона доларів США в попередньому
році (10,4 відсотка).
У 2019, коли світова туризм процвітав і створював кожне четверте нове робоче
місце в світі, цей сектор забезпечив 10,6% (334 млн) робочих місць у всьому світі. Однак в
минулому році, коли пандемія охопила саме серце туризму, було втрачено понад 62
мільйонів робочих місць, що є скорочення на 18,5 відсотка, в результаті чого в галузі в
усьому світі залишилося всього 272 мільйони чоловік.
Звіт також показує шокуючу втрату витрат на поїздки за кордон, які знизилися на
69% в порівнянні з попереднім роком. Дослідження WTTC показує, що один тільки
світовий туристичний сектор був зруйнований, обтяжений безпрецедентними втратами в
розмірі майже 4,5 трильйона доларів США.
Арабські країни також зафіксували значне падіння туристів в 2020 році:
ОАЕ: 5,5 млн. Туристів, зменшилася на -67%.
Саудівська Аравія: 4,1 млн. Туристів, зменшилася на -76,4%.
Єгипет: 3,6 млн. Туристів, зменшилася на -72%.
Марокко: 2,7 млн. Туристів, зменшилася на -79%.
Туніс: 2 Мільйони туристів, зменшилася на -78,7%.
Йорданія: 917 000 туристів, зменшилася на -72,5%.
Бахрейн: 833 000 туристів, зменшилася на -78,1%.
Оман: 675 000 туристів, зменшилася на -73,1%.
Катар: 646 000 туристів, зменшилася на -69,2%.
Ліван: 541 000 туристів, зменшилася на -71,5%.
Палестина 172 000 туристів, зменшилася на -75%.
Наслідки пандемії дуже боляче вдарило по туризму в Єгипті. Багато готелів були
закрити з причини банкрутства. Адже всього один день використання кондиціонерів в
готелі коштує 10 тисяч фунтів (640 $). А то, що був скасований шведський стіл, теж дуже
вдарило по кожному готелю. Адже тепер склад працівників став менше, а обсяг робіт
зберігся. Також складно і менеджерам готелів, адже крім забезпечення безпеки
новоприбулих туристів, необхідно і забезпечити безпеку працюючим, які не поспішали
повертатися в Шарм. Зарплати були урізані на 50%, але на щастя, орендна плата за житло
та комунальні послуги, теж були зменшені на половину.
Але все одно це ніяк не рятувало власників готелів, адже тури стали дешевше, а
витрати залишилися на тому ж рівні.
Не дивлячись на те що в минулому місяці відрили польоти з Латвії і Російської
федерації, відсоток туристів не повернувся до тієї позначки що був в минулому році.
Складнощі, так само пов'язані з тім, що багато прямих рейсів відкриті тільки через Каїр,
але не на пряму, та через Туреччину, де теж необхідно мати тест на COVID-12, вартість
якого виходить досить велика для сім'ї в складі 4 чоловік.
Але зараз готелі почали заповнюватися і правила послабилися. Зараз на вулицях
міста знову з'являється музика і відкриваються кафе і ресторани, але у туристів не так
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багато грошей, з цього маленький бізнес в Шармі практично нереальний. Витрати не
виправдовують витрати на сервісне обслуговування.
Прогнози відновлення туризму в 2021 році групою експертів очікуються такі: 50%
команди очікують потенційного відновлення протягом 2021 роки (з них 4% очікують
початок відновлення з другого кварталу 2021 року 27% очікують початок відновлення з
третього кварталу 2021 року і 18% очікують початок відновлення з четвертого кварталу
2021 роки), 50% очікують даний одужання в 2022 році
1.

Джерело:
https://dip.org.ua/ru/turizm-ru/wttc-sektor-puteshestvij-i-turizma-v-2020-godu-poteryal-45trilliona-dollarov-ssha/
Кравцова Л.А.,
викладач Бердянського машинобудівного фахового коледжу
НУ «Запорізька політехніка»
м. Бердянськ, Україна
Яна Бахнам, підприємець сфера косметичні послуги
м. Монреаль, Канада

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В КАНАДІ
На міжнародному рівні приділяється достатньо уваги проблемам гендерної
рівності. Країни-світові лідери напрацювали ґрунтовний механізм викоренення гендерної
нерівності.
«Канада повністю віддана просуванню гендерної рівності та упередженню
сексуального та гендерного насильства як вдома, так і за кордоном», - заявила міністр
міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо. Вона додала також, що збільшення ролі
жінок у житті суспільств допоможе побороти бідність у світі. «Відомо, що
найефективнішим способом знищення бідності є розширення можливостей жінок і дівчат
покращувати їх власні життя та громади», - підсумувала урядовець. На її переконання,
нині у всьому світі відбувається «тектонічний зсув» у бік гендерної рівності.
«Я заохочую усіх – родини, громади та уряди – долучатися до збільшення
можливостей жінок та дівчат, аби вони могли досягти свого потенціалу та активно робити
внесок у розвиток та мир у світі», - зазначила міністр.
Так, сьогодні, Канадську королівську кінну поліцію вперше за майже сто років
існування очолить жінка. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив рішення про
призначення Бренди Лакі 24-им комісаром Канадської королівської кінної поліції. Вона –
прекрасний лідер, відомий своєю наполегливою працею, відданий офіцер, та особа, яка
постійно шукає способи покращити статус-кво», - сказав Трюдо. Новий комісар
відіграватиме ключову роль у примиренні із корінними народами, просуванні гендерної
рівності, вирішенні проблем, повэязаних із домаганнями та захистом прав і свобод
канадців.
Зазначимо, що Канадська королівська кінна поліція – це єдиний всеканадський
правоохоронний орган. Кількість працівників у ній становить майже 20 тис осіб.
Новопризначена амбасадорка Канади в Україні Лариса Ґаладза нагадала, що
гендерна рівність стала пріоритетним питанням у її країні досить давно. Так, ще в 70-х
роках минулого століття в Канаді працювало міністерство в справах жінок, а з 90-х років
уряд почав активно проваджувати гендерне бюджетування на різних рівнях. Тож не дивно,
що сьогодні застосовується вже більш новітній інструмент – GBA+ (Gender-based Analysis
Plus). Ідеться про аналіз усіх бюджетних пропозицій, який виходить за рамки статевих та
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соціокультурних відмінностей і враховує безліч інших факторів ідентичності, таких як
раса, етнічна приналежність, віросповідання, вік тощо.
«Наприклад, гендерно орієнтований аналіз дозволив нам запровадити ініціативу
п’ятитижневої відпустки для татусів. Така ідея виникла, бо активне залучення батька у
життя немовляти приносить гарні результати для виховання дитини й допомагає
розподілити обов’язки між чоловіком і жінкою. Родина може брати чи не брати ці
додаткові 5 тижнів відпустки по догляду за дитиною, але головною умовою є те, що це
відпустка лише для татусів», – пояснила амбасадорка.
Вона також додала, що головна ідея гендерно орієнтованого бюджетування полягає
в тому, що всі люди, незалежно від статі, можуть реалізувати свій економічний потенціал.
«Саме про це треба думати, плануючи бюджет. Від цього залежить економічне
майбутнє Канади. Щоб розібратися із гендерною нерівністю, нам треба ідентифікувати ті
політичні рішення, які в цьому допоможуть.
Тому уряд проводить ретельний аналіз, який ґрунтується на відповідному
законодавстві, що стосується питань гендеру», – зазначила Лариса Ґаладза.
Кравцова Лариса Анатоліївна
викладач Бердянського машинобудівного
фахового коледжу НУ «Запорізька політехніка»
Анна Бейль Кукс
Громадянка Держави Ізраїль
медсестра реабілітаційного медичного центру «Реут»
Тель Авів, Держава Ізраїль
(אנה בייל קוק

אזרחית מדינת ישראל
אחות במרכז רפואי שיקומי ״ רעות״
ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА НАСЕЛЕННЯ ІЗРАЇЛЮ В 2020-2021 РОКАХ

2020-2021.
 ילדים-  חברות ביחסי פגיעה, קומוניקציה, הנלמד בחומר פיגור.
משק עובדי- עבודה מקום עיבוד, בכלל מפוטרים או לחל״ת הועברו אנשים הרבה.
אנשים של הנפשית בבריאות פכיעה.
קורונה אחרי מחלימים-  מחלה אחרי סיבוכים,  ממשוכך בשימוש תרופות, מחלה אחרי נפשית פגיעה.
ותיירות נופש-  וגבולות נופש מקומות סגירת.
 בישראל בריאות מערכת.
 חובה רפואי ביטוח שיטת עובדת בישראל.  יש4 האוכלוסיה את שמשרתים חילום קופות.
למדינה בריאות מס לשלם חייב במדינה עובד כל ובנוסף הביטוח על לשלם חייב ישראל אזרח כל.
 לידה כמו כיסוי ( המינימלי הביטוח את שמחסה זולה הכי יש חולים קופות שיטת, חיים מצילים טיפולי,
איפוז...), ופלטינום זהב ביטוחים ויש. למינימום בנוסף ביטוכים.
שפיר מי בדיקת כמו נוספות בדיקות לדוגמה מכסים הם, גנטיות לצחלות לאם בדיקות.
שיקומי ״ רעות״ רפואי במרכז אחות ישראל מדינת אזרחית קוקס בייל אנה.
Всього з початку епідемії в Ізраїлю виявлено близько 800 тисяч випадків
інфікування коронавірусною хворобою. Станом на початок березня 2021 року в Ізраїлі
близько 40 тисяч носіїв "Уханьского" коронавірусу. У порівнянні з початком лютого 2021
року їхнє число знизилося на 30 тисяч. В медичних центрах проходять лікування майже 1
300 пацієнтів. Тяжкохворих близько 800. В останні дні позначилася тенденція до їх
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зниження. У критичному стані понад 300 чоловік. Смертність серед хворих "ковідом" як і
раніше досить висока. Загалом кількість летальних випадків наближається до 6 тисяч.
Таблиця 1.

Поточна статистика по коронавирусу на 30.03.2021 (Ізраїль)
Всього заражень
Смертні випадки

832 125
6 197

0,7
%

Видужали

98,

817 698
3%

Сьогодні хворі
із них
критичні випадки
Зроблено тестів

1,0

8 230
%
441
13 456 709

дані на 01:39 GMT

Які ж наслідки очікувати від пораження організму людини від цієї хвороби? Анна
Бейль Кукс, Громадянка Держави Ізраїль,медична сестра реабілітаційного медичного
центру «Реут» так визначила свій погляд: «Діти - погіршення відносин в школі,
порушення спілкування, порушення сприйняття досліджуваного матеріалу.
Різноробочі - втрата робочих місць, багато людей були переведені на допомогу з
безробіття або зовсім звільнені. Погіршення психічного і фізичного здоров'я людей.
Люди які перехворіли короновірусом - завдані ускладнення після хвороби,
тривалий прийом ліків, психологічна травма після хвороби».
У разі подолання пандемії очікується підйом економіки, який позначиться у двох
основних критеріях, облікованих Центральним статистичним бюро: зростання ВВП і
рівень безробіття.
За оцінкою Банку Ізраїлю від 4 січня 2021 року, ВВП Ізраїлю скоротився на 3,7 % в
2020 році в порівнянні з ВВП 2019 року.
За оцінкою Міністерства фінансів від 17 січня 2021 року ВВП скоротився на 3,3 %
в 2020 році.
Згідно з прогнозом Банку Ізраїлю від 4 січня 2021 року на тлі швидкої вакцинації,
ВВП зросте на 6,3 % в 2021 році і на 5,8 % в 2022 році; тоді як при сценарії повільної
вакцинації ВВП зросте на 3,5 % в 2021 році і на 6 % у 2022 році.
Згідно з прогнозом Мінфіну від 17 січня 2021 року, за першого сценарію – ВВП
зросте на 4,6 % в 2021 році.
Система охорони здоров'я в Ізраїлі.
Охорона здоров'я в Ізраїлі базується на обов'язковому медичному страхуванні,
яке є обов'язковим для всіх громадян Ізраїлю. Всі громадяни Ізраїлю мають право на
медичне обслуговування як основне право. Система ізраїльської охорони здоров'я
базується на Законі про державне медичне страхування від 1995 року, згідно з яким всі
громадяни, що проживають в країні, зобов'язані приєднатися до однієї з чотирьох
офіційних організацій зі страхування здоров'я, таких як Купат Холім (« — קופת חוליםФонд
охорони здоров'я»), які працюють як неприбуткові організації, законом заборонено
відмовляти будь-якому члену ізраїльського суспільства в цьому праві. Ізраїльтяни можуть
покращити своє медичне обслуговування та поліпшити свої отримані послуги, придбавши
приватну медичну страховку..
В Ізраїлі діє метод обов'язкового медичного страхування. Населення обслуговують
4 лікарняні каси. Кожен громадянин Ізраїлю повинен платити за страховку, і, крім того,
кожен робочий в країні повинен платити державі податок на охорону здоров'я.
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Мінімальна страхова програма це найдешевший вид, який покриває мінімальну
страховку (покриває наприклад пологи, термінова допомога рятує життя, госпіталізація), а
також є золоті та платинові страховки. Страховки додатково до мінімальної. Вони
охоплюють, наприклад, додаткові послуги такі як перевірка навколоплідних вод,
генетичні аналізи для вагітних.
Латенкова А.В.
Учреждение образования «БИП - Университет права
и социально-информационных технологий»
Могилевский филиал
г. Могилев, Республика Беларусь
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Тема цифрового сегмента экономики в Республике Беларусь стала актуальной в силу
произошедших качественных изменений в экономике и обществе. Новые технологии и
платформы позволяют сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все
больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с хозяйствующими субъектами
и государственными структурами. В результате формируется экономика, основанная на
сетевых сервисах, то есть цифровая, или электронная [1, с. 9].
Не существует единого понимания явления «цифровая экономика», при этом
учеными выделяется два основных подхода. Первый - классический: цифровая экономика
- это экономика, основанная на цифровых технологиях, и при этом правильнее
характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг; второй расширенный: цифровая экономика - это экономическое производство с использованием
цифровых технологий. Исследование различных определений цифровой экономики,
сформулированных учеными разных стран, а также содержащихся в законодательных
документах Республики Беларусь, позволило сделать вывод, что «цифровая экономика –
это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях с использованием
интернет-ресурсов как дополнение к реальной экономике, способная обеспечить
повышение производительности труда, конкурентоспособности, снижение издержек
производства и обращения» [2, с. 125].
Цифровая экономика появилась как обобщающее понятие, содержит не только
признаки информационной экономики, экономики знаний, креативной экономики,
интернет-экономики, сетевой экономики, электронной экономики, новой экономики и пр.,
но и ряд более общих отличительных черт, характеризующих качественную
определенность цифровой экономики.
Само понятие «цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования
управления производством товаров и услуг и самого производства на основе «сквозного»
применения современных ИТ, начиная от «интернета вещей» и заканчивая технологиями
электронного правительства.
С 2017 г. Беларусь взяла курс на активную цифровизацию: предполагается, что ITтехнологии должны стать одной из главных составляющих новой экономической модели.
Имеющиеся данные о развитии и внедрении компьютерной техники и цифровых
технологий свидетельствуют о том, что на современном этапе процессы цифровизации
становятся более масштабными, интенсивными, а степень вовлеченности различных
субъектов в процессы цифровой коммуникации продолжает возрастать.
В Беларуси значение внедрения и использования цифровых технологий хорошо
осознается на высшем политическом уровне - цифровая трансформация экономики
признана одним из ключевых приоритетов развития государства. В связи с этим принятие
сначала Декрета № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономики», а позже
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Государственной программы развития цифровой экономики и информационного.
общества на 2016–2020 годы и «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. дало старт
масштабным изменениям. Помимо этого, функционирует Парк высоких технологий как
ключевой институт цифровых преобразований в стране, неоднократно ставился вопрос о
создании министерства цифровой экономики, планируется учреждение IT-вуза.
Глубокая цифровизация должна затронуть такие традиционные секторы экономики,
как промышленность, сельское хозяйство и строительство. Кроме того достаточно
быстрых результатов цифровой трансформации можно достичь с помощью развития
цифровой торговли и доступа к цифровым финансовым услугам. Также необходимо
завершить мероприятия по цифровизации налоговых процедур, отправки электронных
квитанций и сдачи электронных отчетов. Цифровизация отраслей не может
осуществляться без участия отечественных компаний, специализирующихся на ИКТ,
которые демонстрируют конкурентоспособность и производительность не только внутри
страны, но и на глобальных рынках.
Все вышеназванное предоставляет большие возможности для развития цифровых
технологий в стране.
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ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ЩОДО МАТЕРІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Робота над проектом Трудового кодексу України вимагає розробки концепції
розвитку як трудових правовідносин взагалі, так і кожного правового інституту трудового
права.
Одним з таких важливих інститутів є інститут матеріальної відповідальності сторін
трудового договору.
Матеріальна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності.
Матеріальна відповідальність становить собою обов’язок однієї сторони трудового
договору – працівника або власника (уповноваженого ним органу) відшкодувати іншій
стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або
неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом розмірі і порядку.
Один з шляхів вдосконалення правовідносин, пов'язаних з повною матеріальною
відповідальністю, ми бачимо у відмові від застосування окремого договору про повну
матеріальну відповідальність при укладанні звичайного трудового договору. Вважаємо,
що використання двох документів, які сторони трудового договору підписують не
доречний. Основний принцип документообігу – скорочення документації і, якщо є
можливість передбачити всі умови трудових правовідносин, в тому числі щодо
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матеріальної відповідальності, в одному документі – необхідно це робити. Тому потребує
змін в діючому Кодексі ст. 135 ¹ «Письмовий договір про повну матеріальну
відповідальність» [1].
Якщо закріпити обов’язкову письмову форму договору при повній матеріальній
відповідальності, не має потреби законодавче закріплювати норму щодо обов’язковій
наявності письмового договору про повну матеріальну відповідальність. Відповідно до
цього в діючому Кодексі ст. 24 необхідно додати випадок дотримання письмової форми: «
п.8. При повній матеріальній відповідальності». [1]
На нашу думку існуючий порядок визначення розміру прямої дійсної шкоди є
таким, який порушує інтереси працівників. Визначає розмір шкоди роботодавець, але, на
жаль, не передбачена участь профспілки при розв'язані даного питання, яке найчастіше
буває спірним. Одним з можливих варіантів може стати норма: «Відшкодування майнової
шкоди здійснюється за наказом, роботодавця за погодженням з профспілковим комітетом».
На даний момент таку зміну слід внести у ст. 136 КЗпП України.[1]
Крім того ми пропонуємо в проєкті Трудового кодексу України (реєстраційний
номер № 1658 від 27.12.2014) надати дефініцію «підвищена матеріальна
відповідальність», якої зараз не має в діючому кодексі. Якщо науковці виділяють в
окремий вид дану матеріальну відповідальність, тоді бажано закріпити норму, яка б
регламентувала визначення даного поняття [2].
Цю норму слід размістити в параграфі 2, глави 2 Книги восьмої “Відповідальність
сторін трудового договору” зазначеного законопроєкту.
На нашу думку, необхідно розглянути питання щодо колективної матеріальної
відповідальності. Норма, яка міститься в діючому КЗпП України і регламентує бригадну
матеріальну відповідальність стаття 135-2 є не доцільною і такою, що не відповідає
Конституції України. А саме стаття 61 Конституції вимагає, щоб юридична
відповідальність носила індивідуальний характер. Тобто ми бачимо, що чинне трудове
законодавство діє всупереч Конституції України і нагадує нам соціалістичне минуле.[3]
Висновок. Таким чином, інститут матеріальної відповідальності в трудовому праві
не є досконалим і потребує подальшого реформування. Нами було запропоновано: ввести
пункт в статтю 24 діючого КЗпП: «п. 8. При повній матеріальній відповідальності», що
розв'яже проблему використання двох однотипних документів і скоротить обсяги
документообігу; ввести у ст. 136 КЗпП України: «Відшкодування майнової шкоди
здійснюється за наказом, роботодавця за погодженням з профспілковим комітетом». Це
залучить профспілку до участі у процедурі накладання на винного працівника
матеріальної відповідальності; ввести у діючий трудовий кодекс дефініцію поняття
«підвищена матеріальна відповідальність», а згодом внести правки у Проекті трудового
кодексу. Завдяки цьому з'явиться офіційна назва правовідносин пов'язаних з
компенсацією шкоди у кратному розмірі, що нанесена працівником; вилучити норму
стосовно колективної матеріальної відповідальності, які вступає в протиріччя з
Конституцією України.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ
Сьогодні формування ринку земель сільськогосподарського призначення є одним з
найбільш дискусійних питань аграрної політики в Україні. Протягом півтора десятиріччя
точаться дискусії щодо цього питання. Суспільство визнало неминучість формування
ринку земель сільськогосподарського призначення. Необхідність запровадження
повноцінного ринку земель зумовлена реаліями сьогодення. Воно певною мірою
підготовлене попередніми етапами здійснення земельної реформи. Легальний та
регульований рух власності на землі сільськогосподарського призначення створить кращі
можливості для аграрних товаровиробників для раціоналізації їх землекористування та
кредитування. Земельний ринок посилить зацікавленість землевласників у примноженні
продуктивної сили землі, що й було визначено кінцевою метою проведення земельної
реформи.
Ринок землі – це засіб перерозподілу земельних ділянок між власниками і
користувачами шляхом економічних методів на основі конкурентного попиту та
пропозиції, що забезпечує: купівлю-продаж, оренду, заставу земельних ділянок або прав
на них; визначення вартості землі та визнання її капіталом і товаром; розподіл простору
між конкуруючими варіантами використання земель та суб’єктами ринку [1, с.189]. Ринок
землі як саморегулююча в установленому правовому середовищі система складається з
семи основних елементів: попит, пропозиція, ціна, менеджмент, маркетинг,
інфраструктура, ділові процедури. Необхідність запровадження повноцінного ринку
земель зумовлена реаліями сьогодення. Воно певною мірою підготовлене попередніми
етапами здійснення земельної реформи. Земельний ринок посилить зацікавленість
землевласників у примноженні продуктивної сили землі, що й було визначено кінцевою
метою проведення земельної реформи. Не викликає сумніву, що від успішного
функціонування ринку землі залежить продовольча безпека держави та раціональне й
екологобезпечне використання її найціннішого багатства – земельних ресурсів,
підвищення ефективності аграрного виробництва і подальший розвиток ринкових
перетворень в аграрному секторі. Внаслідок високої господарської освоєності земельного
фонду України (72%), рівня розораності (57%, у тому числі сільськогосподарських угідь –
80%) й екстенсивного використання продуктивних угідь посилюється деградація земель,
ґрунти втрачають свою родючість і виснажуються. За даними Держкомзему України, 13,2
млн. га сільськогосподарських угідь зазнають водної ерозії, 19,3 млн. – вітрової, 10,7 млн.
га мають підвищену кислотність, 48 3,9 млн. га засолені і солонцюваті, 3,6 млн. га
заболочені і перезволожені. Площа еродованої ріллі протягом останніх 25 років
збільшилась на третину і щорічно розширюється на 90-100 тис. га, а вміст гумусу в
ґрунтах знизився на 20% [2]. Однак, витрати на протиерозійні та інші землеохоронні і
землемеліоративні роботи постійно зменшуються. Як наслідок – віддача одиниці
земельних ресурсів у сільському господарстві за останні 17 років зменшилась практично
більше як в 3 рази, що свідчить про інтенсифікацію процесу виснаження їх продуктивного
потенціалу. Наведені та інші подібні явища нераціонального використання землі у значній
мірі обновлюються незавершеністю процесу удосконалення земельних відносин у секторі
аграрної економіки, що проявляється у повній відсутності в країні ринку землі.
Створення і ефективне функціонування ринку землі в Україні є об’єктивно
необхідним заходом державної ваги, що забезпечить вирішення комплексу існуючих
проблем, головними з яких є легалізація, контроль і регулювання трансакцій з приводу
купівлі-продажу земельних ділянок, що практично вже відбувається, але безконтрольно, а
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також можливість використовувати земельні ділянки в якості реальної застави для
одержання кредиту через земельну іпотеку. Реалізація цього заходу може бути здійснена
лише завдяки ефективній державній земельній і в цілому аграрній політиці. Впровадження
ринку землі є логічним важливим етапом удосконалення земельних відносин та
підвищення ефективності використання земельних ресурсів. Оцінюючи всі "за" і "проти"
стосовно ринку землі і беручи до уваги досвід вирішення цього питання в інших країнах,
як більше, так і менше розвинених, можна зробити висновок про доцільність
впровадження такого ринку [3, с.238]. Стосовно того, що ряд противників земельного
ринку як аргумент висувають можливість хижацького викупу української землі
іноземними багатіями, то справою держави є, як це питання можна вирішити. Адже для
того і потрібне земельне законодавство, щоб використати іноземних інвесторів у інтересах
нашої країни [3, с.239]. Цього можна досягти, наприклад, введенням відповідних
обмежень щодо цільового використання іноземними власниками нашої землі, щодо
екологічності застосовуваних методів виробництва на ній продукції, щодо ринку збуту,
залучення працівників і т.інш.
Новий етап реформ відносин власності на землю розпочався в 2019 році з розробкою
Проекту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель
сільськогосподарського призначення”. Цей документ визначає такі основні напрями
реформ: землю можна буде продавати тільки на електронних земельних аукціонах; під час
транзакції буде проводитись обов’язкова реєстрація цін на землю; передбачається
скасування заборони на передачу прав на сільськогосподарську власність від однієї особи
до іншої; придбати землю зможуть громадяни України, державні та юридичні особи
зареєстровані в Україні. Початок земельної реформи анонсували на літо 2020 року.
Загальна площа сільськогосподарських земель, яка може перебувати в оренді і власності
однієї особи, з урахуванням земель, які перебувають під контролем пов'язаних осіб, згідно
з документом, не може перевищувати 35% площі угідь на території громади, не більше
15% області і не більше 0,5% країни. До того часу уряд планує поліпшити фінансове
середовище в країн та створити умови для кредитування операцій з придбання землі під
14-15% річних. Узагальнюючи короткий екскурс в історію слід зауважити, що: по-перше,
процес реформування відносин землевласності в Україні має тривалу історію розвитку,
але не забезпечив формування ефективного землевласника; по-друге суспільного
консенсусу щодо змісту реформ та часу їх проведення до сьогодні не має [3, с.241].
Загалом, держава в 2019 році обрала стратегію динамічного реформування ринку землі без
адекватного обґрунтування змісту пропонованих заходів. Не врахованими у законопроекті
є такі ключові загрози, що можуть спричинити деструктивні процеси: - відсутність
повноцінного кадастру земельних ресурсів; - неспроможність користувачів земельних
ресурсів (фермерів) придбати використовувані земельні ресурси; - недоступність
банківських кредитів для землекористувачів в силу високої їх вартості; - існування
великих агрохолдингів, в тому числі за участю іноземного капіталу, які можуть стати
основними операціями з купівлі землі; - зміст пропонованих заходів щодо формування
землі, зокрема, дозвіл на придбання 200 тис. га, придбання землі іноземцями. Враховуючи
окреслений комплекс проблем, які потрібно вирішувати на сучасному етапі реформування
відносин власності на землю, слід звернутись до зарубіжного досвіду, враховуючи чітку
орієнтацію України на європейську інтеграцію.
Так, на початок 2018 року у держвласності знаходилося 24,1%
сільськогосподарських угідь, в приватній – 74,8%, комунальній – 1,06%, колективній –
0,04%. Земельними паями в Україні володіють близько 7 млн. громадян. Загальна площа
пайових угідь – 27,5 млн га, з яких 60% передані в оренду, 17% приєднані до
індивідуальних господарств без юридичної особи, 22% не використовується зовсім або
використовуються без реєстрації. Основними формами господарювання є агрохолдинги та
фермерські господарства. В Україні функціонує 85 агрохолдингів і їх кількість
зменшується впродовж останніх років, зареєстровано 46,143 тис. фермерських
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господарств (станом на середину 2019 р., які обробляють всього 4,3 млн. га [4].
Представлені показники свідчать про те, що агросектор не має стійкої та ефективної
інституційної основи, а це викликає сумніви у спроможності господарюючих на землі
суб’єктів здійснити придбання землі, на яких вони здійснюють свою діяльність.
Мораторій на купівлю-продаж землі в Україні не дає змоги здійснювати операції із
землею, в т.ч. іпотечні. Якби в іпотеку запустити бодай 10% нерухомого майна, ми б
одержали рефінансування в економіку держави на рівні 20 млрд. дол. США [5, с. 252]. За
відсутності на сьогодні ринку землі і реальної оцінки цього ресурсу очевидно, що
сільськогосподарська іпотека в Україні почне свій розвиток з переробної галузі, а майнові
комплексі стануть першими об’єктами іпотеки. В ринковій економіці земля, як і будь-який
інший засіб виробництва, є товаром, має ціну, купується і продається, користування нею
платне, усі операції із земельними ділянками здійснюються з урахуванням вартості землі
[5, с.253]. Володіння земельним паєм без права його відчуження, застави, дарування тощо
не відповідає критеріям, які визначають право приватної власності [3, с.243]. Зрештою,
ринок землі існує у всіх країнах. Інша справа, що його реалізація в кожних конкретних
умовах здійснюється з врахуванням цих умов. Основою для ціноутворення на ринку
повинна бути експертна грошова оцінка земельних ділянок [6, с.114]. Основна функція
ринку землі у ринковій економіці полягає у сприянні переходу землі від неефективних
виробників до ефективних. Завданням ринку сільськогосподарської землі є перетворення
землі на капітал, який може використовуватись для створення додаткового капіталу
землевласників. Лише за умов реалізації права власності на землю як капітал, земля стає
функціонуючим економічним ресурсом. Ефективність, справедливість і економічна
безпека ринку землі для України, в кінцевому підсумку будуть залежати від того, в чиїх
інтересах цей ринок буде функціонувати і хто конкретно буде представляти інтереси
держави в процесі державного регулювання земельноринкових трансакцій.
Висновок. Найважливішою умовою раціонального використання землі є
встановлення ефективних земельних відносин, які характеризуються суспільними
відносинами між людьми, пов’язаними з володінням і користуванням землею, і є
складовою всієї системи виробничих відносин кожної даної історичної епохи.
Раціоналізація використання земельних ресурсів у сільському господарстві повинна
здійснюватись на основі заміни сімейноодноосібних спрощених і дешевих технологій та
організації вирощування сільськогосподарських культур, худоби і птиці орієнтованими на
задоволення вимог ринку інтенсивними індустріальними та енергозберігаючими
технологіями
виробництва
продукції
сільського
господарства
у
великих
агроформуваннях.
Основним напрямом вдосконалення земельних відносин є впровадження
земельного ринку, для чого потрібно розробити відповідне законодавство, створити
земельноринкову інфраструктуру, відповідні регулятивні інституції, розробити
обґрунтовану методику і провести реальну оцінку землі. Необхідність впровадження
ринку землі в Україні є очевидною, що обумовлюється зростаючими масштабами
земельних трансакцій щодо відчуження і купівлі землі в обхід існуючого мораторію на
такі операції. Потрібно не забороняти продавати і купляти землю, а створити умови для
унормування цих процедур. Визнання ринкового обороту землі насамперед повинне
спрацювати у напрямі удосконалення форм господарювання, методології і методики
ціноутворення на землю, економічного механізму господарювання, залучення інвестицій
через іпотеку землі та міжгалузевого регулювання розвитку народногосподарського
комплексу України, що формує широке поле для подальших наукових досліджень
проблеми.
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РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРИБОВ
Производство грибов в России — это относительно новое, но достаточно
перспективное направление деятельности в сфере АПК. Такое положение дел связано с
введением ответных санкций Россией в 2014 году, которое преградило поступление
импортной продукции на российский рынок. Основными странами-импортерами до
введения ответных санкций являлись: Польша, Голландия и Китай.
В настоящий момент особенностями развития российского рынка грибов является
сохранение высокого уровня потребления лесных грибов. Однако такая тенденция
сохраняется преимущественно у сельского населения, у пожилых людей и пенсионеров.
Структура спроса у городского населения существенным образом отличается, там на
первое место выходит потребление культивируемых грибов, таких как шампиньоны и
вешенки. Однако устойчивое место в потребительской корзине данный вид продукта
занимает у населения, относящегося к среднему и вышесреднего класса.
Такая тенденция, на наш взгляд, связана с недостаточным развитием культуры
потребления данного вида продукта, затяжным кризисным положением в экономике, а
также сложностями в нормативно-правовой базе по данному направлению. [1]
Таким образом, анализируя потребление грибов в России, следует обязательно
учитывать объем потребления дикорастущих грибов и, по оценочным данным, данный
показатель составляет 4,1 кг/человека, что сравнимо с показателями потребления в таких
странах, как Германия, Франция, Бельгия и т.д. Введение ответных санкций привело к
резкому сокращению объемов потребления данного вида продукции в России, почти на 39
% в 2015 году. Такое положение дел было связано с отсутствием достаточного
предложения культивируемых грибов на рынке, однако с наращиванием темпов
производства ситуация коренным образом начала меняться. Так в 2018 году произошло
увеличение потребления культивируемых грибов на 9%, а в 2019 году этот показатель
увеличился на 41 % достигнув значений 0,46 кг в год на 1 человека. Такое стремительное
увеличение показателя связано с относительно стабильной ценой на грибы, в отличие от
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других видов высокобелковой продукции подорожание на которые было весьма
существенным. К примеру, рост цен на яйца составил 26%, куриное мясо 20%, свинина 8
%.
Отдельно следует отметить резкий рост производства культивируемых грибов,
такое положение дел связано со стабильностью цены на предлагаемый продукт,
продолжающимся ростом импорта, а также наращиванием объемов собственного
производства грибов. Импорт продукции в 2019 году в основном осуществлялся из
Беларуси более 95%, а также Китая 3%.
На такие страны-импортеры, как Сербия, Грузия, Иран и Турция приходится менее
0,1% в общем объеме импортируемых продуктов. Беларусь в основном осуществляет
реэкспорт польских шампиньонов, что объясняет ее высокую долю после введенного
эмбарго.
В целом рынок грибов в России показал рекордный рост, который в основном был
достигнут благодаря наращиванию объемов производства шампиньонов тем самым
компенсировав снижение после эмбарго.
Так емкость рынка свежих шампиньонов в 2019 году составила 67,8 тыс. т,
приблизившись к показателям 2013 года равному 70 тыс.т. Такая ситуация стала
возможной благодаря сильнейшему развитию производства.
Так в 2019 году количество производителей культивируемых грибов увеличилось
на 5 единиц и составило 38 ферм. Основными крупными комбинатами являются:
«Тепличный комплекс «Зеленая линия», «Грибная радуга», «Русский гриб», НГК
«Кашира», на их долю приходится более 65% произведенных российских
культивируемых грибов. Основными экзотическими культивируемыми грибами являются:
зимний и тополиный опенок, шиитаке и еринги. В 2019 году производственные
показатели по данным видам грибов увеличились на 26 %, однако их доля в общем объеме
производства остается достаточно низкой, что связано с малой популярностью
потребления данной продукции. Дальнейшие прогнозы по производству грибов
оцениваются как позитивные ввиду возможности замещения доли импортных грибов, а
также с осуществлением государственной поддержки данных проектов, в частности
субсидирование процентной ставки по кредиту для тепличных комплексов.
В настоящее время экспорт грибов из России практически отсутствует, это в
первую очередь связано с исторически сложившимся положением на рынке, которая
страна занимала продолжительное время. В настоящий момент экспорт налаживается по
основным культивируемым культурам и в первую очередь по шампиньонам. В 2019 году
экспорт по данному виду продукции составил 73 т. Основными странами импортерами в
2019 году являлись: Украина 79% и Армения 21%.
Учитывая особенности выращивания культивируемых грибов в Россию, в
последние годы увеличился экспорт компоста и мицелия.
Многие производители такие как: «Агрокомплекс», ПЗ «Приневское», НГК
«Кашира» работают с использованием импортного компоста и мицелия, который в
основном импортируется из Польши 34% Литвы 30%, Украины 22% и Венгрии 11%.
Однако многие крупные производители начали задумываться о выращивании
собственного мицелия, так НГК «Кашира» в 2018 году практически полностью покрыла
свои потребности в мицелии. Незначительной избыток был реализован организацией в
основном фермерским хозяйствам. В целом следует отметить, что использование при
производстве импортных составляющих существенным образом влияет на себестоимость
производимого продукта. Для многих организаций в структуре себестоимости доля затрат
на закупку импортных средств производства достигает 60-70%, в то время как в западных
странах: таких как Литва, Польша затраты на покупку компоста и мицелия не превышают
30%.
Отдельно следует подчеркнуть, что использование отечественного компоста
позволяет не только снизить издержки производителей грибов, но и решить одну из
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важных проблем утилизации отходов птицефабрик. В настоящее время развитие
производства культивируемых грибов осуществляется с применением технологий
«полного цикла», именно это направление поддерживают государственные программы.
[2].
Отдельно следует отметить политику государства по этому вопросу. Так в 2018
году было отобрано 4 инвестиционных проекта, общей суммой свыше 5,4 млрд. рублей,
для которых ставка льготного кредитования составила 5 %. Такая поддержка проектов
существенным образом позволяет интенсивно развиваться производству культивируемых
грибов.[3] Вместе с тем следует отметить, что нерешительность российских
производителей связанная с переходом к производству собственного компоста вызвана
некоторыми факторами, к которым относится: отсутствие специалистов в этой области,
нестабильное качество получаемой продукции и как следствие низкое качество
произведенных грибов.
В настоящий момент сохраняется тенденция снижения реальных доходов
населения, которая в целом негативно сказывается на покупательской способности
населения
Так по данным независимых исследований большинство россиян, относящихся к
разным социальным группам, сокращают в рационе потребление продукции, отдавая
предпочтение базовым продуктам. При этом наиболее сильное сокращение отмечено у
домохозяйств, реальные располагаемые денежные доходы находятся ниже среднего
уровня.
После введения эмбарго цена на свежие шампиньоны возросла, что являлось
дополнительным фактором отказа от потребления данного вида продукции. Тенденция
увеличения цены на свежие шампиньоны сохранилась и в последующие годы ввиду
использования импортных средств производства, таких как, компост и мицелий. Однако
по данным маркетинговых исследований следует подчеркнуть адаптацию покупателей к
текущему уровню цен, что приводит к постепенному восстановлению уровню спроса на
данный вид продукции.
Отдельно следует отметить разницу динамики средних цен по регионам. Так, в
центральном федеральном округе в 3-м квартале 2019 года было отмечено снижение
уровня цен ниже 2017 года. В то время как, в южном федеральном округе напротив,
средний уровень цен был выше в среднем на 3%, чем в 2018 году.
В настоящий момент наблюдается дальнейшее сокращение розничных цен на
грибы шампиньоны, что делает данный продукт привлекательным для конечный
потребителей. В то время как само снижение цен обусловлено выходом на полные
мощности ряда предприятий-производителей шампиньонов. Уже сейчас крупные
организации начинают пробный экспорт продукции за рубеж, что в свою очередь
подтверждает высокий уровень развития отрасли.
Таким образом, основными векторами развития данной отрасли являются:
обеспечение отрасли высококачественными средствами производства, позволяющими
производить действительно конкурентоспособную продукцию, реализуемую не только
внутри страны, но и экспортируемую за рубеж. Особое внимание следует уделить
подготовке специалистов высокого класса, позволяющих стабильно производить
продукцию высокого класса. Учитывая государственную поддержку отрасли и
особенность выращивания продукта, независимого от природно-климатических условий
можно с уверенностью утверждать, что в последующие годы следует ожидать
устойчивого развития данного направления производства, увеличения потребления грибов
в структуре рациона, а также возможного снижения цен на продукцию ввиду наращивания
объемов производства грибов, компоста и мицелия.
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УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Основа управлінської діяльності - це виконання менеджером чотирьох загальних
функцій, які складають так званий цикл менеджменту: планування(аналіз), організація,
мотивація, контроль.
Наявність загальних функцій зумовлює принципову єдність структури процесу
управління на підприємствах незалежно від їх галузевої приналежності. Основними
функціями управління підприємством є: перспективне і поточне планування; організація і
регулювання; мотивація та координування; контроль та облік [1].
Система управління організацією включає сукупність усіх служб організації, всіх
підсистем та комунікацій між ними, а також процесів, що забезпечують функціонування
організацією.
Управління організацією — це безперервний процес впливу на продуктивність
працівника, групи або організації в цілому з метою досягнення найкращих результатів з
позиції поставленої мети. "Управляти - означає вести організацію до її мети витягуючи
максимальні можливості зі всіх наявних в її розпорядженні ресурсів". - так
охарактеризував процес управління А. Файоль.
Процес управління передбачає узгоджені дії, які і забезпечують, зрештою,
здійснення загальної мети або набору цілей, що стоять перед організацією. Для
координації дій має бути спеціальний орган, що реалізує функцію управління. Тому в
будь-якій організації виділяються керуючу та керовану частини [2].
Система управління повинна відповідати організаційних цілей, бути внутрішньо
збалансованою, гнучкою і адаптивною, доступної контролю, допускати неформальні
зв'язки між людьми.
Система управління - це процес створення, вдосконалення та підтримки
функціонування організаційної структури при реалізації прийнятого управлінського
рішення та розробленого плану заходів.
Суб'єктами управління (керуюча підсистема) є керівники різного рівня, наділені
повноваженнями у сфері прийняття рішень у певних сферах діяльності організації:
керівники вищих рівнів управління(директори, їхні заступники, керівники великих
підрозділів та ін.); керівники середньої ланки(начальники функціональних підрозділів та
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їх частин.); керівники нижнього рівня управління (начальники виробничих ділянок,
бригадири ); організатори певних видів робіт.
Усім цим керівникам слід пам'ятати, що хороший організатор - це той, хто не
тільки сам добре працює, але і той, у кого добре працюють підлеглі.[3].
Аналіз теорії та практики економічного управління різноманітними об’єктами
дозволив встановити, що на сьогодні не існує єдності думок щодо кількості та
класифікації підходів до прийняття управлінських рішень.
В роботі «Управленческие решения» Ю.И. Башкатова вказує на необхідність
використання 13 наукових підходів управління: системного; комплексного;
інтеграційного;
маркетингового;
функціонального;
динамічного;
виробничого;
процесного;
нормативного;
кількісного
(математичного);
адміністративного;
поведінкового; ситуаційного [4].
Р.А. Фатхутдинов виділяє і визначає інші підходи управлінського аспекту:
системний;логічний; виробничо-еволюційний; інноваційний; комплексний; глобальний;
інтеграційний;
віртуальний;
стандартизований;
маркетинговий;
еволюційний;
функціональний; процесний; структурний; ситуаційний; нормативний; оптимізаційний;
директивний; поведінковий; діловий.[5].
Основним завданням підприємств в сучасних умовах, яке сприятиме їх розвитку, є
необхідність зміни соціальної орієнтації системи управління відповідно до адаптації
підприємства до нестабільного середовища: упорядкованість системи відносин – здатність
учасників соціально-економічних відносин адаптуватися до нестабільних факторів
ринкового та соціального характеру; відкритість системи відносин – можливість
підприємства шляхом реалізації соціальних проектів адаптуватися до нестабільності
факторів конкуренції та впливовості інноваційно-технологічних факторів; якість системи
управління – здатність підприємства шляхом забезпечення відповідності взаємодії
керуючої та керованої підсистем прийнятній стратегії розвитку адаптуватися до
нестабільності економіко-інвестиційних, інституціональних, екологічних факторів і
отримати внаслідок цього певні ефекти соціально-орієнтованої діяльності.[6].
Управлінський цикл – повторювана сукупність послідовно здійснюваних операцій,
що складають технологію процесу управління.Щодо складу управлінського циклу, то у
спеціальній літературі наводиться багато думок.
На думку болгарського вченого М. Маркова, управлінський цикл складається з
наступних етапів:мети;проблемної ситуації;управлінського рішення; вишукуваного стану.
На думку Я. Зеленевського, управлінський (організаційний) цикл складається з
визначення мети, планування процесу діяльності, вишукування ресурсів і створення
необхідної організаційно-технічної бази, реалізації, контролю.
З погляду сучасної науки управління, структура управлінського циклу має
наступний вигляд:формування мети;підготовка і прийняття рішення;організація
виконання рішень (організація соціальної дії);аналіз результатів.
Сучасні інтегровані системи управління підприємством (ІСУП) дозволяють:
оперативно акумулювати дані, працювати великій кількості користувачів, регламентувати
при цьому права доступу до даних, мають значні обсяги пам’яті для зберігання значних
масивів інформації. Такі можливості ІСУП забезпечують скорочення витрат на обробку
даних і підвищення надійності отримуваних результатів, необхідних для прийняття
стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень. Інформаційні системи,
будучи основним інструментом підвищення обґрунтованості управлінських рішень, є
складними програмно-апаратними і телекомунікаційними комплексами.
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ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ IXX – ПОЧАТОК XX
СТОЛІТТЯ)
Розвиток української суспільно-економічної думки у період кінця XIX — початку
XX ст. відзначається різноманітністю течій і напрямів, багатством економічних ідей та
визначними здобутками, що не тільки піднесли її у ці роки на рівень світової, передусім
західноєвропейської, економічної науки, а й вагомо збагатили останню. Але разом з тим
розвиток економічної думки в Україні в цей період мав ряд своїх особливостей, зокрема,
незавершеність формування окремих шкіл та напрямів, необхідність подолання впливу
народництва, триваліший період виходу з кризи класичної політичної економії [1, с. 14].
Серед головних дослідників цієї тематики — відомі науковці Л. Горкіна, В.
Базилевич, П. Леоненко, Т. Дерев'янкін, С. Злупко, В. Сікора, Л. Вернигора, Т. Гайдай, В.
Гринчуцький, І. Коропецький, Л. Корнійчук, Н. Татаренко, Ю. Ущаповський, В. Фещенко
та ін. На наш погляд, у працях по економічній думці Україні кінця XIX — початку XX ст.
основні аспекти розвитку соціального напряму не знайшли достатнього розвитку, а також
відсутністю в сучасних наукових джерелах цілісного аналізу становлення соціального
напряму української економічної думки в кінці ХІХ — на початку ХХ століть.
Визначаючи політичну економію як науку, що вивчає господарську діяльність у
сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ, представники
соціального напряму велику увагу приділяють суспільним відносинам людей, що
виникають у межах цієї діяльності й «аналізують їх у процесі їхнього історичного
розвитку». Тобто соціально-історичний момент стає основним аспектом досліджень.
Звертаючись до вивчення традиційних проблем економічної науки, соціальний
напрям пропонує нове і несподіване їхнє рішення. У розробці теорії цінності її
представник М. Туган-Барановський, стоїть на позиції синтезу трудової теорії вартості і
психологічної теорії цінності, вважаючи, що сфера «чисто» економічних явищ повинна
бути доповнена психологічними мотивами, без яких неможлива єдина теорія цінності.
Що стосується теорії грошей, то тут розробки П.Струве і М. Туган-Барановського
стали зразком номіналістичної теорії грошей. Цінність їхніх досліджень полягає в тому,
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що була підведена теоретична база під критику системи золотого монометалізму й
обґрунтована необхідність створення основ раціональної грошової політики.
М. Туган-Барановський обрав для аналізу широкий діапазон показників
економічного розвитку Великобританії протягом XIX століття. Це пов'язано з тим, що ця
держава була лідером світової економіки на той час. Причому предметом економічного
аналізу Туган-Барановського були не лише побічні показники, але й показники, що
характеризували стан англійського грошового товарного ринків, а також його вплив на
населення Об'єднаного Королівства і перерозподіл доходів та витрат у соціальних
прошарках цього населення. Таким чином, видатна праця українського вченого стала
першим у світі системним дослідженням циклічних закономірностей соціальноекономічного розвитку. У ХХ ст. ця праця Туган-Барановського була перекладена на
німецьку, англійську, японську і багато інших мов.
Вчений зробив помітний внесок у розвиток теорії кооперації,грошового обігу,
критику економічних доктрин марксизму. В 1905 р. у праці «Теоретичні основи
марксизму» він зробив висновок, що в нових умовах теорія К. Маркса лише «Почасти
справедлива».
Світове визнання М.І. Туган-Барановський отримав за дослідження з теорії ринку й
економічних криз, розробку концецій економічної кон'юнктури, яку високо оцінили
економісти багатьох країн ще за життя вченого. Але найвищим досягненням в його
теоретичній спадщині є номіналістично-кількісна, або кон'юнктурна теорія грошей, яку
він виклав в праці «Паперові гроші і метал» (1917 р.). Туган-Барановський цією теорією
на п'ятдесят років випередив кількісну теорію грошей американського професора Мілтона
Фрідмена.
Важливе значення для становлення економічної теорії як науки його підручник
«Політична економія. Курс популярний» (1919 р.). У ньому автор по-своєму розкрив
багато відомих економічних категорій і понять, а саме: капітал, капіталістичне
господарство, обмін і ціни, торгівля, гроші,кредит та банки, кооперація та її види.
М.І. Туган-Барановський звернув увагу на духовні джерела праці майже одночасно
із Франком та одним з перших у світовій економічній думці спробував поєднати трудову
теорію і теорію граничної корисності, поставивши в центрі економічного поступу людину
з її психологічними мотиваціями. Вчений виділив п'ять груп потреб людини :
1) фізіологічні для безпосередньої підтримки життя й почуття спадковості;
2) статеві;
3) симптоматичні інстинкті;
4) альтруїстичні;
5) потреби, що грунтуються на практичних інтересах.
«Мотиви й інтереси не господарського роду. твердив М.І. Туган-Барановський.
мали особливо великий вплив на розвиток господарства».
Зокрема, великою історичною силою с релігія. Вчений зараховував її до
наймогутніших сил у господарському поступі. Особливо високо вчений цінував
патріотизм у системі психологічних факторів суспільного розвитку. На його думку,
національність «часто являє собою крайню межу для симпатичних почувань сучасної
людини».
M.l. Туган-Барановський визнавав активну дію людини, і волі, взаємодії усіх
частин природи. Він дотримувався думки про те, що людина міра всіх речей», заперечував
класову мораль, класовий інтернет, який не є критеріем доброти, істини і краси. Тому
класовий підхід до суспільства вважав неприйнятим.
Як видно з наведеного, Туган-Барановський зробив чималий внесок у гуманістичне
трактування місця й ролі людини, і праці у господарському поступі. Він підняв світову і
національну економічну науку на новий рівень узагальнення, виходячи з критеріїв і
цінностей новітніх досягнень економічної загальносуспільної думки.
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За теорією М.І. Туган-Барановського економічний процес складається з людської
діяльності, яка спрямована на отримання матеріальних засобів для задоволення потреб.
Головна теза полягає в тому, що в людській економіці людина представляє єдиний
абсолютний елемент вартості. Лише людина є особистістю, суб'єктом економіки. Витрати
людської праці рівноцінні витратам її людської особистості.
Отже, М.І. Туган-Барановський дістався висновку, що лише людська праця
виробляє багатства. Ця концепція символізує не суб'єкт людської діяльності, а саму
Людину.
У своїй науковій діяльності український засновник праксеології, економіст,
статистик, математик Євген Євгенович Слуцький (1880-1948) відтворював цілісну теорію
граничної корисності. Він розглядав її психологічні основи теорію діяльності, теорію
цінності та корисності, теорію складної системи інтересів і основи теорії ринку.
Визначним є факт, що Є.Є. Слуцький навчався в Житомирській класичній гімназії, яку
закінчив в 1899 році із золотою медаллю.
Отже, можна зазначити, що розвиток української економічної думки наприкінці
XIX — початку XX ст. характеризується наявністю багатьох шкіл у політичній економії,
багатством ідей і теорій, значними досягненнями в області економічної науки.
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ФЕНОМЕН ЭКОНОМИКИ КИТАЯ
Начало всех изменений в экономике Китая были сформулированы Дэн Сяопином в
10-и летнем плане экономического развития страны. И с 1978 года после «культурной
революции» Китай начал разрабатывать приоритетные направления развития экономики,
введение системы стимулов и ответственности, поощрение иностранных инвестиций в
прибрежные территории («особые экономические зоны»), постепенная ликвидация
«народных коммун», запущен процесс реабилитации пострадавших в «культурную
революцию». Стартовал процесс «реформирования и открытости».
Экономические реформы в Китае можно условно разделить на следующие этапы:
1) 1978-1984 гг. - Плановая экономика – основа, рыночное регулирование –
дополнение. Создание специальных экономических зон.
2) 1984-1991 гг. - Плановая товарная экономика». Акцент сместился на город.
Основным звеном реформы стали: государственные предприятия; система цен;
социальная сфера, наука, техника и образование.
3) 1992-2002 гг. - Социалистическая рыночная экономика. Ускорение и углубление
экономических реформ и открытости, применение интенсивных методов
экономического развития.
4) 2003-2017 гг. - Совершенствования социалистической рыночной экономики.
Углубление реформы экономической системы и по некоторым вопросам
совершенствования системы социалистической рыночной экономики.
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5) 2018 г. – по настоящее время) -Экономика новой эпохи с китайской спецификой.
Реализация мега-проекта «один пояс – один путь», одновременно сформулировав
положение о «человечестве как сообществе единой судьбы».
В ВТО Китай вступил 11 декабря 2001 года, став 143-м членом ВТО, и это событие
привело к большим изменениям как в Китае, так и в мире. Переговоры по вступлению в
организацию велись течение 15-и лет.
После вступления в ВТО Китай адресовал всему миру потребность всесторонней
трансформации экономики. При этом трансформации также осуществлялись и в
технологиях, и культуре, и идеологиях. За 18 лет членства ВТО ВВП Китая вырос
практически в 10 раз, так за 2002 год ВВП составлял 1477,4 млрд. долл., а за 2019 год
14216,5 млрд. долл.
За этот период в стране активно совершенствовались законы, нормативные и
ведомственные акты, написаны сотни тысяч инструкций и нормативных актов. Вся эта
документация касалась вопросов торговли, инвестиций и защиты прав интеллектуальной
собственности.
В 2017 г. на XIX партийном съезде КПК впервые не была! (авт.) поставлена цель
наращивания ВВП. «Обоснованием для этой перемены служит появление новой трактовки
основного противоречия китайского общества как противоречия «между стремлением
людей к хорошей жизни и неравномерностью и неполнотой развития».
Стержневой идеей доклада на 19 съезде КПК стало провозглашение «новой эпохи
социализма с китайской спецификой». Было заявлено, «что китайская нация совершает
«великий скачок» (вэйда фойе) от «вставания» (чжаньцилай) и «обогащения» (фуцилай) к
«усилению» (цянци-лай). В контексте политической истории КНР это означает, что
главной темой правления Си Цзиньпина является укрепление китайской мощи» [1].
По данным за 2019 год результаты всех преобразований и экономических реформ
Китая позволили занимать вторую позицию в мире по показателю ВВП.
На 2019-2020 гг. в Китае насчитывается 137 городов, из них с населением свыше 10
млн. чел. – 10 городов, до 10 млн. человек – 98 городов, а городов с населением до 1
миллиона человек – 29 городов.
Самые большие города возникали там, где были выгодные хорошие транспортные
магистрали, сырьевая база или водная артерия.
Китай стал одной из немногих стран мира, где существуют все промышленные
категории из Международной стандартной отраслевой классификации всех видов
экономической деятельности, разработанной и утверждённой Статистической комиссией
ООН. По производству более 200 видов промышленной продукции Китай занимает
первое место в мире.
Наиболее конкурентоспособными китайскими продуктами являются текстильная,
телекоммуникационная и офисная техника. Активно развивается экспорт мотоциклов,
легковых и велосипедных автомобилей, а также продукция строительства и
автомобилестроения.
На протяжении всех этапов реформ Китай активно изучал опыт и использовал
информацию о передовом развитии отраслей промышленности. И своего рода получилось
информационное пространство для развития интеллекта внутри страны. Китайцы очень
быстро разбираются в новых тенденциях, и понимают, что будет востребовано во всем
мире в ближайшее время, и как сделать, чтобы этот товар все покупали именно у них.
Никто кроме китайцев не может так быстро и качественно производить вещи в таком
объеме.
Китайцы активно обучаются чему-то новому (обмен опытом через приглашения и
внедрение технологий позволяет:
 ускорить темп производства;
 улучшить качество готового товара;
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привлечь новых инвесторов, заинтересованных в таких стремительных
переменах.
Любое новое направление в производстве, технологии предварительно нуждаются
в исследованиях и разработках. «Расходы на исследования и экспериментальные
разработки в 2018 году составили 1,9657 трлн. юаней, в 55,4 раза больше показателей 1995
года, что сопоставимо с 2,18% ВВП КНР. По этому показателю Китай обогнал средний
показатель 15 стран Европейского Союза. С 2013 года Китай стал второй страной в мире
по объёму инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
(НИОКР). Удерживает лидерство в мире по количеству научно-исследовательских
работников, а также по количеству патентных заявок на изобретения, 6 и 8 год подряд,
соответственно» [2].
Внутреннее потребление дает толчок для экономического роста и уже стало
важной движущей силой. Такую стратегию поэтапно правительство страны реализует вот
уже 10 лет. «Гребешковая» модель работы инновационных продуктов в экономической
деятельности
позволяет
сохранить
текущую
доходность
и
осуществить
реинвестиционную политику будущих проектов.
В 2021 году, Си Цзиньпин объявил о полной победе над абсолютной бедностью и
подчеркнул, что Китай достиг цели ООН по искоренению бедности на 10 лет раньше
установленного 2030 года, а его вклад в мировую борьбу с этим явлением составил 70
процентов. По китайским государственным стандартам, находящимися за чертой
бедности считаются те, чей годовой доход не превышает 2,3 тысячи юаней (около 340
долларов).
В стране происходит ускоренное развитие основных технологий, таких как
blockchain, IPV6, 5G, искусственный интеллект, большие данные и т.д. Глубокая
интеграция в формирование промышленного интернета является новым импульсом для
развития цифровой экономики и создания новых столпов интеллектуального общества»
[3].
5G – очень важный стратегический проект для Китая, для него задействованы все
ресурсы. В 2020 году в Китае насчитывалось 120 млн. абонентов 5G, а к концу 2021 года
этот показатель составит 465 млн. абонентов.
Технологии 5G поспособствуют появлению самоуправляемых автомобилей,
развитию виртуальной и дополненной реальности и так называемого интернета вещей,
уменьшат зависимость от Wi-Fi и проводного интернета и даже позволят хирургам
удаленно выполнять сложные операции.
30 апреля 2020 г. Китайские СМИ объявили на весь мир, что специалистами China
Mobile совместно со специалистами Huawei удалось открыть самую высокую в мире
базовую станцию 5G в передовом базовом лагере на высоте 6500 метров над уровнем
моря. Стабильный сигнал 5G покрывает весь северный маршрут восхождения, а также пик
Джомолунгма (высота над уровнем моря: 8848 метров).
Выводы. Скорость китайской экономики характеризуется высоким темпом
развития, основанного на опыте развитых стран. Некоторые факторы успешного развития
экономик заимствованы и модернизированы под условия КНР.
Китай выдвигает стратегии экономики будущего: это:
 качество во всем;
 инвестирование в высокотехнологичные отрасли;
 ставка на жизнь в городах, путем урбанизации территории;
 потребление и формирование потребностей жителей городов;
 упор на развитии рельсового транспорта, как самого качественного, быстрого, и
относительно недорого соединения;
 самообеспечение всеми необходимыми товарами.
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Опыт Китая ярко демонстрируется всем миру с заявлением своих возможностей. И
помня слова Дэн Сяопина «проводить реформы и открытую политику на протяжении 100
лет», китайский народ готов к дальнейшему развитию. Впереди еще 60 лет.
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ЗАКОННІСТЬ – ПЕРЕДУМОВА СПРАВЕДЛИВОСТІ
Соціальна справедливість – це поняття не тільки моральної, а й правової свідомості.
Багатоаспектність і багатозначність терміну "справедливість" утримує деяких дослідників
від спеціального розгляду його в якості лише категорії етики. Тим більше, що існує
історична традиція трактувати справедливість як правове явище (Бекон Ф. [1,2], Вольтер
[3], Гегель[4,5], Гоббс [6] Гельвецій [7] та ін.). Справедливість іноді визначається етиками
як специфічно моральна, а юристами – як специфічно правова категорія. Саме поняття
"юстиція" на латині означає справедливість. Однак поняття "справедливість" не можна
вважати тільки категорією етики або права. Це поняття загальносоціологічне, якому
притаманні, поряд з етичними, політекономічні, соціальні, політико-юридичні аспекти.
Воно також є поняттям етико-філософським.
У сучасній науковій літературі справедливість визначається як категорія моральноправової та соціально-політичної свідомості, як поняття про належне, пов'язане з
історично мінливими уявленнями про невід'ємні права людини. При цьому
справедливість, у вузькому сенсі, розглядається, перш за все, як поняття моральної
свідомості. У словнику з етики це поняття характеризує такий стан речей, який
розглядається як належне, відповідне певному розумінню сутності людини та її прав [8].
Останнім часом у літературі стверджується і більш широке розуміння категорії
справедливості, яке безпосередньо знаходиться у взаємодії з економічною, соціальнополітичною, правовою і філософською свідомістю.
Справедливість виростає з економічних відносин. Вона історично утверджується як
явище суспільної свідомості і по-різному проявляється в різних його видах. Найбільш
наочно справедливість виявляється в духовній сфері, властивих моральній і правовій
свідомості. Виступаючи як поняття етико-правової та соціально-філософської теорії
справедливість фіксує в узагальненому вигляді принципи взаємовідносин суспільства і
особистості. Вона висловлює цілісну оцінку всіх суспільних відносин і людської
діяльності в області обміну її результатами, розподілу матеріальних благ і духовних
цінностей.
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Справедливість – несумісна ні з якими формами зрівнялівки. Протягом багатьох
років в масовому уявленні людей колишнього СРСР утвердилася позиція ототожнення
рівності зі зрівнялівкою. Тенденція до зрівнялівки породжує утриманство, негативно
впливає на якість і кількість праці, знижує його продуктивність. Усім, як і кожному,
тільки порівну. На жаль, ця позиція і зараз носить масовий характер при оплаті праці,
призначенні пенсій та ін. Ми вже прийшли знову до того, що оплата праці вчителя, лікаря,
професора дорівнюється до оплати праці прибиральниці. Наше суспільство не рушить
вперед, якщо ми не позбудемося "зрівнялівки".
Практика зрівняльного розподілу благ привела до порушення міри співвідношення
між працею і мірою споживання, до виникнення "тіньової економіки". Програма
"зрівняльної" рівності виявляється несправедливою за своєю суттю. При цьому необхідно
підкреслити, що справедливість не можна ототожнювати з рівністю, оскільки перше
поняття ширше другого, а також відносна соціальна нерівність не завжди є
несправедливою. Без пошуку нових форм справедливості, розвитку гласності, демократії,
позбавлення від зовнішнього управління, неможливо прискорення суспільного розвитку.
Несправедливість виникає в процесі розподілу матеріальних благ і виражається в
невідповідності між кількістю та якістю праці й міри винагороди. Соціальні наслідки
такої несправедливості вельми небезпечні, бо вони негативно позначаються на ставленні
людей до праці, їх зацікавленості в її результатах.
Фахівці бачать два можливих шляхи вирішення названого протиріччя і усунення
несправедливості зі сфери виробництва: активізація процесу морального виховання
учасників виробництва, підвищення його ефективності, з одного боку, і вдосконалення
господарського механізму в сенсі його сприятливості моральним явищам, з іншого. Це
сьогодні найважливіші шляхи утвердження справедливості при розподілі суспільних благ.
Несправедливість існує там, де людина принижена, де її права і гідність не
забезпечені, де між людьми відсутня рівність. У самій природі сучасного способу
виробництва є внутрішнє протиріччя, що породжує несправедливість. Коли люди в
суспільстві в силу економічних, політичних або будь-яких інших причин займають
неоднакове становище і мають неоднакові права, вони отримують автоматично
можливість в різній ступені привласнювати собі блага і творити несправедливість.
Моральний зміст справедливості ширше правового, юридичного. Це виявляється в
тому, що правове тлумачення справедливості стосується головним чином тільки впливу
на вчинки людей. Зустрічається думка, що твердження справедливості в житті суспільства
залежить від вдосконалення законодавства. Однак ясно, що право охоплює не всі сторони
життя і регулює не всі відносини між людьми. Скажімо, інтимні й особисті, дружні, деякі
сімейні відносини право не контролює і залишає в них повну свободу людям. Але і тут ми
прагнемо до справедливості, і вона, ця справедливість, уже спирається не на силу і
мудрість закону, а на моральну готовність людей віддавати іншим людям те, чого вони
заслуговують.
Таким чином, є сфери, де справедливість позбавлена юридичного статусу, де вона
має виключно моральний характер, куди право не проникає. Крім того, юридична
справедливість може ставати надбанням моральної свідомості.
І тоді, коли ми сприймаємо вимоги закону як свої власні вимоги, юридична
справедливість стає моральної нормою. І тут, мабуть, найбільш чітко виявляється правове
втілення ідеї справедливості в принципі законності.
Висновки: Законність є вельми важливою і необхідною передумовою
справедливості. Щоб людські вчинки могли претендувати на визнання їх справедливими,
вони повинні спиратися на діючі у суспільстві закони. Моральна свідомість може ставити
під сумнів, або зовсім відкидати закон як вираження справедливості в тому випадку, коли
він перестає відповідати новій дійсності, що змінилася, коли він зживає себе і фактично
стає несправедливим. Справедливість характеризується головним чином тим, що вона
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визначається людиною вільно, без зовнішнього примусу і потім добровільно реалізується
нею.
Таким чином, ідея справедливості повинна пронизувати законодавство сучасного
демократичного суспільства. Правове вираження вимоги справедливості міститься в
Загальній декларації прав людини, в тому числі, стосовно і до діяльності суду. Зокрема,
ст.10 Декларації проголошує: "Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків для
встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право,
на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням
усіх вимог справедливості незалежним і неупередженим судом" [9]. Вимоги
справедливості в нашій державі і суспільстві втілюються в основних принципах і
конкретних нормах Конституції України [10]. Однак, з моменту прийняття Конституції,
представники державної та муніципальної влади нашої країни, нехтують цими
принципами і явно служать не українському народу, а собі особисто і, так званим,
"партнерам" України.
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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Визначення національної парадигми і стратегії сталого розвитку України
відбувається під впливом сучасних світових тенденцій щодо вирішення проблеми не
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тільки гармонійного розвитку людства, але навіть його виживання. Ця проблема повинна
вирішуватися шляхом переосмислення господарської поведінки держави, враховуючи
помилки попереднього періоду та розробляючи стратегічні орієнтири сталого соціальноекономічного розвитку країни.
Розвиток економіки, щоб бути ефективним, має бути плановим, для чого й
розробляються стратегії економічного розвитку. Стратегія економічного розвитку – це
набір рішень, розроблених виходячи з можливостей країни і її поточного стану, що в
перспективі забезпечить вихід держави на нові ринки збуту, зміцнення власної валюти,
покращення рівня життя населення, збільшення експорту товарів, прискорення власного
виробництва, зниження залежності від іноземних енергоносіїв.
Якщо документ називається "стратегія", то у ньому має бути: проаналізовано
існуючий стан справ у світовій економіці (зокрема, має бути зазначено про ті тектоничні
технологічні зміни, які в ній відбуваються); повідомлено про стан української економіки в
поточний момент; заявлено про бажання подолати цей стан, про інструменти і методи
подолання цього стану.
Однак стратегію не тільки потрібно розробити, але й її виконувати. Стратегія
економічного розвитку, розроблена крізь призму соціальних потреб, буде найуспішнішою
і за умов її реалізації виведе країну на найвищі світові рейтинги за економічними і
соціальними показниками.
Разом з тим, аналіз ключових показників успішності "Стратегії 2020" свідчить про
те, що більшість з них залишилася невиконаними.
Так, планувалося, що Україна посяде місце серед перших 30 позицій у рейтингу
Світового банку Doing Business. За результатами Україна піднялася всього на сім пунктів
в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing business-2020, який щорічно публікує
Всесвітній банк, та зайняла лише 64-й рядок з 190 країн. Валовий внутрішній продукт
України у розрахунку на одну особу (за паритетом купівельної спроможності)
підвищиться до $16 тис. У дійсності, за даними Світового банку в рейтингу ВВП на душу
населення за паритетом купівельної спроможності у 2018-му році Україна займала 111
місце з показником $ 9,2 тис. Чисті надходження прямих іноземних інвестицій до 2020
року мали скласти понад $40млрд. За даними Нацбанку чисті надходження з 2015 по 2019
рік щороку складали в середньому $2,6 млрд. За останні 4 роки в Україну прийшло
сукупно $12,5 млрд. За індексом сприйняття корупції, який розраховує Transparency
International (TI), Україна мала увійти до ТОП-50 держав світу. За даними TI в 2018 році
Україна залишалася на далекому 120 місці. Підвищення середньої тривалості життя в
країні мало зрости на 3 роки. У 2014 році середня тривалість життя в країні досягала 71
року, в 2019 - 72 роки. Тобто додали ледве рік.
Виконано наступні стратегічні завдання: планувалося, що рейтинг за зобов'язаннями
в іноземній валюті за шкалою рейтингового агентства Standard and Poors становитиме не
нижче інвестиційної категорії «ВВВ». У 2019-му міжнародне рейтингове агентство S & P
Global Ratings підвищило довгострокові суверенні рейтинги України в іноземній і
національній валюті з "B-" до "B", а рейтинги за національною шкалою в Україні - з
"uaBBB" до "uaA", підтвердивши короткострокові рейтинги на рівні "B ". Єдиний
показник який вдалося перевиконати - починаючи з 2014 року витрати на національну
безпеку та оборону становили не менше 5% ВВП, а в 2020 - 5,45%, хоча планувалися
витрати не менше 3% від ВВП[1].
Тим часом науці відомо чимало типів економічного зростання:
- інвестиційне зростання - коли накопичення капіталу випереджає зростання
чисельності робочої сили, тому на частку працівників доводиться більше капіталу;
- зростання у зв'язку з розширенням торгівлі товарами і послугами;
- зростання, пов'язане із збільшенням населення;
- факторне зростання;
- інноваційне зростання, викликане технічним і/або технологічним прогресом [2].
70

Аналіз існуючого економічного стану держави, дає змогу запропонувати наступні
стратегічні напрями економічного розвитку України:
1. Формування державної політики, спрямованої на зростання і розвиток економіки.
Її основу повинні складати внутрішнє політико-правове середовище, спроможне
регулювати фактори глобального середовища, усувати проблемні чинники, визначати
національну стратегію розвитку економіки, адаптувати її до глобального економічного
середовища. Основним завданням повинно стати мінімізація впливу кризових явищ
зовнішнього спрямування.
2. Розробка стратегічних програм розвитку української економіки з орієнтиром на
пріоритети у побудові ефективних економічних відносин з найбільш розвинутими
країнами – потенційними лідерами світової економіки. При цьому необхідно залучати в
обіг наявні переваги, що має держава.
3. Посилення ролі держави у системі взаємодії з глобалізованим світом. Держава
повинна реагувати, регулювати, моніторити прояви зовнішніх процесів. Своєчасно
включати відповідні механізми реагування, блокувати несприятливі впливи.
4. Реформування базових засад розвитку національної економіки шляхом переходу
від міжнародної спеціалізації на низько-технологічних товарах і послугах, які втілюють в
собі незначну додану вартість, до спеціалізації на середньо - та високотехнологічних
видах виробництва. Це сприятиме зміцненню економіки, підвищить її конкурентні позиції
за рахунок нарощування обсягу виробництва продукції, що має закінчений технологічний
цикл і сприяє сталому використанню власного природно-ресурсного потенціалу.
5. Нівелізація глобальних впливів і широке використання територіальних переваг у
розміщенні і розвитку виробництв, населення та інфраструктури. Це дасть можливість
забезпечити стійкість розвитку національної економіки в умовах глобалізації.
6. Виконання базової стратегії економічного розвитку України повинне
супроводжуватися розробкою альтернативних забезпечуючих стратегій, які будуть
враховувати ситуацію, що складається на певний час, під впливом зовнішніх і внутрішніх
факторів. Урахування цих факторів забезпечить більш якісне виконання її завдань і
сприятиме повноцінному реформуванню економіки України.
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КИТАЙ ПОБЕДИЛ БЕДНОСТЬ
Бедность – по-прежнему является главной проблемой человечества. Действуют
международные организации, программы на национальном уровне по борьбе с бедностью,
актуальность изучения причин бедности очевидна.
Китайская Народна Республика (КНР) стала первой страной, которая достигла цели
развития тысячелетия (ООН) по сокращению бедности и достигла на 10 лет раньше
установленного срока (ООН) на 2030 год и взнос Китая в глобальную борьбу по
искоренению бедности составляет 70%. КНР является участником Альянса ООН по
искоренению нищеты, на основе проекта «Один пояс, один путь». В ходе реализации
данного проекта в странах вдоль «Пояса и пути» 7,6 млн человек вырвались из крайней
нищеты, а еще 32 млн - преодолели средний порог бедности. Мировое сообщество
активно изучает опыт Китая в области сокращения бедности, так как, в силу
непредвиденных обстоятельств (пандемии COVID-19) многие жители планеты могут
оказаться за чертой бедности.
Одной из основных целей китайской модели модернизации является повышение
уровня благосостояния, посторенние общества «сяокан» (среднезажиточное общество),
модели идеального общества. В период правления Дэн Сяопина, который предоставил
экономическую программу - «Политика реформ и открытости», идет отсчет борьбы с
бедность (более сорока лет).
В 2021 г. в Китае подведены итоги кампании по борьбе с бедностью,
символизирующей завершение первого этапа реализации концепции китайской мечты строительства общества среднего достатка («средней зажиточности»).
Абсолютная бедность в Китае — это доход 4 тысячи юаней в год. Международная
методика Всемирного банка предполагает цифру 1,9 доллара в день (по паритету
покупательной способности, т. е. учитывая инфляцию и скачки курса).
Показателя абсолютной бедности населения Китая:
 в 1993 году - 661 млн китайцев, или 57% населения;
 в 2016-м - 6,9 млн, или 0,5%;
 в 2021-м, абсолютная бедность ликвидирована.
Данной победе предшествовала сорокалетняя последовательная политика
реформ и открытости под руководством:
 Дэн Сяопина (с конца 1970-х до начала 1990-х гг.) - за время его правления
бедности было выведено 770 млн человек (более половины населения
современного материкового Китая);
 Ху Цзиньтао (2003 – 2013гг.) - половина срока правления пришлась на период
дестабилизации мировой экономики (мировой финансовый кризис):
 Си Цзиньпина (с 2013 г. по настоящее время) – достижение среднего достатка.
Этапы пути КНР к среднему достатку представлены:
1) 1978–1985 гг. - реформы для развития сельского хозяйства и сокращения
бедности;
2) 1986–1993 гг. - программы сокращения бедности, нацеленной на развитие;
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3) 1994-2000 гг. - Государственный план избавления от бедности 80 млн
человек за 7 лет
4) 2001- 2010 гг. и 2011-2020 гг. Целевые Программы оказания помощи
бедным сельским районам и их развития
5) 2021 - победа над бедностью
Факторы успеха в борьбе с бедностью:
 систематический подход к решению проблемы (функционирует непрерывно и
охватывает практически все сферы социально-экономического развития, «создания
ускоренными темпами инновационного государства»);
 государственно-капиталистическая
модель
экономики
способствовала
экономическому подъему страны (обеспечивалась эффективность «видимой руки
государства» в размещении ресурсов, направляемых на обеспечения развития страны);
 развитие науки и техники (повышение производительности труда на каждом
рабочем месте);
 реформа в образовании (рост инвестиций с 1997-по 2018 гг. общее
финансирование возросло в 16,3 раза);
 поддержка промышленности (техническими инновациями и реконструкция);
 строительство инфраструктуры (строительство дорог в бедных районах,
установка интернета, развитие почтовых дронов для труднодоступных районов);
 государственные программы для беднейших сельских районов, (каждый год
нуждающимся семьям предоставляется 100 тысяч юаней на улучшение жилищных
условий);
 вместо социальных пособий, государство выделяло рассаду, семена, небольшие
кредитные займы, информационные и технологические услуги, премии, гранты:
 проведения семинаров и практических курсы по финансовой грамотности,
строительству и реконструкции брошенных производственных зданий, инновационным
технология получения продукции в отрасли растениеводства и животноводства;
 каждый член семьи имеет право за счет государства овладеть как минимум одной
прикладной профессией;
 развитие кооперативного движение на селе (организация ферм, ремонтных
мастерских, цехов по деревообработке и др.).
В итоге исследования этапов ликвидации бедности прослеживается, что с
бедностью боролись не за счет повышения выплат, а за счет финансовых и налоговых
маневров:
 поэтапные действия в данном процессе с южных регионов на северо-западные,
где проживало самое бедное население страны;
 ведения минимум по зарплате, который не облагается налогом – 5 тыс. юаней
(приблизительно 57 тыс. рублей), освобождены от налогов многих малых и средних
предприятий;
 постепенное введения всеобщей пенсионной реформы;
 значительные вложения финансов в более продуктивную промышленность, чем в
менее продуктивное сельское хозяйство. Итог - быстрая урбанизация страны. В 1980-х
годах, около 20% населения Китая проживало в городах, а 80% – в деревнях. В 2020 более
60% китайцев живут в городах, а в деревнях – 40%. Появились больше возможностей для
заработка (формирование среднего класса):
 государство наращивает денежную массу внутреннего рынка страны, и
наращивает производственные мощности;
 трансформации Китая из сельскохозяйственной страны в промышленную.
В программных документах КНР особое внимание уделяет двум показателям ВВП
- удельному весу расходов на образование и на научно-исследовательскую деятельность,
которые и обеспечивали подъём страны.
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Инвестирование в человеческий капитал как образование, профессиональная
подготовка, возможности для трудоустройства, меры поощрения и организационные
инновации, способствовало развитию предпринимательской деятельности, развитию
фермерских кооперативов и др.
С 2013 г. реализуется Научно-технологический проект по инновациям в сельском
хозяйстве. Для сельских жителей разрабатываются и предоставляются инновационные
технологии с учетом региональных специфик. Например - технологии типа «рис-рыба»,
выращивание мальков в воде (часть года заливают рисовые посадки водой). Рис и рыба
обеспечивают успешность комплексных рисоводческих агроценозов. Оказывалась
помощь в создании экогостиниц в деревнях [1].
В 2016 году Государственный комитет по делам развития и реформ КНР заключил
с Alibaba Group соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере
предпринимательства для возвращающихся в сельскую местность жителей и развития
электронной коммерции на селе. Электронная коммерция де-факто стала одним из
ключевых инструментов искоренения нищеты в сельских районах и урегулирования
сельскохозяйственных производственных структур.
Появился термин «Таобао-деревня», в которой не менее 10 процентов хозяйств
имеют онлайн-магазины, а годовой доход от электронной коммерции приносит не менее
10 миллионов юаней (около 100 миллионов рублей).
В Китае сейчас очень популярный тренд на экопродукты: мед, овощи, грибы и др.
Цифровые технологии формируют полную индустриальную цепочку, которая связывает
производство, предложение и сбыт [2].
Полного признания в научным мире победы над бедностью в Китае - нет.
Некоторые ученные и аналитики утверждают, что бедность побеждена формально [3]:
 страна установила низкую планку в определении бедности (ниже парового
значения бедности Всемирного банка);
 сельские регионы в центральной и северо-западной части страны до сих пор
остаются очень бедными;
 одностороння информации.
Мнения разные, но задача, которая была поставлена в 1978 году, выйти из
состояния бедности, сегодня в КНР решена.
Выводы. Опыт КНР показывает, что борьба с бедностью посредством повышения
уровня жизни людей дает мультипликативный эффект для экономики страны в целом.
Оптимальная стратегия для полномасштабного раскрытия экономического потенциала
общества – это инвестирование в человеческий капитал.
Отправная точка в реализации программ с бедностью в Китае это:
 концепции развития ориентировалась на людей,
 поддержка и развитие фундаментальных интересов большинства людей.
Источники и литература:
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ КОНОПЛИ
Конопля — это техническая и пищевая культура, возделываемая в основном для
получения волокна и семян. Это доступный натуральный, экологически чистый и
ежегодно возобновляемый природный ресурс.
Ценность промышленной конопли заключается в ее неприхотливости, растет очень
быстро и способна подавить влияние сорняков, устойчива к вредителям и болезням, не
требует применения агрохимии, не истощает почву, является санитаром сада и огорода и
полностью перерабатывается (абсолютно безотходное производство).
Из промышленной конопли производить более 50 тыс. наименований различной
продукции [1]:
• биокомпозиты, которые легко формировать в любую необходимую
производителю форму, материал остается долговечным и стабильным;
• всю текстильную продукцию (гигиенические эко-ткани):
• продукты питания (масло, протеин, смузи, молочко, энергетические батончики,
салатные заправки, макароны, мяса на основе конопли и др.);
• медицинские препараты и продукцию косметики (которые замедляет процесс
старения, ускоряет регенерацию клеток и др.);
• брикеты (пеллеты) по теплотворным свойствам вдвое превосходят древесину;
• целлюлозу (возможность получения большого количества конопляного сырья за
значительно меньший (4 месяца) промежуток времени чем древесного (50 лет);
• биодизель и этанол/метанол, которые в разы дешевле, чем из нефти;
• аккумуляторы, которые за секунды заряжаются, производятся из дешевого
конопляного волокна и являются биоразлагаемыми и др.
Из конопли возможно изготовить почти любой продукт, который производят из
дерева, хлопка или нефти (включая пластик).
В 1937 году, в США началась антиконопляная кампания глобального масштаба
(«наркотический» пиар). Основными лоббистами поправок в законопроекты, связанных с
запретом на выращивание конопли, выступили владельцы:
• деревообрабатывающей промышленности (1 гектар конопли по продуктивности
эквивалентен 4 гектарам леса);
• нефтяной промышленности;
• химической промышленности. Основные патенты на производственные
процессы из нефти выкупила компания DuPont:
• алкогольной и табачной промышленности.
Индустриализация в сельском хозяйстве, инновации в деле производства конопли
разрушило бы львиную долю бизнеса данных видов отраслей и в особенности нефтяной
промышленности.
В 1961 в ООН приняли международную конвенцию о наркотических средствах и
техническую коноплю приравняли к марихуане, а 1963 году СССР ратифицировала эту
конвенцию, и конопля оказалась вне закона. Средства массовой информации внесли
большой вклад в создание негативного образа конопли. Только Франция не приняла
Единую конвенцию о наркотических средствах, и сейчас располагает самыми
инновационными технологиям выращивания и переработки продукции с конопли.
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На данный момент миф о конопле разоблачён и мировое производство
развиваеттся ускоренными темпами. Разрабатываются новые высокоурожайные сорта
конопли, оцифровывается технология ее выращивания, внедряются инновационные
технологии для конопляной индустрии.
Начало возрождение конопляной индустрия в России началось после выхода в 2007
году Постановления Правительства РФ № 460, которым разрешалось выращивать
технические сорта конопли. Но только с 2011 года начались увеличиваться посевные
площади технической конопли
В 2020 году технической коноплей в мире было засеяно 150 тысяч гектар, а 1928 г.
площадь посева конопли в СССР составила 966 тыс. га или 81,6% мировой площади посева
конопли [2]:
Экономика коноплеводства развиваются по трем направления: агропромышленное,
медицинское, рекреационное.
Маржинальность данных направленный различная:
• волокно рентабельно при площадях от 5 тыс. га. Прибыль с одного гектара 250–380 тыс. рублей (гектар пшеницы с урожайностью 50 ц/га дает 50–70 тыс. рублей);
• пищевая продукция из конопли самая низкая в секторе продовольствия и
наименее затратная, имеет широчайший круг потребителей, который с каждым годом
увеличивается;
• производство целлюлозы начинает приносить доход при работе завода с
загрузкой сырья, собранного с 20 тыс. га (в среднем одно предприятие обслуживает от 20
до 100 тыс. га). Один гектар конопли за год даёт 5-6 кубических метров древесины, в то
время как лесные породы деревьев — 2,7-3,2 куб. м (1 гектар конопли заменяет 5 га леса);
• производство семян при урожайности семян конопли 1 т/га уровень
рентабельности составляет 148,8 %, а при глубокой переработка продукции конопли
позволяет достичь уровня рентабельности более 500%:
• возделывание конопли на медицинские цели имеет высокую рентабельность.
Самое дорогое сырье конопли — листья и соцветия, а российские сельскохозяйственные
производители на данный момент могут работать только с семенами и трестой
(конопляной соломой) и 15% растения выбрасывается, что составляет до 70% ее
рентабельности. Листья и соцветия конопли позволяют с 1 га зарабатывать до 100 тыс.
долларов
• доходы с 1 га конопли могут составлять 250–380 тыс. руб. Для сравнения: с
урожайностью пшеницы 50 ц/га можно получить 50–70 тыс. руб.
Экономическая эффективность выращивания технической конопли зависит от сорта
и технологии выращивания.
Согласно результатам испытаний в Национальном центре зерна имени П.П.
Лукьяненко различных сортов конопли волокнистого и масличного направлений получены
следующие показатели:
• урожайность семян варьирует от 7,3 до 10,3 ц/га,
• стеблей – от 120,5 до 165,0 ц/га,
• сбор волокна – от 33,6 до 50,7 ц/га,
• все сорта характеризуются прочным волокном – от 27,0 до 31,4 кгс.
• содержание основного наркотического вещества 0,03-0,05%.
Показатель экономической эффективности выращивания конопли зависит от
технологии выращивания [3]:
1.
на семена затраты составляют в пределах 45172,5 руб./га. - 50824 руб.
или 112,5% рентабельности);
2.
для получения высококачественного волокна («зеленцевая»
технология) затраты составляют 175284,68 руб. /га, прибыль - 93378,32 руб. /га или
62,5% рентабельности);
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3.
для двух типов продукции - семян и тресты затраты составляют
53840,80 руб. /га., прибыль - 98956,20 руб. /га или 183,8% рентабельности.
Вторая технология выращивания конопли имеет наибольшую прибыль, при
меньшей рентабельности, а при третей технологи затраты средние среди всех трех, но
рентабельность самая высокая.
При определении экономической эффективности выращивания конопли необходимо
учитывать специфику отрасли [4]:
• при определении технологической эффективности учитывать качество
волокнистой продукции, которое характеризуется номером длинного волокна и его долей
в общей массе полученного волокна;
• при определении эффективности технологий и отдельных инноваций учитывать
стоимость волокна, содержащегося в полученном урожае тресты;
• при калькуляции себестоимости тресты и семян конопли затраты, которые
невозможно отнести на конкретный вид продукции, следует распределять между трестой
и семенами пропорционально их стоимости по средним ценам реализации.
Выводы. Причины стремительного роста отрасли коноплеводства в мире, а также в
России обусловлены:
• высокая рентабельность и цена на продукцию коноплеводства,
• спрос на внешних рынках
Для дальнейшего развития отрасли коноплеводства и повышение ее показателей
экономической эффективности необходима:
• целевая государственная программа, координирующая взаимодействие
сельскохозяйственных производителей, переработчиков, производителей продукции из
конопли;
• специализированная сельскохозяйственная техника (в особенности комбайны);
• система оборудования для первичной переработки продукции конопли
(продукцию конопли реализовывают в виде соломы, тресты или волокна).
• учебная программа для подготовки специалистов как в области выращивания
сортов технической конопли, так и в области ее первичной переработки;
• разработка инновационных технологических линий для получения товаров
широкого потребления из конопли.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПУ
Здобуття незалежності України привело до природного бажання йти на курс
європейської інтеграції. Метою цього шляху є масштабні та рішучі внутрішні зміни, що
створять шлях до спільноти розвинутих європейських країн.
Відносини між нашою країною і Європейським союзом на сучасному етапі мають
винятково важливе значення, як в зовнішньо так і у внутрішньополітичному напрямку.
Мова йде не просто про активні контакти з великим та сильним зарубіжним партнером, а
й про подальшу перспективу на фоні світової арени та міжнародних відносин, як
економічних так і валютно-фінансових.
На сьогодні Україна стоїть перед об’єктивною необхідністю посилення
інвестиційного процесу. Якісне забезпечення виробництва та побудова надійної та
широкої ринкової інфраструктури відбувається саме завдяки механізмам інвестування.
Чим більша ефективність цього процесу, тим більш прискорюється процес відтворення, а
зворотній механізм проводить до зниження конкурентоспроможності економіки в країні,
знецінення основного капіталу, занепаду виробництва та підвищення собівартості
продукції, та як слідство зниження інвестиційної активності.
Інвестиційний процес, особливо в умовах євроінтеграції, потребує постійного
контролю, вивчення та аналізу стратегій, вибору напрямків та ефективних форм
інвестування, постійного пошуку нових шляхів активізації та посилення інвестиційної
діяльності, а це в свою чергу буде повністю залежати від інвестиційного клімату в країні.
Серед основних показників в даному випадку вважають інвестиційний потенціал та
інвестиційні ризики.
Україна за своїми потенціальними можливостями вважається інвестиційно
привабливою країною, оскільки:
- В наявності є достатня природно ресурсна база;
- Спорідненість з іншими європейськими культурами;
- Має достатньо високу професійну підготовку та рівень освіти;
- Великий споживчий кошик та низь вартість робочої сили.
Однак ці перспективи перекриваються цілою низькою проблем. За останні роки в
Україні накопичилось багато економічних проблем, особливо в інвестиційній сфері.
Очікування нормалізації та врівноваження економічної діяльності в зв’язку з інтеграцією в
Європу та приєднання до міжнародних організацій нажаль не відбулися достатній мірі, що
в свою чергу призвело до відмови частини міжнародних та вітчизняних інвесторів
вкладати свої ресурси в українську економіку. На протязі останніх років рівень інвестицій
складає 22-24% ВВП , і ці показники не є задовільними так як не дають довгострокову
позитивну динаміку для економіки.
Серед інвестиційних ризиків експерти виділяють:
- Надмірне втручання держави в фінансову та економічну діяльність;
- Відсутність сталого політичного та економічного напрямку;
- Корумпованість та бюрократизм державних структур;
- Недосконале податкове законодавство;
- Незабезпеченість рівних умов і свобод для інвесторів;
- Непередбачуваність та нестабільність у адмініструванні;
- Політичний вплив на судову систему;
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На сьогодні в Україні вже зроблено декілька шляхів до сприяння інвестиційного
клімату на шляху євроінтеграції. В законодавчій базі створено необхідні умови правового
поля для інвесторів і іноземні інвестори мають рівні умови та національний режим для
інвестиційної діяльності. Законодавство України створило широкі можливості при виборі
об’єктів інвестування , видів та форм інвестицій, приєднання інших учасників в
інвестиційний процес. Використання національної та конвертованої іноземної валюти при
реінвестуванні, рухомого та нерухомого майна і пов’язаних з ним майнових прав, цінних
паперів інтелектуальних прав – всі ці широкі можливості надано та гарантовано
законодавством країни, першокласними банками та підтверджено згідно з законами країнінвесторів [1].
Іноземні інвестори на сьогодні практично необмежені в об’єктах та формах
інвестування, створенні філій або підрозділів, оформлення та придбання рухомого та
нерухомого майна, використання природних ресурсів, господарська діяльність на базі
розподілу продукції на основі угод та договорів, що не суперечать законодавству України.
Знято обов’язковість реєстрації інвестицій іноземного походження, що був
адміністративним бар’єром в цьому напрямку [2].
На жаль істотно гальмує механізми інвестування тіньова економіка в країні, що
створилася як наслідок недосконалої податкової системи. Також через бюрократію та
корупцію інвестиційна репутація України страждає найбільше. Складність та заплутаність
в судовій системі, недостатність правових гарантій, неможливість притягнення судових
виконавців до відповідальності за принесені збитки, що виникають в результаті
несправедливих рішень, рідко використовується експертний аналіз та багато іншого [3].
Серед основних рекомендацій для покращення ситуації спеціалісти рекомендують:
- Обмежити можливості втрачання уряду у приватні господарські справи;
- Активність регіональної влади в приватизаційних процесах, готовність до співпраці
з інвесторами сприяє розвитку інвестиційного процесу;
- Приватизація великих державних підприємств, сектору послуг
зовнішніми
інвесторами є ефективним способом залучення ресурсів;
- Створення прозорої Банковської системи;
- Підтримка політики залучення ПП
спричиняє розширенню експорту
та
збільшенню виробництва та реалізації продукції;
- Ліберальний зовнішній режим, торгівля, інвестиційна політика створюють умови
для залучення ПП;
- Належне оформлення права інтелектуальної власності;
- Спростити процес організації бізнесу;
- Відкритість економіки до потоків.
Забезпечення гарантій та надійного захисту іноземних капіталів та інвестицій
дозволило б завершити та вдосконалити реформування економіки, підняти
конкурентоспроможність підприємств та продукції, та багато інших питань , які в інших
країнах вже встигли вирішити та вдосконалити.
Створення та підтримка певних організацій з пошуку та залученню іноземних
інвестицій також могло б полегшити ситуацію завдяки:
- Пошуку іноземних партнерів для вітчизняних підприємців;
- Допомозі в оформленні необхідної документації, створенні бізнес – плану,
проектів;
Однією з основних умов для залучення інвестицій як іноземних так і вітчизняних –
постійний, стабільний, загально висвітлений набір норм, правил, гарантій, сформованих
таким чином, щоб інвестори могли спокійно працювати в їх площині [4].
Аналіз та огляд інвестиційного законодавства в нашій державі на сьогодні визначив,
що Україна не завершила регулювання та методичне забезпечення інвестиційної
діяльності. Крім того істотною перешкодою є і недостатнього рівня інфраструктура. Не
має в необхідній кількості потрібних спеціалістів, аудиторів, експертів, консультантів. А
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ті спеціалісти, що працюють в цій сфері не завжди мають достатній рівень знань та вмінь,
професіоналізму для створення якісної праці. А за відсутністю висококваліфікованих
працівників йдуть не якісні програми та проекти.
Принципи врегулювання інвестиційної стабільності в Україні:
- Стабільність та чіткість законодавчої бази для іноземного інвестування;
- Створення диференційного підходу до пільгового режиму для іноземних інвесторів
після аналізу форм та обсягів інвестування;
- Відповідне організаційне та інформаційне забезпечення іноземного інвестування.
Отже покращення економічної сфери, інвестиційної діяльності та відповідно
соціальних умов можливо лише рішучими та комплексними заходами, регулярними та
послідовними ринковими реформами, що створять необхідну атмосферу для приваблення
інвесторів та підняття підприємницької ініціативності в межах країни, створять
конкурентне середовище та стимули для подальшого розвитку.
Джерела та література:
1. Закон України “Про захист іноземних інвестицій на Україні” від 10.12.1991 р. №
1955-ХІІ / Верховна Рада України
2. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 N 94/96-ВР /
Верховна Рада України
3. Козаченко Г.В. Управління інвестиціями на підприємстві / Г.В.Козаченко,
О.М.Антипов. – К.: Лібра, 2004.-368 с.
4. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних
корпорацій. / О.І.Рогач. – К.:Либідь, 2005.-720 с.
Науковий керівник: Сільченко І.А. - старший викладач кафедри економіки і
фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»
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СЕКЦІЯ 2.
СТАТИСТИКА, ОБЛІК І АУДИТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Рунчева Н.В.
д.е.н, професор кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
РЕГУЛЯТОРИ ОБЛІКУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ
Для забезпечення правового впровадження міжнародних стандартів в структурі
Європейського союзу (ЄС) створюється спеціальний комітет – Комітет з Регулювання
Обліку (Accounting Regulatory Committee − ARC) і консультаційна група – Європейська
Консультаційна група з Фінансової Звітності (European Financial reporting Advisory Group
– EFRAG). Тому, починаючи з 2005 року, міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) є обов'язковими (на рівні законодавства) до застосування для складання
консолідованої звітності європейськими лістинговими компаніями. У зв'язку з цим
Комітетом з міжнародних стандартів була проведена велика робота щодо перегляду вимог
діючих стандартів, яка спрямована на зменшення кількості допустимих альтернатив
(Проект з поліпшення (Improvements Project), в результаті якого були переглянуті 15
МСФЗ (International Accounting Standards − IAS)).
У 2002 році Європейська комісія приймає Директиву ЄС про те, що всі компанії,
чиї акції котируються на біржах, зобов’язані починаючи з 2005 року, складати
консолідовану звітність за МСФЗ (IAS/ IFRS). Те саме правило прийнято і в США, і в
інших країнах, де активно діють професійні бухгалтерські організації, котрі є членами
Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC – International Federation of Accountants).
У 2003 р РМСФЗ вперше після реорганізації опублікувала новий Міжнародний
стандарт фінансової звітності (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності» (First-time Adoption of International Financial Reporting Standards). Це
перший стандарт, виданий в новому форматі. Він складається з трьох частин: самого
стандарту, основи для прийняття рішень (Basis for Conclusion) і посібника з застосування
(Implementation Guidance).
29 березня 2018 року Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності (IASB)
випустила переглянуті Концептуальні засади фінансової звітності, які містять
фундаментальні концепції фінансової звітності, що направляють IASB в розробці
стандартів. Це забезпечує концептуальну послідовність обліку схожих між собою
транзакцій, а також служить джерелом корисної інформації для інвесторів та інших
категорій користувачів. МСФЗ не є догмою, нормативними документами, що
регламентують конкретні способи ведення бухгалтерського обліку та норми складання
звітності. Вони носять лише рекомендаційний характер, тобто не є обов'язковими для
прийняття. На їх основі в національних облікових системах можуть бути розроблені
національні стандарти з більш деталізованою регламентацією обліку певних об'єктів.
Система впровадження МСФЗ в ЄС має дворівневу структуру. На технічному рівні
створена Європейська консультативна група з фінансової звітності (EFRAC), завдання якої
полягає в консультуванні ЄС та Комітету з регулювання стандартів бухгалтерського обліку,
в який входять представники країн ЄС. Крім того, ЄС дав згоду на формування Групи
(SARC), яка буде складатися з представників державних установ та даватиме оцінку
рекомендацій EFRAC на їх об'єктивність і збалансованість. Крім того, в інфраструктуру
впровадження МСФЗ входить також Комітет європейських органів регулювання цінних
паперів − CESR, який знаходиться в тісній взаємодії з ЄС.
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На сьогодні глобальними регуляторами обліку виступають Рада з міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) (International Accounting Standards Board,
IASB) та Рада зі стандартів фінансового обліку США (РСФО США) (Financial Accounting
Standards Board, FASB), результатом діяльності якої є облікові принципи США (GAAP US)
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP). Регуляторами організації з
бухгалтерського обліку на міжнародному рівні виступають також такі організації як:
Європейське економічне співтовариство (European Economic Community – ЄC), Інститут
громадських бухгалтерів Англії та Уельса (Institute of Chartered Accountants in England and
Wales), Громадська асоціація дипломованих бухгалтерів (Chartered Association of Certified
Accountants), Американський інститут сертифікованих публічних бухгалтерів (AICPA),
Інститут аудиторів (Institute der Wirtschaftsprufer, Німеччина), Африканська Рада з
бухгалтерського обліку (African Accounting Council), Федерація бухгалтерів країн
Південно-східної Азії (ASEAN Federation of Accountants), Європейська Федерація
бухгалтерів (Federation des Experts compatibles Europeans) та ін. [1].
Роль національних регуляторів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Україні виконують Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Міністерство
фінансів України, Національний банк України, Державна служба статистики України,
Державна фіскальна служба України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерство юстиції; Міністерство зовнішніх справ, Нацкомфінпослуг України,
НКЦПФР України; Державна казначейська служба, галузеві Міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади України.
Міністерство фінансів України і Національний банк України ініціювали
об'єднання професійної спільноти навколо процесу застосування МСФЗ, що
формалізується відповідним Меморандумом.
Джерела та література:
1. Пасько О.В. Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як
ключовий суб‘єкт глобального управління в сфері обліку: проблема легітимності. URL:
http://magazine.faaf.org.ua/rada-z-mizhnarodnih-standartiv-buhgalterskogoobliku-yakklyuchoviy-sub-ekt-globalnogo-upravlinnya-v-sferi-obliku-problemalegitimnosti.html
(дата
звернення 18.03.2021).
Базилевич І.О.,
здобувач початкового рівня вищої освіти ЕПФК,
спеціальності 073 Менеджмент,
Клименко А.А., к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СФЕРУ ПРАЦІ
2020-й рік шокував планету появою нового вірусу, якого світ ще не бачив.
Напрацьованого інструментарію реагування на епідеміологічні загрози світового
масштабу не існувало, а тому кожна країна діяла на власний розсуд. Плани поточних дій
змінювалися на ходу. Часто рішення були протилежними одне одному, а іноді просто
панував хаос.
Рішення української влади також не завжди були логічними. На початку
розгортання епідемії до загроз ставилися легковажно. Але вже невдовзі Україна пішла
шляхом тотальних заборон у «турборежимі», які, з одного боку, не дали епідемії набути
руйнівних масштабів, а з другого – можуть просто зупинити нестійку українську
економіку, породжуючи новий кризовий стан.
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Глобальна коронавірусна криза суттєво вплинула на людський розвиток і цей вплив
посилюється. COVID з його потрійним ударом – по охороні здоров’я, освіті та рівнях
доходів – може суттєво змінити цю тенденцію.
Нинішня світова криза, початок якої припадає на лютий-березень 2021 року, є
водночас і епідеміологічною, і економічною, і соціальною, і геополітичною. Ця криза має
ряд суттєвих відмінностей від світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 років.
Остання мала суто фінансову природу і була подолана переважно фінансовоекономічними інструментами і, передусім, насиченням провідних економік додатковою
ліквідністю та заходами щодо укріплення фінансових ринків.
Заходи, що прийняті національними інститутами влади, у т. ч. України, з метою
обмеження поширення COVID-19 та уникнення масштабних втрат серед населення,
мають, як мінімум, потрійні наслідки для економічного зростання.
Перший – це шок пропозиції. Органами законодавчої і виконавчої влади та
місцевого самоврядування адміністративним шляхом призупинена господарська,
підприємницька діяльність низки секторів економіки, і серед них – туризм, громадське
харчування, транспорт, індустрія спорту та розваг.
Другий – це шок попиту. Йдеться про те, що доходи суб’єктів господарської
діяльності, а отже, й домогосподарств, що пов’язані із секторами економіки, діяльність
яких призупинена, заборонена та обмежена, стрімко знизилися і цей процес триває.
Абсолютна більшість домогосподарств і в першу чергу ті, про які йшлося вище,
обмежують витрати через зниження доходів, погіршення споживчих настроїв та
непередбачуваного майбутнього. За короткий період приватне споживання
сконцентрувалося на товарах першої необхідності. Попит на інші товари різко зменшився,
що має негативний вплив на всі сфери економічної діяльності.
Третій – шок міжнародної торгівлі. Обмеження вільного переміщення товарів,
людей, зниження до мінімуму міграційних потоків, подорожей призвело до порушення
глобальних логістичних ланцюгів, дефіциту проміжних товарів з країн, які зазнали
найбільших втрат, що пов’язані з пандемією COVID-19.
Зазначене вище вносить суттєві зміни у всі складові глобального і національних
ринків праці, впливаючи одночасно на попит, пропозицію та ціну послуг робочої сили [1].
Станом на кінець лютого 2021 р. оцінка соціально-економічних, соціальних втрат
від пандемії і пов’язаних з нею карантинних заходів ускладнена. Запроваджені
обмежувальні заходи зберігаються і можливе лише часткове їх послаблення.
Першою країною, яка поступово знімає запроваджені обмеження та відновлює
економічну активність, є Китай, звідки й розповсюдився вірус.
Переважна більшість країн світу відреагувала на ситуацію карантинних обмежень
намірами та реальними діями щодо збільшення масштабів державної підтримки.
Механізми довгострокової та короткострокової підтримки кожна країна обрала свої.
Найбільш поширеним інструментарієм підтримки суб’єктів економічної діяльності стало
кредитування малого та середнього бізнесу, допомога банкам та авіакомпаніям, підтримка
стартапів. Актуалізувались форми соціальної підтримки самозайнятих та працівниківконтрактників – страхування від безробіття, щотижневі виплати, одноразові субсидії.
Підкреслимо, що для країн, які розвиваються, негативний вплив обмежувальних
заходів на національну економіку посилюється через додатковий девальваційний тиск на
національну валюту, оскільки міжнародні інституції вилучають свої інвестиційні ресурси
з цих економік у намаганні захистити активи.
Не виключено, що сплеск зареєстрованого безробіття може статися якраз після
завершення карантину, коли роботодавці почнуть оформлювати «розлучення» з
працівниками.
Для зниження безробіття українським урядом було ухвалено рішення про
збільшення допомоги безробітним і роботодавцям, розширення та спрощення умов
отримання кредитів, надання позики на пільгових умовах для мікропідприємців та малих
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підприємств з метою підтримки бізнесу у кризовий період, спрощення умов реєстрації
безробітних громадян у службі зайнятості та подання заяви на отримання допомоги з
безробіття.
Зазначимо, що частка галузей української економіки, які у найбільш мірі
постраждали від запровадження карантинних заходів (торгівля, транспорт, будівництво,
сфера комерційних послуг) складає біля 31% у структурі ВВП України [2].
Пандемія COVID-19 спричинила величезні зміни на всіх рівнях: від розвитку
економіки до діяльності підприємств і приватного життя. Перед бізнесом постали
нечувані виклики: як підлаштуватися під нові обставини, зберегти власну справу та
клієнтів.
Українське суспільство, як і людство на усіх континентах зіштовхнулося з новим
глобальним викликом. Усі ми є свідками того, як пандемія коронавірусу COVID-19
змінює на очах життя мільярдів людей, а світова економіка занурюється у нову кризу,
масштаби якої важко прогнозувати. За цих умов життєво важливо опанувати мистецтво
балансувати між збереженням життя людей і відновленням, «запуском економіки»; не
боятися змін і бачити не лише втрати, а й нові можливості розвитку, шукати нові,
нетрадиційні опори економічного і суспільного поступу.
Прийняті українським урядом заходи дозволили підготувати певним чином
медичну систему до додаткового навантаження та розтягнути пік захворюваності.
Внаслідок запровадження тотального карантину суттєвих економічних втрат зазнали не
лише сфери економічної діяльності, які були безпосередньо закриті (готельноресторанний бізнес, транспорт, туристичний бізнес, сфера розваг, низка видів торгівлі
тощо), а й ті, на які карантин вплинув опосередковано внаслідок падіння споживання та
«збоїв» у ланцюгах створення вартості.
Обмеження діяльності значної кількості підприємницьких структур через
запровадження карантинних заходів внесло суттєві зміни у сферу безпосереднього
докладання праці, у масштаби зайнятості.
Заходи обмежувального характеру, які реалізуються під час оголошеного
карантину, справили негативний вплив на діяльність більшості підприємств малого і
середнього бізнесу.
Центр економічного відновлення (ЦЕВ) на основі опитувань представників
підприємств малого і середнього бізнесу (МСБ), проведених наприкінці березня-початку
квітня 2020 року, оприлюднив на початку травня 2020 р. такі дані:
– 11% підприємств МСБ припинили свою діяльність;
– 69% таких підприємств очікують падіння доходу на 20% і більше;
– 62% вважають, що виживуть до 3-х місяців за умов карантину;
– 36% малих і середніх підприємств не мають можливості перейти на роботу в
режимі онлайн.
Невтішними є результати опитування населення стосовно матеріального стану,
проведеного за участі Центру економічного відновлення 25-29 березня 2020 року серед
809 респондентів. Узагальнені результати цього опитування є такими:
– 10% опитаних засвідчили, що вони втратили роботу;
– 67% мають кошти на березень-квітень при жорсткому карантині;
– 77% заявили, що планують розпочати економити;
– 60% зазнали фінансових збитків;
– 24% опитаних були відправлені в частково чи повністю неоплачувану відпустку.
За оптимістичним сценарієм ЮНІСЕФ, розробленим на основі останніх
макропрогнозів Кабінету МіністрівУкраїни, через скорочення доходів громадян рівень
бідності в Україні може зрости з 27,2% до 43,6%.2 [3].
Ми поділяємо думку тих експертів, які вважають, що для українських реалій
найбільш прийнятною є так звана ризико-відновлювана модель карантину, яка передбачає
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одночасне збереження жорсткого контролю над пандемією COVID-19 і «запуск»
(відкриття) економіки.
Джерела та література:
1. Колот А. М., Герасименко О.О. Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до
природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів. Демографія
та соціальна економіка. 2019. № 1. С. 97-125.
2. Костриця В. І., Бурлай Т. В. Дисбаланси і дивергенція у сфері зайнятості: підходи
ЄС та України до їх подолання. Ukr. socìum, 2020, 1(72). С. 98-100.
3. Колот А. М., Герасименко О.О. Сфера праці в умовах глобальної
соціоекономічної реальності 2020: виклики для України : URL : http://library.fes.de/pdffiles/bueros/ukraine/16344.pdf.
Клименко А.А.,
к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ
Сьогодні, у зв’язку з великими глобалізаційними процесами і зростанням кількості
міжнародних корпорацій інтерес до цього питання став досить відчутним, в тому числі, і в
Україні, де трансфертне ціноутворення стало особливо актуальним в останні роки.
Вплинули на це і нововведення в Податковому Кодексі.
Трансфертне ціноутворення в Україні регульоване статтею № 39 НК, позначається,
як система, в рамках якої визначається «справедлива» ціна послуг і товарів, вартість
інших об’єктів договірних відносин в контрольованих операціях, які визнаються таким
податковим законодавством. Часто це можуть бути ціни, за якими юридичні особи однієї
міжнародної корпорації укладають між собою договори.
Трансфертне ціноутворення (ТЦУ) – це діяльність, яка спрямована на встановлення
відповідності даної вартості ринкових умов. Останнім часом у зв’язку зі швидким
розвитком економічних процесів і збільшенням чисельності міжнародних корпорацій
питання про ТЦУ стало більш актуальним. Це стосується як міжнародної сфери в цілому,
так і України зокрема.
Трансфертне ціноутворення в Україні регулюється національним законодавством і
має свої особливі правила та вимоги. Зокрема, стаття 39 Податкового кодексу України
(ПКУ) встановлює визначення таких правил. Таким чином, згідно із законодавством
трансфертне ціноутворення – це певна система, за допомогою якої можливо встановити
справедливу вартість товарів і послуг або ж вартість інших об’єктів, які визначаються
ПКУ як об’єкти контрольованих операцій.
Податковий кодекс України встановлює певні критерії, за якими можна визначити,
чи є операція контрольованою з метою ТЦУ чи ні. Усі ці критерії можна згрупувати за
окремими ознаками та виділити 4 основні групи, а саме:
1.
Суб’єктний склад.
2.
Вид господарської операції [1].
3.
Обсяг операції (вартісні ознаки з окремим контрагентом) [2].
4.
Обсяг доходу від діяльності компанії, який вказується в бухгалтерському
обліку.
Трансфертна ціна – це вартість, яка встановлюється на товари або послуги,
вироблені всередині транснаціональних корпорацій, або між залежними компаніями, або
між підрозділами одного підприємства. Для перевірки відповідності операцій між
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вищеназваними структурами ринкових умов уповноважені органи використовують у своїй
роботі певні методи, а саме:
1.
Метод порівняльних ринкових цін.
Даний спосіб вважається пріоритетним, що має на меті встановлення відповідності
цін, які застосовуються в угодах – особливо для «сировинних» товарів (їх перелік
встановлено Постановою КМУ №1221 від 09.12.2020 р.).
2.
Метод ціни перепродажу.
Він використовується, коли необхідно встановити відповідність між ціною угоди
придбання товару та ринковими цінами. У такому випадку мова йде про умови угод, які
встановлюються при імпорті товару та – цінах його майбутнього перепродажу без будьякої переробки такого товару.
3.
Метод «витрати плюс».
Передбачає встановлення відповідності між ціною в угоді реалізації товару та
ринковими цінами. Однією з головних умов є зіставлення рентабельності витрат однієї зі
сторін угоди експорту товару.
4.
Метод чистого прибутку.
Даний спосіб полягає в тому, що до уваги береться рентабельність в умовах
контрольованих операцій, яка зіставляється з рентабельністю діяльності компаній
(конкурентів), що порівнюються, які функціонують в ідентичному / суміжному ринковому
сегменті. Залежно від виду контрольованих операцій, Метод чистого прибутку дозволяє
використовувати різні розрахункові показники: Чиста рентабельність, Чиста
рентабельність витрат, Рентабельність операційних витрат, Рентабельність активів,
Рентабельність капіталу.
5.
Метод поділу прибутку.
У даному випадку відбувається аналіз розподілу вигоди за результатами
контрольованої операції між її сторонами. Спосіб може бути використаний в угодах по
давальницькій переробці сировини і т.д.
На початку 2021 року було прийнято Закон України, згідно з яким були прийняті
зміни в Податковому кодексі України, що, у свою чергу, вплинуло на сферу
трансфертного ціноутворення.
Важливою була зміна формулювання об’єкта аналізу для пріоритетного
використання Методу порівняльної неконтрольованої ціни. А саме, визначення «біржові
товари» змінилося на «сировинні товари». Ще одним нововведенням є розширення
підпункту 39.4.6 статті 39 Податкового кодексу України. Згідно з цими змінами,
Документація з трансфертного ціноутворення повинна додатково містити такі дані:
‒
про фізичних осіб, які виступають як бенефіціари платника податків;
‒
ланцюжок поставки з розкриттям формування вартості в умовах
контрольованих операцій;
‒
інформацію щодо ділової мети контрольованих операцій;
‒
якщо платник податків є членом міжнародної групи компаній, тоді також
необхідно подавати копії документів, в яких регулюються питання про ціноутворення і
вцілому вказувати в документації дані, що розкривають структуру такої групи, напрямки
функціонування її учасників, ідентифікацію головного офісу групи;
‒
копії аудиторських висновків, якщо ваша компанія підпадала під
обов’язковий аудит підтвердження фінансової звітності за відповідний звітний період.
Також у підпункті 39.4.7 статті 39 ПКУ зазначено, хто ж зобов’язаний подавати
глобальну документацію з питань трансфертного ціноутворення. Згідно з цією нормою,
обов’язок покладається на платника податків, який є одним з членів міжнародної групи
компаній. При цьому існує одна вимога, яка полягає в тому, що загальний дохід МГК
повинен прирівнюватись або бути більше, ніж 50 млн євро.
Законодавчі зміни, які були внесені до Податкового кодексу України на початку
2021 року суттєво не змінили діючу раніше систему штрафів у сфері трансфертного
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ціноутворення. Таким чином, сьогодні можуть бути виписані штрафи за такі дії (або
бездіяльності) у сфері ТЦУ:
‒
неподання звіту про контрольовані операції;
‒
нездійснення декларування контрольованих операцій;
‒
подача звіту про контрольовані операції не в строк;
‒
здійснення декларування контрольованих операцій після встановленого
терміну;
‒
неподання документації з трансфертного ціноутворення;
‒
подача документації з трансфертного ціноутворення не в строк;
‒
неподання звіту або документації з питань трансфертного ціноутворення
після завершення періоду оплати штрафів так званої «першої групи»;
‒
порушення правил і вимог, які закріплені в принципі «витягнутої руки».
Якщо підприємство імпортує або експортує продукцію “сировинного” типу, де
фігурують пов’язані особи, низькоподаткові юрисдикції, нерезиденти-комісіонери,
контрагенти зі «списку організаційно-правових форм» – можуть виникнути питання про
відповідність умов таких операцій принципу «витягнутої руки».
Список джерел інформації (раніше – «список товарних бірж») затверджує Кабмін,
як рекомендований, але не завжди зрозумілий платнику податків з позиції принципів їх
застосування для ТЦУ-цілей. Також, якщо компанія не використовує методику порівняння
цін, з огляду на біржові котирування, в правилах ТЦУ зазначено вимогу до 1 травня
наступного року надати наступні дані податківцям: відомості про осіб, які купували або
продавали платнику податків «біржову» продукцію; значення рентабельності цих
учасників.
Передавати інформацію необхідно до зазначеного терміну, не варто чекати запиту
податківців. В іншому випадку співробітники податкової служби на свій розсуд
зафіксують ціну, застосувавши метод порівняльної вартості за своїми джерелами
інформації. Не запобігає ТЦУ-ризикам і факт, коли підприємство дає прибуток, але не
відстежує рентабельність відповідно до окремих контрольованих операцій.
Правила ТЦУ визначають розрахунок рентабельності для окремих контрольованих
операцій. Тобто навіть високий прибуток не є гарантією виключення збитковості окремих
угод. Бізнес, який частіше стикається з таким явищем – сільське господарство, IT, туризм,
дослідження ринку і / або операції, які не належать до основного бізнесу компанії [3].
Платник податків, який має річний оборот загального доходу понад 150 млн. грн. за
рік і операції з окремим нерезидентом загальною річною сумою понад 10 млн. грн.
повинен застосовувати систему моніторингу актуальності питань з трансфертного
ціноутворення. Якщо цього не зробити, підуть штрафи, сплата яких за нормами ПКУ не
рятує від зобов’язань підготовки ТЦУ-Документації.
Джерела та література:
1. Податковий кодекс України. Верховна Рада України, Закон від 02.12.2010 №2755-VI.
URL
:
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2. Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не
сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з
доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є
податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 480. URL :
https://docs.dtkt.ua/doc/1221.660.
3. Трансфертне ціноутворення в Україні. Розгляд всіх питань в сфері тцо: критерії,
методи, документація, контрольовані операції, останні зміни і штрафи. URL : https://tcoaudit.com.ua/ua/chto-takoe-transfertnoe-cenoobrazovanie/.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Для країн, переорієнтованих на ринкову економіку, що прагнуть «завоювати»
міжнародні ринки і вкрай зацікавлених в іноземному капіталі, особливого значення
набуває проблема діагностики сучасного стану системи норм, правил, принципів і засобів
надання фінансової інформації за допомогою бухгалтерського обліку, яка є доступною для
розуміння іноземним інвесторам і кредиторам. Проведення діагностики та акумуляція
досвіду економічно розвинених країн в області методології облікових процедур є
відправною точкою для успішного вирішення завдань прогнозування та стратегічного
планування розвитку системи обліку.
Глобалізація економічних відносин спричинила уніфікацію правил ведення
бухгалтерського обліку в усьому світі, у тому числі й в нашій країні.
До 2018 року Україна адаптувалась поступово: замість повного прийняття політики
стандартизації міжнародного обліку здійснювалося створення національних стандартів,
так званих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). На сьогодні діє 34
Національних стандарти обліку [1], вони розроблені та базуються на основі міжнародних,
однак відрізняються від них, а саме:
 не всі міжнародні стандарти обліку стали підґрунтям для розробки П(С)БО;
 П(С)БО не включають пояснювальних параграфів, які наведено в Міжнародних
стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) та у Міжнародних стандартах
фінансової звітності (МСФЗ);
 П(С)БО не передбачають певних альтернативних методів обліку, встановлених
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 20
«Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу», МСБО
23 «Витрати на позики» тощо;
 П(С)БО вимагають повного розкриття інформації лише від підприємств, що
оприлюднюють річну фінансову звітність.
Із 2018 р. спостерігається процес повного переходу підприємств на міжнародні
стандарти обліку та фінансової звітності, які включають: Концептуальну основу
фінансової звітності, 17 Міжнародних стандартів фінансової звітності, 28 Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, МСФЗ для малих та середніх підприємств,
Інтерпретації (роз’яснення).
Виходячи з поточної ситуації активного поширення МСФЗ в світі, в 2013 році Рада з
МСФЗ (РМСФЗ) розпочала проект з дослідження застосування стандартів в різних
країнах, щоб певною мірою перейти від етапу розробки стандартів до
етапу підтримки їх впровадження, що також відповідає одному з основних напрямків його
діяльності.
В рамках такої ініціативи Рада відстежує особливості застосування МСФЗ в кожній
юрисдикції на основі інформації з різних джерел, а також даних спеціального
анкетування, в якому беруть участь національні регулюючі органи і представники
бухгалтерської професії. Для оцінки прогресу в досягненні мети глобальних стандартів
бухгалтерського обліку Фонд МСФЗ розробляє профілі застосування стандартів МСФЗ в
окремих юрисдикціях. За даними на 10 серпня 2017 року, застосування стандартів є
обов&apos;язковим для використання громадськими організаціями або дозволені в тій чи
іншій мірі в 150 країнах [2].
На квітень 2018 року РМСФЗ має анкети для 166 юрисдикцій, включаючи всі
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юрисдикції G20 [3]. 166 юрисдикцій представляють всі частини земної кулі.
В даний час малий і середній бізнес в різних країнах привертає до себе величезну увагу,
що і послужило причиною розробки, прийняття і переведення на багато мов міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для підприємств малого та середнього бізнесу
(МСБ). Рада з МСФЗ вважає, що прийняття МСФЗ для МСБ забезпечить розширення
доступу до міжнародного фінансування на основі уніфікації та подання високоякісної
фінансової інформації [6].
Аналіз профілів МСФЗ за стандартом МСФЗ для МСБ дає можливість
констатувати, що 86 з 166 юрисдикцій вимагають або дозволяють стандарт МСФЗ для
МСБ і в даний час він розглядається в 11 юрисдикціях.
Водночас наведені факти не применшують значущості розробки міжнародних
стандартів. Вони свідчать про необхідність їх подальшого вдосконалення, а також
підвищення рівня володіння регламентаціями МСФЗ.
Міністерство фінансів України і Національний банк України ініціювали
об&apos;єднання професійної спільноти навколо процесу застосування МСФЗ, що
формалізується відповідним Меморандумом.
До основних завдань Меморандуму включено наступні положення.
1. Координувати діяльність у сфері застосування МСФЗ в Україні для формування єдиних
підходів до застосування МСФЗ, їх перекладу, інформаційного супроводження, ро
зв’язання проблемних питань та налагодження ефективних взаємовідносин у цій сфері,
поклавши на Міністерство фінансів функції основного координатора.
2. Співпрацювати в межах формування інформаційно- аналітичної бази з питань
застосування МСФЗ, зокрема наповнення веб-сайту Міністерства фінансів
навчальними матеріалами, науковими статтями, інформацією про практичне
застосування МСФЗ з постійним оновленням, а також в межах своєї компетенції
сприяти поширенню найкращої практики застосування МСФЗ.
3. Брати активну участь в обговоренні проектів МСФЗ, оприлюднених на веб-сайті
Міністерства фінансів, для формування позиції професійної спільноти, що
доводитиметься Міністерством фінансів до відома Ради МСБО.
Втім, разом з тим слід відзначати, що незважаючи на перераховані позитивні результати є
факти, що свідчать про те, що поки ще рано говорити про досягнення загальної сумісності
звітності на світовому рівні.
Джерела та література:
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ
ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкової економіки успіх кожного товаровиробника оцінюється за рівнем
ефективності виробництва та обумовленого ступенем задоволення потреб суспільства з
найменшими витратами. Внаслідок чого, визначальною стає характеристика, що формує
соціальні потреби сьогодні, а саме якість продукції. Одним із важливих напрямів
удосконалення облікової системи та її ролі в управлінні підприємством є її розвиток на
основі інтеграційних процесів. В теперішній час тенденція полягає у інтеграції всіх видів
бухгалтерського обліку та бюджетування, контролю та аналізу в процес управління
виробництвом, що вимагає дотримання загальних законів управління та відображає
взаємозв’язок між різними елементами системи управління виробничим процесом.
Інтегрована система бухгалтерського обліку поєднує в собі всі типи
бухгалтерського обліку для забезпечення цілісності інформаційної системи управління та
посилення взаємозв'язку між усіма функціями управління, включаючи облік,
прогнозування, аналіз та контроль. Отже, інтегрований облік усуває розрив між
розробкою стратегії та її реалізацією. В основі процесу прийняття управлінських рішень
лежить порівняння кількох варіантів вирішення проблеми та вибір найкращого з них.
Саме система інтегрованого обліку забезпечує керівництво інформацією для оцінки
альтернативних рішень та виявляє процеси, які мають найбільший вплив на загальні
результати діяльності підприємства.
Система інтегрованого обліку слугує інформаційною підтримкою для системи
управління підприємства [1, с.128]. Одним із головних факторів конкурентоспроможності
продукції є його якість. Проте на сьогоднішній день питанням забезпечення якості
продукції та витрат, пов'язаних з її наданням, звертається мало уваги, і багато аспектів
оцінки якості все ще не обговорюються загалом. Вагомий внесок у розробку
концептуальних основ інтегрованого обліку внесли такі провідні вчені, як О. С. Бородкін,
О. М. Брадул, Ф. Ф. Бутинець, В. Ф. Голов, С. І. Головацька, Г. Г. Кірейцев, М. Д.
Корінько, П. О. Куцик, С. Ф. Легенчук, В. Ф. Максимова, Н. М. Малюга, Л. В.
Нападовська, В. М. Пархоменко, Л. К. Сук, І. І. Пилипенко та інші, але питання
використання на підприємствах інтегрованого обліку не достатньо широко висвітлені.
На думку Ф. Ф. Бутинця «інтегрований облік» – це збір, систематизація та оцінка
інформації фірми для того, щоб допомогти керівному апарату в ухвалені
рішень,здійснення планування, управління і оцінки роботи підприємства [2]. Він
забезпечує дотримання загальноприйнятих принципів ведення обліку (Generally Accepted
Accounting Procedures, GAAP) та гарантує, що підприємство створює, захищає, зберігає і
збільшує цінність в процесі виконання своїх операцій з метою передачі цієї цінності
зацікавленим сторонам.
В. В. Палій і Я. В. Соколов розглядають «інтеграцію обліку» як систему
економічної інформації, яка формується на даних господарського обліку. Подібну думку
висловлюють М. Т. Білуха, а також В. С. Рудницький і Я. А. Гончарук [3, с. 44]. М. В.
Барановський та Є. М. Барановський характеризують поняття інтегрованого обліку як
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поліпшення планової та нормативної інформації шляхом подальшого аналізу та уніфікації
бухгалтерського обліку, статистики та оперативних даних [4].
Таким чином, на наш погляд, інтеграція бухгалтерського обліку базується на
поєднанні даних різних видів бухгалтерських витрат для створення бухгалтерської
інформаційної системи, тоді як інтеграція бухгалтерського обліку – це комбінація всіх
видів бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних та національних стандартів
фінансової звітності.
Організаційними факторами, що відображають умови застосування інтегрованої
системи обліку витрат, є:
– розробка бухгалтерського обліку на рівні структурної розподілу підприємства;
– вартість продукції;
– надати керівникам, засновникам та акціонерам інформацію про управлінські
рішення.
Аналіз у системі інтегрованого обліку – це комплекс досліджень, спрямованих на
виявлення загальних тенденцій і чинників розвитку підприємства і вироблення заходів
щодо вдосконалення системи управління та всієї господарської діяльності. Системний
аналіз дає змогу виявити доцільність створення або вдосконалення організації
виробництва, виявити, до якого саме класу складності її відносять, виявити найкращі та
ефективні методи наукової організації праці, які раніше застосовували.
Прогнозування, планування і бюджетування є необхідними показниками
управління на підприємстві. Управління – це процес забезпечення діяльності
підприємства для досягнення його цілей відповідно до намічених планів. Прогнозування і
планування, як стратегічне, так і тактичне, допомагає контролювати всю виробничу
діяльність підприємства і його підрозділів.
Отже вирішення проблеми організації і методики витрат на якість – невід’ємний
елемент стратегії розвитку сучасних компаній та ведення бізнесу у цілому, тому варто
визначати витрати на якість, як один з важливих елементів управлінського обліку
підприємства з використанням запропонованих методів.
На нашу думку, інтегрований облік витрат на якість – це процес їх ідентифікації,
вимірювання, накопичення, облікового відображення, а також аналізу, бюджетування,
контролю та розкриття інформації у звітності з метою використання у прогнозуванні,
оцінці та управлінні підприємством для забезпечення оптимального використання його
ресурсів
В економічній літературі є низка визначень терміну «витрати на якість», однак
найпоширенішим є формулювання А. Фейгенбаума: «витратами виробника на якість є
витрати, пов'язані з встановленням рівня якості, досягненнями у виробничому процесі,
контролем, оцінкою та інформацією про відповідність продукції якості, надійності та
безпеці, а також витрати, пов’язані з визначенням несправностей продукції на
підприємстві або нижче споживчого використання» [5].
Поліщук О.Т. вважає, що витрати на якість являються витратами на поліпшення
якостей продукції, або ж витрати на запобігання погіршення цих якостей. Сюди входять:
витрати на оцінку якості, витрати на запобігання дефектам та погіршенню якості, витрати
на відповідність та контроль якості, витрати на оновлення та вдосконалення технічного
процесу підвищення якості та вартість системи управління якістю [6].
Ефективність обліково-аналітичного забезпечення системи якості продукції, на
думку О. Т. Поліщук, досягається при розмежуванні витрат на якість по етапам руху
готової продукції та з урахуванням основних господарських процесів, які вона проходить:
витрати на доставку; витрати на якість у процесі виробництва; витрати на якість у процесі
впровадження [6].
У процесі постачання мають місце такі витрати, як: витрати на попереджувальні
заходи, витрати на контрольно-вимірювальні операції, витрати на підтвердження якості
матеріально-технічної бази, яка забезпечує виробництво.
91

Якість товару повинна забезпечувати відповідність споживача його вимогам,
надійність товару та економію витрат. Ці характеристики формуються під час будь-якої
діяльності компанії, на всіх її етапах і на всіх процесах. Одночасно формується вартість
товару, що характеризує особливості починаючи від планування виробництва товару до
його реалізації та після продажного обслуговування.
Тому ми розуміємо «витрати» на якість як витрати, які пов’язані з реалізацією
систематичних заходів та процесів для забезпечення та поліпшення якості продукції,
необхідних для задоволення виявлених та очікуваних потреб споживачів, через низьку
якість продукції та процесів.
На нашу думку, інтегрований облік витрат на якість – це процес їх ідентифікації,
вимірювання, накопичення, облікового відображення, а також аналізу, бюджетування,
контролю та розкриття інформації у звітності з метою використання у прогнозуванні,
оцінці та управлінні підприємством для забезпечення оптимального використання його
ресурсів.
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СЕКЦІЯ 3.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ В
ЕКОНОМІЦІ
Бормотова Д.В,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
спеціальності 051 Економіка
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В
ПРОГНОЗУВАННІ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ
Зростання вимог до ефективності управління державними фінансами України,
необхідність прийняття обґрунтованих поточних та стратегічних управлінських рішень
щодо державних боргових зобов’язань в умовах макроекономічної нестабільності та
запобігання розвитку кризових явищ зумовлює необхідність розроблення комплексної та
цілісної системи аналізу, оцінки та прогнозування державного боргу.
Практика застосування економіко-математичних моделей для вивчення соціальноекономічних явищ і процесів, у тому числі державного боргу знайшла відображення у
наукових та науково-методичних розробках відомих науковців: А. Головача, Г.
Дженкінса, І. Єлісєєвої, А. Єріної, Д. Єріна, В. Захожая, Н. Ковтун, І. Манцурова,
М. Пугачової, А. Шустікова та інших.
Існуюча в Україні система планування і прогнозування має ряд суттєвих недоліків.
Вона, по-перше, ґрунтується на недостатньо якісних статистичних даних, що знижує
достовірність прогнозів та планів; по-друге, на початкових стадіях процесу прогнозування
відсутні законодавчо закріплені цілі, пріоритети і напрями соціально-економічної
політики; по-третє, не охоплені основні елементи економічної структури, які відносяться
до реального сектора економіки; по-четверте, не забезпечена узгодженість
макроекономічного, регіонального і галузевого аспектів прогнозування [1, с. 35].
Прогнозування дефіциту бюджету та державного боргу не може здійснюватись окремо, у
відриві від прогнозування макроекономічного розвитку країни в цілому, а лише як
невід’ємна складова такого розвитку.
Враховуючи специфіку стану державної заборгованості України дуже важливо
розробити комплексну систему показників, які, окрім загальної платоспроможності та
тимчасової ліквідності, включали б також індикатори гранично безпечного боргового
навантаження на бюджет. Необхідність розрахунку таких індикаторів зумовлена тим, що
рівень державної заборгованості значно впливає на бюджетно-податкову політику
держави, обмежуючи можливість управління видатками бюджету для досягнення цілей
макроекономічної стабілізації у майбутньому.
Станом на кінець січня 2021 року сукупний державний та гарантований державою
борг України в еквіваленті в національній валюті склав 2 558,22 млрд грн (90,74 млрд дол.
США в еквіваленті в іноземній валюті). Порівняно з попереднім місяцем державний та
гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 6,34 млрд
грн та у доларовому еквіваленті на 0,49 млрд дол. США. Протягом січня 2021 року Мінфін
провів 4 аукціони з розміщення ОВДП, залучивши 37,5 млрд грн до державного бюджету.
На аукціонах 19 січня Міністерство фінансів України успішно розмістив найдовший з
лінійки гривневих інструментів ОВДП із строком погашення в травні 2027 року [2].
Нерезиденти в січні збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 млрд грн. Станом на
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кінець першого місяця року, частка нерезидентів серед власників внутрішніх державних
цінних паперів становила 9,4% (95,4 млрд грн). Частка державного боргу в гривні станом
на кінець січня 2021 року становила 38,9%, що на 0,7 в.п. більше порівняно з попереднім
місяцем. Протягом січня 2021 року на погашення державного боргу сплачено 23,6 млрд
грн, а платежі з обслуговування становили 5,7 млрд грн. За даними Держказначейства, за
минулий рік загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на
553,5 млрд грн, або 27,7%. За даними Міністерства фінансів, державний та гарантований
державою борг України за 2019 рік у гривневому еквіваленті скоротився на 7,84%, а в
доларовому еквіваленті - зріс на 7,71% [2].
Структура і розмір державного боргу мають прогнозуватися на часовому інтервалі в
декілька років та навіть десятиріч з тим, щоб забезпечити збалансований бюджет,
стабільне економічне зростання й потужну фінансову систему. За відсутності такої
стратегії економічна криза загострюватиметься, а державний борг зростатиме. Проблеми
державного боргу повинні стати окремим напрямом дослідження у сферах економічного
аналізу, прогнозування, фінансового менеджменту, господарського права. До принципових
моментів, на яких варто зосередити увагу при вироблені стратегії боргового управління,
слід віднести чітко визначену граничну межу частки зовнішнього та внутрішнього боргу
та витрат на їхнє обслуговування в структурі державних витрат; подальше зниження
вартості обслуговування державного боргу та подовження терміну запозичень, поєднання
ринкових та інституціональних механізмів управління державним боргом, використання
світового досвіду врегулювання боргу. Для прогнозування державного боргу доцільно
розробити економетричні моделі, тому що коефіцієнти регресії при факторах-аргументах
по своїй суті є коефіцієнтами ефективності, які зв’язують фактори з досліджуваним
результуючим показником. Економетричні моделі полегшують обробку великих масивів
інформації та дозволяють одержати внутрішньо погоджені прогнози. Найпоширенішим і
найпростішим методом прогнозування рядів динаміки є побудова лінійних трендових
моделей та використання ковзних середніх. Тому було побудовано лінійну модель
прогнозу прямого державного боргу і здійснено згладжування за допомогою ковзних
середніх [3].
Для забезпечення структурної перебудови економіки та довготривалого
економічногоз ростання необхідні впровадження планових і прогнозних процесів з
використанням напрацювань науки, практики розвинених країн ринкової економіки та
адаптованого до умов сьогодення досвіду минулих років планової системи.
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к.е.н, доцент кафедри менеджменту
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ У ЦІНОУТВОРЕННІ ПРОДОВОЛЬСТВА
Достатньо високі значення коефіцієнтів кореляції свідчать про суттєвість впливу
вартості нафти та мінеральних добрив на кінцеву продукцію рослинництва та дозволяють
визначити подальший їх вплив на формування ціни продукції відповідно до їх вартості на
світовому ринку.
Кореляція між вартістю нафти та вартістю мінеральних добрив визначається
енергетичними витратами на виробництво самих мінеральних добрив в технології яких
використовується природний газ в якості енергогенеруючого продукту. Для приведення
вартості газу до вартості нафти в світових розрахунках використовується співвідношення
«британська термальна одиниця» (БТО), яка визначає взаємозв’язок між цими
показниками [1]:
Цг=26,2+0,23 Цн'+0.49 Цн'',

(1)

де Цг – вартість 1000м3 природного газу, рн.;
Цн’ – поточна вартість однієї тони нафти, рн.;
Цн’’ – вартість однієї тони нафти дев’ять місяців потому, рн.
У загальному плані використання співвідношення між цінами природного газу та
нафти дозволяє при оцінці витрат енергоносіїв у системі АПК звести їх до одного
показника – вартості нафти як на світовому, так і на внутрішньому ринках.
Фактично, у технологіях виробництва однієї тони мінеральних добрив на
пострадянському просторі витрачається понад 0,26 тони нафти або 0,234 тисячі метрів
кубічних газу [2], що дає змогу звести вартість нафти та мінеральних добрив в структурі
матеріальних витрат сільського господарства на виробництво продукції рослинництва до
одного показника – вартості нафти.
Лінійна кореляційна залежність між вартістю продукції рослинництва (Цр –
сумарна вартість цукрових буряків, зернових та олійних культур) та вартістю нафти (Цн),
яка включає її кількісні витрати на отримання паливно-мастильних матеріалів і на
виробництво мінеральних добрив, за умови перерахунку кількісних витрат газу на витрати
нафти, при отриманні однієї одиниці мінеральних добрив визначається рівнянням:
Цр = 0,710Цн + 529,7 , рн./т ,

(2)

з коефіцієнтом кореляції R=0,89, що свідчить про тісний зв'язок між вказаними
показниками.
Таким чином, одним з напрямів підвищення економічної доступності населення
країни до агропродовольчої продукції харчування власного виробництва є зниження її
вартості, яке може бути досягнуто за рахунок врегулювання міждержавних відносин щодо
зменшення цін імпортованих енергоносіїв – нафти та газу.
За другим напрямом підвищення доступності продовольства державне
регулювання забезпечує відносну стабільність вартості сільськогосподарської продукції
на протязі року внаслідок форвардних державних закупівель у товаровиробників
майбутньої продукції рослинництва для її реалізації за закупівельними цінами у випадках
їх значних риночних коливань [3].
Отже, проведений аналіз ціноутворення основних видів рослинництва в Україні
дозволяє визначити відповідність тенденції їх змін світовим ціновим трендам. При цьому
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встановлено, що комплексним показником їх динаміки є вартість нафти, яка забезпечує
ресурсну базу в виробництві паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив у
системі АПК.
Встановлена функціональна відповідність динаміки змін внутрішніх та світових цін
на вартість пшениці за останні десять років, яка зростає з градієнтом 30 грошових одиниць
на рік (для світових цін – долар, для внутрішніх цін – гривня), що дозволяє здійснювати
прогнозування ціни на середньострокову перспективу.
Розроблено математичну модель залежності цін продукції рослинництва від
вартості нафти та мінеральних добрив, що дало можливість обгрунтувати використання
єдиного показника енергоносіїв за умов еквівалентності їх теплотворності та вартості, що
дозволяє використання єдиного виду енергоносіїв – нафти, як у виробництві паливномастильних матеріалів так і мінеральних добрив, за якою визначається динаміка
прогнозних змін вартості продукції рослинництва як на світовому, так і на внутрішньому
ринках.
Ціноутворення вартості продовольчої продукції визначається вартістю
імпортованих енергоносіїв (нафти та газу), державне регулювання яких здійснюється
відповідно до міжнародних вимог, а їх стабілізація на протязі року забезпечується
ринковою реалізацією державної продукції закупленої на умовах форвардних контрактів з
товаровиробниками.
Отже, можна зробити висновок, що 51% доходів населення витрачається на
продукти харчування (в розвинених країнах світу ці витрати більш ніж на 30% нижче), а
інша частина - на непродовольчі товари та послуги (без можливості суттєвого
перерозподілу грошових потоків між ними). При цьому підвищення рівня продовольчої
безпеки до умов достатності та доступності всіх верств населення до продовольства
обумовлює необхідність державного регулювання за такими напрямами: підвищення
соціально-економічного стану населення, формування ціноутворення на продукцію
харчування.
Розроблена модель залежності цін продукції рослинництва від вартості нафти та
мінеральних добрив надає можливість обгрунтувати використання єдиного показника
енергоносіїв за умов еквівалентності їх теплотворності та вартості, що дозволяє
використання єдиного виду енергоносіїв – нафти, як у виробництві паливно-мастильних
матеріалів так і мінеральних добрив, за якою визначається динаміка прогнозних змін
вартості продукції рослинництва як на світовому, так і на внутрішньому ринках.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНИ
У сучасномі світі глобальною економічною проблемою та проявом макроекономічної
нестабільності є інфляція. Для сучасної України, як для будь-якої країни з перехідною
економікою, також характерне це економічне явище.
У різні роки цей індикатор економічного розвитку нашої держави майже завжди
істотно відрізнявся від показника за попередній рік. Таке становище значно ускладнює
планування і здійснення будь-якої господарської діяльності, зменшує інвестиційну
привабливість та ставить під загрозу стабільність фінансово-грошової системи України в
цілому.
Питання, пов'язані з проблемами передбачення та прогнозування інфляції є
пріоритетними для наукових інститутів, а дослідження проводяться як зарубіжними, так і
вітчизняними науковцями. Так, причинам виникнення та сутності інфляції присвячено
наукові праці класиків економічної науки: Дж. М. Кейнса, В. Корбо, Р. Манделла, А.
Маршалла, М. Фрідмена, І. Фішера. Дослідженнями у сфері прогнозування інфляції
України займалися як окремі науковці О. Білан, А. Гриценко, М. Россі, С. Панчишин, В.
Федоренко, А. Щербак тощо. Проблемам прогнозування інфляції в Україні присвячені
також роботи М. Міллера та О. Гаврилішина, О. Бутенко, Дж. Де Меніла, Б. Наймана, А.
Жирного, А. Рогозинського.
Незважаючи на велику кількість наукових публікацій і певні досягнення в теорії і
практиці прогнозування інфляції, дана проблема продовжує залишатися предметом
наукових досліджень.
У економічній літературі основними причинами виникнення інфляції висуваються
перш за все перевищення грошової маси над товарною, емісія грошей, дефіцит бюджету,
надлишкові інвестиції, невірна фінансова політика держави, надмірні військові витрати,
структурні світові кризи, що супроводжуються багаторазовим зростанням цін на сировину,
паливо; обмін банками національної валюти на іноземну, яке викликає потребу в
додатковій емісії грошей, що поповнює канали грошового обігу і веде до інфляції тощо
[1].
Прогноз інфляції є одним із ключових при розробці макроекономічної політики
взагалі, та монетарної політики Національного банку України. Саме інфляційні процеси
спричиняють значний вплив на макроекономічне середовище та розвиток країни в цілому.
Інфляція у будь-якій економіці визначається інфляцією попиту, інфляцією витрат та
інфляційними очікуваннями.
Класифікувати основні методи прогнозування макроекономічних показників, і
зокрема інфляції можна наступним чином [2]:
1. Метод експертних оцінок. Один із найпростіших методів, може використовуватися
переважно для короткострокового прогнозування. Але він потребує значного досвіду
людини, яка генерує ці оцінки.
2. Вектор-авторегресійний метод (VAR). Використовується для побудови
короткострокового прогнозу, в основному на найближчий період часу.
3. Метод побудови простих регресійних рівнянь. Прогнозування інфляції за цим
методом здійснюється шляхом побудови простих регресійних рівнянь, які описують
залежність між цінами, грошовою масою, реальним ВВП, обмінним курсом, процентними
ставками та іншими факторами. Цей метод використовується, наприклад, для визначення
кількісної характеристики впливу зміни грошових агрегатів на зміни рівня цін.
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4. Метод покомпонентного прогнозування інфляції. Застосування цього методу дає
досить гарні результати в порівнянні з іншими, оскільки він дозволяє виміряти рівень
впливу факторів на кожен окремий компонент кошика, що у свою чергу підвищує точність
прогнозу індексу споживчих цін. Складність застосування даного методу зростає при
поглибленні деталізації кошика. Методологічні основи побудови індексу споживчих цін в
Україні передбачають його розподіл окремо на індекси цін продовольчих товарів,
непродовольчих товарів та послуг, які у свою чергу мають свою внутрішню структуру,
тобто поділяються на окремі компоненти.
5. Метод прогнозування інфляції в складі структурної моделі. Певна невизначеність
щодо цього методу полягає у виборі теорії, на основі якої будується модель. Отриманий
прогноз може потребувати коригування. Використовується для довгострокового
прогнозування.
Для вирішення задачі щодо прогнозування інфляції в перехідній економіці,
дослідження об’єкту проведено на підставі макроекономічних показників України, яка, за
класифікацією ООН [3] щодо групування країн з позиції рівня їх економічного розвитку,
відноситься саме до країн з перехідною економікою.
Особливість розробленого підходу до прогнозування інфляції полягає у наступному
[4].
– моделі досліджують інфляцію як наслідок дії 8 реальних факторів, надійність яких
на значимість перевірено за параметрами значень t-статистики Ст’юдента;
– моделювання інфляційної інерції й інфляційних очікувань базується на
біхевіоральному аспекті інфляції;
– за допомогою багатофакторного моделювання вирішено оптимізаційну задачу,
тобто знайдено оптимальний вектор показників економіки, за яких інфляція вважалась би
керованою;
– з ймовірністю 95% за критерієм Фішера модель вважається адекватною;
– довірчий інтервал прогнозу інфляції у даній моделі складає ±8.0%
Існує декілька методів моделювання прогнозу інфляції, такі як моделювання
інфляційної інерції й інфляційних очікувань та багатофакторне моделювання, які можна
використовувати для короткострокового прогнозування інфляції.
У теорії існують різні підходи до визначення видів інфляції та причин її виникнення.
Так, кейнсіанці розрізняють два види: інфляцію попиту та інфляцію пропозиції.
Монетаристи вказують на грошову природу інфляції. Їх кількісна теорія грошей
ґрунтується на припущенні про сталість швидкості оборотності грошей і незмінність
реального ВВП у короткостроковій перспективі. Кембриджська школа монетаристів
велику увагу приділяє схильності людей тримати гроші на руках для оплати поточних
трансакцій [5].
Західні вчені під час прогнозування інфляції досить часто спираються на
монетаристську модель Мілтона Фрідмана, який вважав, що інфляція завжди є грошовим
явищем [6].
На противагу монетаристським моделям, кейнсіанська модель інфляції базується на
концепції ділової активності, яка постулює, що зростання рівня цін спричинене надмірним
попитом на споживчому ринку. Цей надмірний попит відображається у підвищенні попиту
на виробничі ресурси, такі, як праця тощо [6].
Інший поширений підхід при моделюванні інфляційних процесів ґрунтується на
використанні кривих зростання. Вирівнювання динамічних рядів даних за допомогою
кривих зростання у більшості випадків є зручним засобом для їх опису та отримання
прогнозних значень. Основною проблемою в разі застосування даного підходу є вибір
адекватної форми кривої. Зрозуміло, що найбільш логічно визначати форму кривої,
виходячи з аналізу суті та специфіки досліджуваного явища або процесу з додатковим
використанням низки діагностичних критеріїв та критеріїв якості.
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СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Якість товару - це основний важіль забезпечення його конкурентоспроможності,
оскільки узагальнено конкурентоспроможність товару може бути представлена наступним
рівнянням:
Конкурентоспроможність товару = Якість + Ціна + Обслуговування
Канонічне визначення поняття “якість продукції" є таким: якість - це
сукупність властивостей та характеристик продукту, котрі надають йому здатність
задовольняти встановлені або передбачувані потреби. Встановлені потреби зафіксовані у
правових нормах, стандартах, замовленнях, угодах, технічних умовах поставок та інших
документах. Передбачувані потреби - це ті очікування, які споживач зазвичай не
формулює конкретно, але відносить до стійких побажань (наприклад, відповідність
продукту моді, звичкам споживачів, національним або культурним особливостям
споживання тощо).
На міжнародному ринку в поняття якості включається все, що сприймається
споживачами:
• фізичні властивості,
• функціональні характеристики,
• конструктивні й ергономічні параметри,
• безпека користування товаром,
• упаковка,
• дозування,
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• безпека користування товаром,
• безпроблемна утилізація тощо.
Рівень якості являє собою відносну характеристику якості продукції, що базується
на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями
відповідних показників. Іншими словами рівень якості продукції - це кількісна
характеристика міри придатності того або іншого виду продукції для задоволення
конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за
фіксованих умов споживання.
Підвищення якості продукції рівнозначне збільшенню її кількості, оскільки воно
пов'язане з показниками надійності, довговічності, економічності та іншими показниками
ефективності і суспільної значущості продуктів праці
Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного,
перспективного і оптимального її рівня.
Абсолютний рівень якості того чи іншого виробу знаходять шляхом обчислення
вибраних для його вимірювання показників без їх порівняння з відповідними показниками
аналогічних виробів. Визначення абсолютного рівня якості є недостатнім, оскільки самі по
собі абсолютні значення вимірників якості не відображають ступінь його відповідності
сучасним вимогам.
Відносний рівень якості визначають, порівнюючи показники продукції з
абсолютними показниками якості кращих аналогічних вітчизняних та зарубіжних зразків
виробів. Рівень якості продукції під впливом науково-технічного прогресу і вимог
споживачів повинен мати тенденцію до підвищення. У зв'язку з цим виникає необхідність
оцінки якості виробів, виходячи з її перспективного рівня, що враховує пріоритетні
напрямки і темпи розвитку науки і техніки.
По нових видах продукції доцільно визначати також оптимальний рівень якості,
тобто такий рівень, за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і
використання продукції у певних умовах її споживання була б мінімальною.
На рівень якості продукції впливає значна кількість факторів, які діють як
самостійно, так і у взаємозв’язку між собою, як на окремих етапах життєвого циклу
продукції, так і на кількох. Всі ці фактори можна об’єднати в чотири групи: технічні,
організаційні, економічні та суб’єктивні.
1.
Технічні: конструкція; схемні вирішення; технологія виготовлення; засоби
технічного обслуговування і ремонту; технічний рівень бази проектування, виготовлення
та експлуатації; система резервування тощо.
2.
Організаційні: розподіл праці і спеціалізація; форми організації виробничих
процесів; ритмічність виробництва; форми і методи контролю; форми і способи
транспортування, зберігання, експлуатації (споживання), технічного обслуговування,
ремонту та інші.
3.
Економічні: ціна; собівартість; форми і рівень зарплати; рівень затрат на технічне
обслуговування і ремонт; ступінь підвищення продуктивності праці та інше.
4.
Суб'єктивні: професійна підготовка робітника; його фізіологічні та емоційні
особливості.
Кількісна оцінка рівня якості продукції (як нормативного, так і фактичного), може
здійснюватися різними методами. Деякі автори для визначення розміру кількісних
показників рівня якості і їх оцінки пропонують використовувати наступні методи:
1) експериментальний - заснований на застосуванні технічних вимірювальних
засобів і дає фізико-хімічну характеристику продукту;
2) розрахунковий - характеризується обчисленнями з використанням параметрів,
знайдених іншими методами; слугує для визначення значень показників продуктивності і
зберігання; використовується головним чином при проектуванні продукції, коли остання
ще не може бути об’єктом експериментальних досліджень;
3) органолептичний - заснований на сприйнятті органів відчуттів (зору, слуху,
100

смаку) без застосування технічних вимірювальних або реєстраційних засобів; дозволяє
оцінити ергономічні та естетичні показники якості продукції;
4) експертний - метод, що враховує думки групи фахівців-експертів;
5) соціологічний - полягає в зборі і аналізі думок споживачів продукції;
6) реєстраційний - характеризується використанням інформації, яку отримують
шляхом підрахунку кількості визначених подій, предметів або витрат (наприклад,
рекламацій, витрат на створення та експлуатацію виробів).
Дані методи можна застосовувати при визначенні кількісних показників якості
продукції не тільки окремо, але і комбінуючи їх між собою. У господарській практиці, у
зв'язку із складністю і багатофункціональністю призначення більшості різновидів
продукції, при оцінці її якості необхідно застосовувати саме комбінування різних методів.
Вимоги до якості можна визначити як вираження певних потреб або їхній переклад
у набір кількісно або якісно встановлених вимог до характеристик об'єкта з метою їхнього
майбутнього втілення в об'єкті.
При проведенні технічних оцінок термін "якість" застосовується в наступних
ситуаціях:
• при порівнянні об'єктів з метою виявлення ступеня переваги тобто відносна якість;
• при кількісній статистичній оцінці - рівень якості;
• при проведенні точної технічної оцінки - міра якості.
Ріст ступеня насичення ринку товарами і послугами, посилення конкуренції
викликали до життя поняття конкурентоздатності.
Конкурентоздатність - це здатність продукції відповідати:
• у певний період часу сформованим або передбачуваним вимогам ринку;
• бути успішно реалізованої при наявності пропозиції інших аналогічних товарів.
Для перемоги в конкурентній боротьбі однієї системи контролю якості було
недостатньо. З'явилася необхідність у виявленні і аналізі причин дефектів, а також
розробці заходів щодо запобігання браку в майбутньому. З'явилася нова концепція управління якістю. Увага при цьому приділялося кожному етапу створення продукту, а не
зосереджувало лише на загальному результаті виробничої діяльності.
Контроль відіграє істотну роль і розглядається в одному ряді з такими процесами,
як аналіз, планування і прогнозування якості. Головною метою системи є забезпечення і
удосконалювання якості протягом усього процесу створення продукції як засобу
задоволення конкретних потреб.
Забезпечення якості - плановані і систематично виконувані організацією дії, що
створюють упевненість у тім, що якість продукції буде відповідати пропонованим
вимогам.
Існують два різновиди забезпечення якості: внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє
забезпечення якості створює впевненість у належній якості продукції в керівництва
організації, зовнішнє - у споживачів.
Процес "створення якості" можна розглядати як здійснення наступних етапів:
• Усвідомлення потреби;
• Інтерпретація потреби, виявлення вимог до якості;
• Втілення вимог до якості в зразку продукції;
• Реалізація вимоги до якості продукції підприємства тощо;
• Реалізація вимог до якості в товарі;
• Задоволення потреб (оцінка якості споживачем).
До дій по забезпеченню якості ставляться:
• аналіз актуальних і потенційних усвідомлених споживачами потреб; при наявності на
ринку товарів-аналогів - аналіз рівня якості цих товарів;
• прогнозування;
• проектування якості в процесі розробки нової продукції;
• планування якості;
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• розробка стандартів;
• контроль якості сировини/матеріалів і комплектуючих;
• контроль у процесі виробництва;
• контроль готової продукції;
• контроль реалізації;
• післяпродажний контроль (в умовах експлуатації);
• зворотний зв'язок зі споживачами (аналіз відкликань, побажань і рекламацій).
Побудова спеціальної системи для управління якістю називається системою
менеджменту якості (СМЯ) і являє собою сукупність організаційної структури, розподілу
повноважень і відповідальності, методів, процедур і ресурсів, необхідних для
встановлення, підтримки і удосконалювання якості продукції.
Управління якістю є ключовою функцією управління будь - якої організації,
основним засобом досягнення і підтримання його конкурентоспроможності.
Завданнями TQM є постійне поліпшення якості шляхом регулярного аналізу
результатів та коригування діяльності, прагнення до повної відсутності дефектів та
зниження невиробничих витрат, забезпечення конкурентоспроможності та завоювання
довіри всіх зацікавлених груп за рахунок використання передових технологій, гнучкості,
своєчасних поставок, енергії колективу [1].
Джерела та література:
1. Концептуальні основи систем управління якістю. Основоположні принципи
міжнародного стандарту ISO 9000: 2000: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч.1/С.М.
Коваленко, В.О. Лебединець, С.М. Коваленко; Нац. фармац. ун-т. – Х.: Золоті сторінки,
2003. – 96 с.
Науковий керівник: Горяча О.Л. - к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів ТОВ
«Бердянський університет менеджменту і бізнесу».
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СЕКЦІЯ 4.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОКРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ ТА РЕГІОНІВ
Бритвєнко А.С.,
к.е.н, доцент кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ЕЛЕКТРОННОЇ ФОНДОВІ БІРЖІ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Однією з головних цілей процесу торгівлі на електронній біржі є інтеграція всіх
електронних платформ в одну глобальну мережу. Таким чином, існує потреба у
глобальному регулюванні електронних торгів акціями. Європейський ринок може бути
використаний як приклад міжнародної координації для електронних торгів акціями.
Спочатку європейський ринок цінних паперів був нерегульованим. Угоди, які там
укладали, були результатом двосторонньої згоди без встановлення арбітражних правил та
стандартів виконання [1].
Однак через необхідність розробки загальних правил у 1969 р. було створено
Асоціацію міжнародної асоціації на ринку цінних паперів (ISMA) та пов’язану з нею
Міжнародну асоціацію первинного ринку (IPMA). ISMA має подвійний статус, оскільки, з
одного боку, згідно із законодавством Великобританії він має статус біржі, що перебуває у
списку, а з іншого боку, Рада з цінних паперів та ф’ючерсів (SFA) визнана міжнародною
саморегулюючою організацією, якою керує європейський ринок цінних паперів. Крім
того, ISMA є афілійованим членом Міжнародної організації комісій з цінних паперів
(IOSCO) та членом Міжнародної ради асоціацій з цінних паперів [2].
Таким чином, одним із способів використання регулюючого органу з електронної
торгівлі акціями є створення спеціалізованої міжнародної організації або делегування цих
функцій на існуючу. Інший спосіб — створити механізм саморегулювання, за допомогою
якого учасники торгівлі самостійно будуть виконувати функції регулюючого органу. Для
цього можна використовувати блокчейн. Основна особливість механізму регулювання
міжнародної торгівлі електронними біржами полягає в тому, що головна мета
електронних фондових бірж — не отримання прибутку на самій біржі, а створення таких
умов торгівлі, які дозволять отримувати великі прибутки для учасників біржових торгів,
які в основному є учасниками бірж. Саме для цього електронні біржі виділяються як
особлива форма торгівлі.
Механізм електронної біржової діяльності пристосований не для отримання
прибутку, а для створення зручного ринкового середовища для його учасників. Він має
певні специфічні характеристики:
− віддалений та постійний формат торгівлі. Організація електронної біржової
торгівлі базується на постійній торгівлі, яка регулярно проводиться поза будівлею біржі;
− відсутність товару. Сам товар зазвичай відсутній під час електронної біржі. Для
термінових операцій товар навіть не виготовляється на момент укладення угоди;
− тільки коли питання стосується негайної доставки, потрібно, щоб товар був або на
біржі, або належав продавцю [3];
− певний предмет торгівлі. Кожна електронна біржа має чіткий перелік активів, на
які вона має право торгувати [4];
− самоорганізація. Кожна електронна біржа діє відповідно до правил, розроблених
та затверджених самою біржею;
− відкритий доступ до ринкової інформації. Система електронних бірж забезпечує
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відкритий доступ до всієї торгової інформації в режимі реального часу. Форма інформації
може коригуватися користувачами;
− гнучкість операцій. Торговець може вибрати методи торгівлі самостійно. У
звичайному режимі торгівля здійснюється постійно, коли учасники ринку купують та
продають активи, а центральний сервер вибирає відповідних продавців та покупців. Однак
особливості, правила та методи транзакцій можуть змінюватися;
− контроль. Великою перевагою для трейдера є можливість контролювати всі
транзакції, що передаються на біржу. В системі електронних бірж можна вказати
параметри, за якими буде здійснюватися моніторинг торгівлі. Найпростіший з них — час
початку та закінчення торгівлі.
Використання спеціалізованих фондових індексів започатковано у 1990 р. із
впровадженням Соціального індексу Domini 400, який сьогодні відомий як Соціальний
індекс MSCI KLD 400. До найбільш ранніх індексів також відносяться Jantzi Social Index
(Канада), започаткований у 2000 р., Dow Jones Sustainability Index та FTSE4Good для
глобальних інвестицій. Останні два індексі дозволили інвесторам порівнювати
продуктивність компаній на глобальному рівні на основі визнаних стандартів
корпоративної відповідальності. Сьогодні такі індекси пропонуються інвестиційними та
дослідницькими компаніями, такими як Calvert Investments, Pax World Management,
Sustainalytics та WilderShares, S & P Dow Jones, FTSE, MSCI, STOXX та Thomson Reuters.
Провідні світові фондові біржі, такі як NASDAQ OMX, NYSE Euronext, Deutsche Boerse та
Йоганнесбурзька фондова біржа, також впровадили у практику індекси SRI.
Функціональне призначення таких індексів відзначається у наступному: забезпечення
інформаційного стандарту; наявність бази для використання пасивної та активної стратегії
інвестування; встановлення стандартів для відповідальної корпоративної поведінки;
надання можливостей порівняння доходності соціально відповідального із звичайним
інвестуванням [5].
Діяльність та динаміку електронних фондових бірж можна відстежувати,
використовуючи фондові індекси бірж. Найпоширеніші з них досить активні. Організація
електронних торгів акціями суттєво відрізняється від класичного торгового механізму.
Зокрема, діяльність електронних бірж має свої особливості, що робить їх найбільш
організованою та розвиненою формою торгівлі на сьогодні.
Джерела та література:
1. Воєводіна
Т.
Сутність
електронної
біржової
торгівлі.
URL:
http://ukr.vipreshebnik.ru/birzhova-diyalnist/2613-sutnist-elektronnoji-birzhovoji-torgivli (дата
звернення 16.03.2021).
2. Кузнєцова О. В. Електронні біржі. Одеська Національна академія харчових
технологій. 2013. URL: https://ukrbukva.net/74081-Elektronnyebirzhi (дата звернення
16.03.2021).
3. Офіційний ресурс ТОВ «Національна Електронна Біржа» URL: https://neb.org.ua
(дата звернення 16.03.2021).
4.
Енциклопедичний
словник
економіки
та
права
URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18326/ЭЛЕКТРОННАЯ (дата звернення
16.03.2021).
5.
Лактіонова О. А. Розвиток елементів інфраструктури ринку соціальновідповідального
інвестування
у
світі.
URL:
https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2019/151019/materials.pdf (дата звернення
16.03.2021).

104

Бурнашова К.О.
студентка 3 курсу групи Ф-21
спеціальності 072 Фінанси,банківська справа та страхування
(спеціалізація Фінанси та кредит)
галузі знань 07 Управління та адміністрування,
Кравцова Л.А., викладач вищої категорії, методист
ВСП «БМФК НУ «Запорізька політехніка»
м. Бердянськ, Україна
ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Операції на відкритому ринку – це найбільш застосовуваний інструмент
монетарної політики в країнах із високорозвинутими ринковими економіками. В країнах з
перехідними економіками застосування цього інструменту обмежується недостатніми
розвитком ринку цінних паперів (відкритого ринку), ліквідністю державних цінних
паперів тощо. Ці чинники стримування операцій на відкритому ринку досить відчутно
виявляються і в умовах України. Проте цей інструмент у перспективі займе ключову
позицію і в монетарній політиці НБУ.
Сутність операцій на відкритому ринку полягає у тому, що, купуючи цінні папери
на ринку, центральний банк додатково спрямовує в обіг відповідну суму грошей, чим
збільшує спочатку банківські резерви, а потім – загальну масу грошей за інших незмінних
умов.
Регулювання норми обов'язкових резервів – потужний інструмент впливу на
пропозицію грошей, що має невідворотну і негайну дію. Механізм цього інструменту
полягає в тому, що центральний банк установлює для всіх банків та інших депозитних
установ норму обов'язкового зберігання залучених коштів на кореспондентських рахунках
без права їх використання і без виплати процентів за ними. Збільшуючи норму
обов'язкового резервування, центральний банк негайно скорочує обсяг надлишкових
резервів банків, зменшує їх кредитоспроможність, знижує рівень мультиплікації
депозитів. Відповідно зменшується загальний обсяг пропозиції грошей. Якщо
центральному банку потрібно збільшити пропозицію грошей, то досить знизити норму
обов'язкового резервування, і ситуація змінюватиметься на протилежну – збільшиться
обсяг вільних резервів, підвищаться кредитоспроможність банків і рівень мультиплікації
депозитів.
Процентна політика – один із м'яких інструментів монетарної політики, подібний
за характером впливу на пропозицію грошей до операцій на відкритому ринку. Механізм
його полягає у тому, що центральний банк встановлює ставки процентів за позиками, які
він надає комерційним банкам у порядку їх рефінансування. Для України найбільш
типовою процентною ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ. Збільшуючи
рівень облікової ставки, НБУ досягає таких регулятивних наслідків:
– стримує попит комерційних банків на свої позики, гальмує зростання їх
надлишкових резервів і банківського кредитування економічних суб'єктів;
– стримує мультиплікацію депозитів і зростання пропозиції грошей;
– сигналізує економічним суб'єктам про свій намір зробити гроші дорожчими, що
саме по собі спонукає економічних суб'єктів до більш обережної поведінки і зумовлює
падіння ринкової кон'юнктури.
Рефінансування комерційних банків – інструмент, який застосовується в тісному
поєднанні з процентною політикою. Крім зміни облікової ставки, центральний банк може
регулювати попит на свої позики з боку комерційних банків зміною інших умов надання
цих позик – зміною їх асортименту, обмеженням цільового призначення, лімітуванням
обсягів окремих позик тощо. Такими заходами центральний банк може більш чітко і
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цілеспрямовано впливати на зміну банківських ресурсів, а отже, і на пропозицію грошей.
Тому цей інструмент має певні переваги над процентною політикою. Проте для його
широкого застосування не завжди є достатні передумови, зокрема в портфелях
комерційних банків немає достатніх запасів векселів чи інших цінних паперів, які були б
забезпеченням позичок рефінансування. Особливо актуальною ця обставина є для
українських банків у перехідний період, коли вексельний обіг та ринок цінних паперів
тільки починають формуватися.
Регулювання курсу національної валюти – інструмент дуже чіткої, оперативної та
потужної дії, який за характером впливу на масу грошей нагадує операції на відкритому
ринку. Певний вплив центрального банку на пропозицію грошей і кон'юнктуру ринків
досягається також за допомогою встановлення економічних нормативів діяльності
комерційних банків, передусім нормативів ліквідності, а також через публічне роз'яснення
цілей своєї монетарної політики, "дружнього переконання" та рекомендацій діяти
відповідно до спільно визначених цілей (стримувати кредитну діяльність, уникати дій, що
дестабілізують ринок цінних паперів чи валютний курс, тощо).
До вибору грошово-кредитної політики є декілька принципових підходів, що
пов'язано насамперед з неодностайністю економістів у поглядах на цю проблему. В
макроекономіці, як і в кожній науці, є різні теорії. Найбільш фундаментальними з них є
класична (монетаризм) та кейнсіанська теорія (кейнсіанство), що по-різному трактують
низку основоположних економічних понять.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Після здобуття незалежності перед Україною постало питання розробки
національного законодавства з пенсійного забезпечення та нової стратегії соціального
захисту, яка б відповідала ринковим умовам, забезпечувала кращу соціальну захищеність
пенсіонерів при одночасному досягненні макроекономічної стабілізації. Кабінет Міністрів
України доручив розробку нової стратегії Міністерству праці, а підготовку нового
пенсійного законодавства Міністерству соціального захисту населення. Нині чинний
Закон «Про пенсійне забезпечення» Верховна Рада України схвалила 5 листопада 1991
року. Він майже нічим не відрізняється від аналогічного Союзного Закону 1990 року, про
який мова йшла вище. Винятком стало суттєве розширення спектру пільг у пенсійному
забезпеченні щодо дострокового виходу на пенсію. Тому значно зросла чисельність так
званих «молодих» пенсіонерів (чоловіки не досягли 60, а жінки 55 років), у тому числі з
причин безробіття.
Молодій українській державі бракувало політичної волі та досвідчених фахівців з
соціальної політики, що, очевидно, стало головною причиною допущених помилок у
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пенсійному забезпеченні. Так, протягом 1991-1999 рр. було прийнято 19 законодавчих
актів та один неопублікований Указ Президента, які регулюють пенсійне забезпечення
народних депутатів України, державних службовців, суддів, судових експертів,
прокурорів, митників, журналістів, банківських працівників, науковців тощо. Це був
відступ від єдиних принципів та норм пенсійної політики, що призвело до соціальної
несправедливості, коли окремі категорії громадян, що сплачували протягом трудової
діяльності пенсійні внески за однаковою з рештою працівників ставкою (або за них
сплачували підприємства і організації), отримують значно вищі пенсії.
У травні 1993 року Міністерство праці на національній конференції «Соціальний
захист населення України в умовах економічних реформ» репрезентувало нову
«Концепцію соціального забезпечення населення України» як комплексну реформу
національної системи соціального забезпечення. У квітні 1993 року концепцію було
передано на розгляд Парламенту, який схвалив її 21 грудня 1993 року. Тоді ж у рамках
реалізації
концепції
було
розроблено
рамковий
законопроект
«Основи
загальнообов'язкового державного соціального страхування». До його розробки, крім
українських фахівців, були залучені також спеціалісти із Німеччини, оскільки на той час
склались добрі взаємовідносини між Федеральним міністерством праці і соціального
порядку Німеччини та Міністерством праці України.
Закон пройшов парламентські слухання у квітні 1996 року та складну процедуру
погодження із представниками соціальних партнерів, чотири рази виносився до сесійної
зали на голосування і в кінці кінців був прийнятий Верховною Радою України у січні 1998
року. Цей Закон націлений на вирішення таких завдань:
1)запровадження п'яти окремих програм соціального страхування, включаючи і
пенсійне страхування;
2)визначення контингенту населення, яке підпадає під обов'язкове соціальне
страхування і стимулювання його до переходу із неформального і тіньового сектора
економіки до легального сектора;
3)перерозподіл фінансової відповідальності за соціальне забезпечення між
державою, працедавцями та працівниками, розмежування коштів державного бюджету від
основної частини видатків на соціальний захист, а також запровадження принципу
саморегулювання у фінансовій системі, яка обслуговуватиме самостійні програми
соціального страхування;
4)створення представницьких органів для системи соціального страхування та
процедури делегування їх повноважень;
5)запровадження державного нагляду за функціонуванням системи;
6)визначення джерел фінансування та врегулювання процедури визначення
страхових внесків;
7)персоніфікацію внесків кожної застрахованої особи;
8)визначення соціальних послуг та матеріального забезпечення, які залежать від
сплачених страхових внесків.
Ці ідеї знайшли відображення у схвалених у квітні 1998 року Президентом України
Основних напрямках реформування пенсійного забезпечення в Україні. Цей стратегічний
документ передбачає створення в Україні трирівневої пенсійної системи, яка поєднає
елементи державного солідарного та приватного пенсійного забезпечення. Законодавче
визначення умов та порядку здійснення пенсійного страхування в солідарному та
приватному секторах поки що перебуває на стадії розробки та доопрацювання.
На початку 2000-х років відбувся процес створення нормативно-правової та
організаційно-технічної бази пенсійної реформи.
Пенсійний фонд України став потужною фінансовою та соціальною інституцією в
державі, сформувалися його організаційний та кадровий потенціали.
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Так, у 2003 році був прийнятий Верховною Радою України Закон України "Про
загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування", який практично перевів Україну від
пенсійного забезпечення до пенсійного страхування.
Цей Закон набрав чинності з 1 січня 2004 року і передбачив створення в
Україні трирівневої пенсійної системи.
Вперше з дати набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", починаючи з січня 2008 року проведено перерахунки
пенсій з урахуванням нового, "осучасненого" показника середньої заробітної плати. Для
обчислення всіх пенсій, які були призначені до 2008 року, застосовувався показник
середньої заробітної плати за 2006 рік – 928,81 грн.
Крім того, у зв’язку із збільшенням оцінки одного року страхового стажу в
солідарній системі з 1 % до 1,35 % також проведено перерахунки пенсій.
У 2010 році відповідно до Програми економічних реформ "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" передбачено черговий етап
реформування пенсійної системи у період з 2010 по 2014 роки [1].
З 1 липня та 1 вересня 2012 року в два етапи здійснено підвищення пенсій,
призначених відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”, крім пенсій військовослужбовців строкової
служби та членів їх сімей.
Спостерігалась позитивна динаміка зросту максимальної заробітної плати до 2015
року. Так в 2011 році вона перевищила мінімальну заробітну плату в 15 разів, а вже в
2012 році цей показник збільшився до 17 разів, таким він залишився до 2014 року. Ця
динаміка сприятлива для наповнюваності Пенсійного фонду України. Але, як бачимо, в
2015 році показник впав до 7, тобто внески до Пенсійного фонду значно зменшилися, а це
дуже похитне і так вкрай нестабільну пенсійну систему України. У 2017 році було
прийнято пенсійну реформу.
У сучасному світі держава гарантує пенсійне забезпечення як тих, хто має достатній
стаж роботи, так і тих, хто не має такого стажу.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ
Аналіз проблем та перспектив розвитку фінансової політики України потребує
досліджень та має неабияку актуальність, особливо в умовах військових дій на Сході,
адже від неї залежить соціально-економічний розвиток нашої країни.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану фінансової політики України, напрямів,
за якими вона реалізується, визначення головних її проблем та перспектив розвитку.
Фінансова політика – багатопланове та певною мірою інтегроване явище. За
допомогою фінансових інструментів, таких як податки, дотації, застосування обмежень,
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штрафів тощо, держава регулює економічну діяльність суб’єктів господарювання для її
спрямування у русло нагальних суспільних потреб. У зв’язку із цим важливо, щоб
фінансова політика сприяла формуванню позитивного іміджу й залученню інвестицій в
економіку, забезпечувала зниження рівня безробіття та ін. Внутрішня економічна політика
регулюється державою шляхом надання певних пільг, преференцій суб’єктам
господарювання [1].
Фінансова політика реалізується за двома напрямами: регламентування фінансових
відносин у суспільстві та здійснення поточної фінансової діяльності. Регламентування
фінансових відносин характеризує стратегію фінансової політики, а поточна фінансова
діяльність – її тактику. Базовим елементом є регламентування фінансових відносин, яке
може здійснюватися державою у законодавчій та адміністративній формах.
Дослідження формування та реалізації фінансової політики в Україні свідчить про її
багатоплановість. Нині фінансова політика має переважно тактичний характер,
підпорядковується поточним завданням, виконує функції перерозподілу та стабілізації,
неповною мірою відповідає стратегічним орієнтирам соціально-економічного розвитку. З
огляду на це, основним завданням має стати активізація регуляторної функції фінансової
політики, впровадження ефективних механізмів, формування стратегічного характеру
цілеспрямованих рішень для забезпечення у системі державного регулювання єдності із
соціально-економічною стратегією [2].
Оцінюючи стан реалізації та можливості фінансової політики України, зауважимо,
що вона є доволі суперечливою, неоднозначною та недостатньо результативною. Це
пов’язано як з об’єктивними, так і з суб’єктивними чинниками впливу. Так, фінансова
політика здійснюється у системі міжнародних економічних зв’язків і зазнає дії зовнішніх
чинників, зокрема системної фінансово-економічної кризи, залежить від експортних
можливостей держави, постачання сировини, матеріалів, обміну технологіями тощо.
Водночас внутрішніми чинниками впливу є соціальний склад населення, його
інтелектуальний прошарок, стабільність національної грошової одиниці, розвиток форм
кредитування тощо. Нинішня фінансова політика є недостатньо чіткою у контексті
зосередження на прискореному розвитку пріоритетних галузей економіки, легалізації
тіньових капіталів, формування сприятливих умов для залучення іноземного капіталу.
Сучасна фінансова політика – це сукупність цілеспрямованих державних заходів
щодо формування й ефективного використання фінансових ресурсів країни, які містять у
собі ресурси її окремих регіонів, секторів економіки, підприємств і домогосподарств, для
забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку на основі використання
відповідних фінансових і монетарних важелів та створення відповідного інституційного
середовища, котрі сприяють реалізації цієї політики. Лише за умови спрямованості
фінансової політики на забезпечення умов для розвитку економіки та нарощування
фінансових ресурсів країни можливе задоволення зростаючих потреб соціальної сфери й
державного управління, процвітання країни в майбутньому.
На сучасному етапі розвитку економічної системи механізм формування виваженої
та дієвої фінансової політики знаходиться у процесі інституційних перетворень, що
зумовлено потребами вирішення основних питань соціально-економічного розвитку
країни. Вітчизняній фінансовій політиці притаманні структурні вдосконалення
інституційної системи та адаптація до внутрішніх та зовнішніх тенденцій
трансформаційного економічного середовища.
Основу фінансової політики становить бюджетна політика, яка пов’язана насамперед
із формуванням та виконанням бюджетів усіх рівнів. Економічна нестабільність і спад
виробництва негативно впливають на формування доходів та фінансування видатків
бюджету [3].
Фінансова політика відіграє велику роль у функціонуванні кожної держави. Вона
може здійснювати сприятливий вплив на розвиток продуктивних сил, поліпшення
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добробуту населення, підвищення обороноздатності країни, що набуває все більшої
актуальності в умовах військових дій на Сході України [4].
Основними напрямами фінансової політики сучасного періоду в Україні
вважаються:
– сприяння завершенню роздержавлення і приватизації;
– демонополізація економіки;
– забезпечення соціального захисту населення;
– ефективна співпраця України зі Світовою організацією торгівлі;
– вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності для зміцнення позиції України на
світовому ринку;
– проведення адміністративної та пенсійної реформ.
Практикою підтверджено, що фінансова політика, як і загальнодержавна економічна
політика у цілому, залежить від сформованого правового поля та органів влади й
управління у процесі реалізації функцій держави та забезпечення легітимності фінансових
відносин. Невипадково фінансова політика виступає результатом дії як об’єктивного, так і
суб’єктивного чинників впливу на її формування, реалізацію та розвиток у системі
ринкових відносин.
Головними проблемами фінансової політики є забезпечення динаміки зростання,
конкурентоспроможності економіки України, утвердження оновленої моделі фінансового
розвитку. Саме такий шлях дасть змогу Україні зберегти й 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.
Важливим фактором розвитку економіки є створення ефективного фінансового
механізму. Сьогодні управляти фінансовим процесом – це, передусім, управляти
фінансовими ресурсами і через засоби та інструменти фінансового механізму
стимулювати фінансовий розвиток. 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.
Однією з головних проблем реалізації фінансової політики є незабезпечення високої
ефективності використання бюджетних коштів для досягнення найкращих показників
соціально-економічного розвитку. Недосконалий бюджетний механізм негативно впливає
на фінансову політику, а отже, стримує економічну політику держави загалом. Вирішення
цієї проблеми вбачається у визначенні чітких пріоритетів розвитку економіки, соціальної
сфери та посиленні відповідальності розпорядників коштів за їх цільове та ефективне
використання.
Держава як основний суб’єкт фінансової політики повинна рішучіше застосовувати
фінансові методи планування, управління, контролю, а також фінансові важелі
нормативів, санкцій, стимулів для забезпечення фінансової стабільності та підвищення
рівня життя населення.
Таким чином, фінансова політика – це завжди пошук балансу, оптимального на цей
час співвідношення кількох напрямів розвитку національної економіки та вибір найбільш
ефективних методів і механізмів їх досягнення. Фінансова політика не лише
структуризована, а й системна, тобто повинна бути пов’язана з усіма елементами
загальної економічної політики і раціонально взаємопов’язана по своїх структурних
елементах.
Отже, результативність фінансової політики України є незначною через
невідповідність сучасним потребам суспільного розвитку. Однією з головних проблем
реалізації фінансової політики є незабезпечення високої ефективності використання
бюджетних коштів для досягнення найкращих показників соціально-економічного
110

розвитку. Недосконалий бюджетний механізм негативно впливає на фінансову політику, а
отже, стримує економічну політику держави загалом. Розв’язання цієї проблеми
вбачається у визначенні чітких пріоритетів розвитку економіки, соціальної сфери та
посиленні відповідальності розпорядників коштів за їх цільове та ефективне
використання.
Держава як основний суб’єкт фінансової політики повинна рішучіше застосовувати
фінансові методи планування, управління, контролю, а також фінансові важелі
нормативів, санкцій, стимулів із метою забезпечення фінансової стабільності та
підвищення рівня життя населення.
Фінансову політику слід розглядати як вагомий інструмент забезпечення соціальноекономічного розвитку України. Успішна реалізація фінансової політики сприятиме
зміцненню стратегічних позицій України на міжнародній арені. Її дієвість, насамперед,
залежить від швидких та якісних внутрішніх реформ та економічного розвитку. У цьому
сенсі успішність її реалізації є не тільки завданням уряду, а й суспільства загалом [5].
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БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ: СВІТОВІ ТРЕНДИ
У сучасних економічних умовах, які характеризуються швидким розвитком
інформаційних технологій і орієнтацією на розроблення, запровадження та використання
високотехнологічних продуктів, а також посиленням глобалізації, все більшого значення
набувають питання інноваційного розвитку, забезпечення ефективних фінансових та
інформаційних комунікацій. Збільшення та розвиток інноваційної діяльності стає одним із
важливіших системних чинників підвищення рівня конкурентоспроможності банків у
ринкових умовах світової економіки. Зважаючи на це, дослідження світової практики
впровадження інноваційних продуктів є актуальним.
Окремі аспекти інноваційної діяльності сучасних банків досліджено у працях
багатьох вчених. Теоретичні основи дослідження сутності інноваційної діяльності
закладено в працях таких вчених, як Золотарьова О.В., Чекал А.А. [2], Лапко О.О.,
Демченко А.М. [3], Пантєлєєва Н.М. [4], Рахман М.С., Мангушев Д.В. [5], та інших.
Проте, незважаючи на існуючі розробки, вивченням досвіду впровадження
банківських інновацій у сучасних умовах функціонування банківських установ приділено
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недостатньо уваги, що актуалізує подальші дослідження світових трендів банківських
інновацій.
У загальному виді банківську інновацію можна визначити як результат
новаторської діяльності банків, наслідком якої є новий продукт, послуга чи технологія.
Така діяльність пов’язана зі зміною зовнішнього середовища банківського сектора та
призводить до реорганізації бізнес процесів і створення нових ресурсів, результатом чого
є підвищення стратегічних конкурентних переваг банку [6].
Згідно з дослідженнями закордонних аналітиків найважливішими глобальними
тенденціями банківських інновацій на 2019 рік є такі напрямки [1]:
1. Монетизація даних. Банківська аналітична інформація може значно розширити і
допомогти як самому банку, так і його клієнтам здобувати конкурентні переваги на ринку.
2. Соціальна цінність. Потреба більш індивідуального підходу до клієнтів, а не
пропозиція стандартизованих пакетних рішень дуже актуальна в іноземних банків,
оскільки відповідає сучасним очікуванням клієнтів.
3. Робототехніка. Досягнення робототехніки дозволяє значно скоротити витрати
банку, покращити сервісне обслуговування клієнтів, адже роботи не втомлюються, не
потребують відпустки та заробітної платні, а головне їхня робота позбавлена емоційної
людської складової.
4. Банківництво речей. В епоху "Internet of things" цілком логічним постає те, що і
банки крокують до таких змін. Коли банківські операції масово переходять в онлайн, то
усі сфери повсякденного життя також зв’язуються з Інтернетом, а отже, з безготівковими
розрахунками.
5. Розважальні транзакції. Популярний тренд світових банків намагатися зробити
банківські транзакції більш "неформальними" і навіть веселими, а також інтеграції
банківських програм з Facebook, Instagram та іншими.
6. Постійна доступність. Можливість здійснювати банківські транзакції 24 години
на добу 7 днів на тиждень уже не інновація, але загальноприйнята послуга банків. Проте
банки йдуть далі на зустріч своїм клієнтам, пропонуючи здійснювати зв’язок зі своїми
клієнтами через будь-які онлайн медіа такі, як WeChat, Facebook, Messenger, Google
Hangouts та інші.
7. Інтернет-банкінг. Це не лише банківські онлайн платформи, це цілі "фінансові
екосистеми", які пропонуються клієнтам. Особлива увага приділяється мобільним
додаткам, оскільки телефон стає основним інструментом для здійснення більшості
банківських та інших розрахункових операцій.
8. Безкарткові розрахунки. Тенденція здійснювати платежі без банківської картки
лише за допомогою мобільного додатку набуває все більшого поширення. Деякі експерти
прогнозують повну відмову від банківських карток у скорому часі.
9. Банківництво без банків. Перспективним напрямом банківництва постає надання
банківських послуг без безпосередньої участі у цьому процесі самих банківських установ.
На ринок виходять так звані FinTech компанії, які заміняють банки у наданні колись
зовсім банківських послуг. Проте погоня за технологічними новинками може містити свої
недоліки. Адже інноваційна технологія може бути просто не сприйнята споживачами, а
вкладені кошти не окупляться.
Отже, необхідно, щоб банківська інновація була економічно доцільною для банку і
корисна для клієнтів. На мою думку, незважаючи на технологічні інновації, домінантну
роль у майбутньому все ж будуть відігравати соціальні інновації. Українським банкам
також доведеться вчитися ставити своїх клієнтів на перше місце в пріоритетності своїх
цілей і налагоджувати тісні взаємозв’язки.
Інноваційні технології в наш час відіграють дуже важливу роль. При створенні
банку майбутнього інноваційні технології в сфері банківських послуг — це такі
технології, яким притаманний «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази,
зменшення витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні
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операційного ризику та затрат. Основними світовими трендами у розвитку банківських
інновацій є тісний взаємозв’язок банку з клієнтом, інтеграція банку в ІТ сектор, взаємодія
банків з соціальними мережами та залучення новітніх технологій. Таким чином
важливими є подальші дослідження у цьому напрямі, адже впровадження банківських
інновацій дуже динамічний процес. До того ж не всі інноваційні рішення набувають
масового характеру, а успішні банківські інноваційні рішення в одних країнах, можуть
пройти непоміченими в інших.
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ПАНДЕМІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
2020-й рік виявився знаковим не тільки для всієї країни, але і для кожної галузі,
зокрема для страхової. Страховики були змушені переглянути свої бізнес-процеси,
структуру продажів, страховий портфель. Усе це і введення карантину вплинуло на ряд
видів страхування, продаж яких суттєво зменшився.
Перші кілька місяців карантину показали тенденцію до різкого зниження
аварійності на дорогах, зменшення кількості ДТП. Це пов’язано з тим, що люди більшменш старанно дотримувалися вимог карантину, здебільшого сиділи вдома. Навчання
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у школах зупинили. Відповідно, потреби в пересуванні людей серйозної не було, кількість
машин на вулицях значно знизилася.
Але вже з травня люди, яким набридло сидіти вдома, почали активно
подорожувати як країною, так і всередині міста, поїхали у парки, розважальні центри,
у магазини. Кількість машин на дорогах стрімко зросла і вже влітку частота настання
страхових випадків стала значно вищою.
Карантин показав дуже чітко, хто зі страховиків готовий до роботи в онлайн
режимі, а кому довелося перелаштовуватися. Навіть статистика моторного бюро стосовно
продажів електронних полісів та цивілки показала те, що за останні півроку лише
кількість електронних полісів виросла вдвічі, у порівнянні з попередніми періодами.
Тобто більшість страхових компаній, які до цього не продавали або продавали дуже мало
електронних полісів, а віддавали перевагу паперовим, стрімко перейшли на продажі
електронних полісів, оскільки це зручніше і безпечніше з точки зору виконання вимог
карантину. Зараз ситуація в усіх страхових практично така, що 70−80% персоналу
працюють за межами офісів, вдома. Цікаво, що вдалося організувати роботу з дому навіть
для працівників колл-центрів, які з гарнітурою знаходяться вдома, відповідають
на дзвінки, мають доступ до програм і системи страхової компанії.
Вплив пандемії ще сильніше прискорить процеси концентрації ринку в компаніях
більш технологічних, більш стійких, для яких втрата частини бізнесу, пов’язаного
з закриттям кордонів, не є перешкодою чи загрозою, а навпаки вони використовують цей
час для того, щоб ще більше посилити свою логічність та ефективність.
Станом на 30.06.2020 року в реєстрі 215 страховиків, 10 з них знаходиться на
території ООС і АР Крим. Тенденція зменшення кількості страховиків триває з 2010 року.
Значна частина страховиків виходить з ринку за власною ініціативою. Характерні ознаки
страховиків, які виключаються: структура власності непрозора; відсутність в портфелі
фізичних осіб; порушення нормативів. Ця тенденція зберігалася в I-му півріччі 2020 року:
виключено 20 страховиків, проте включено 2. У II півріччі 2020 року в НБУ надійшло 8
заяв від страховиків про анулювання ліцензії, 7 з яких задоволено. Станом на 30.06.2020
року активи страховиків склали 62 млрд. Грн. Страховики показали зростання страхових
премій на 4,4%. Загальний обсяг страхових премій склав 21 млрд грн., Говориться в
повідомленні Нацбанку.
У той же час премії зі страхування життя росли швидше - на 10% і склали 2,3 млрд
грн. Рівень страхових виплат в першому півріччі склав 35% у порівнянні з близько 25% в
попередні періоди. На це вплинув вихід з ринку частини страховиків, які історично
займалися вхідним перестрахуванням з низькими показниками страхових виплат.
Стосовно страхового ринку, то в умовах карантинних заходів і зниження
економічної активності страховики, які прозвітувалися, продемонстрували зростання
валових страхових премій (+4,4%) у першому півріччі. Загалом обсяг страхових премій за
звітний період становив 21 млрд грн. У цілому ж розмір зібраних страхових премій у
першому півріччі 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року зменшився.
Причиною цьо го став добровільний вихід із ринку за вказаний період 20 страховиків.
За неоформленою інформацією, найбільше застрахованих – серед туристів.
Українці, які самостійно придбали монопродукт, що захищає від COVID-19 , не більше 20
тис. осіб.
В «Індо» підрахували, що за перші три квартали 2020 року компанія за лікування
від COVID-19 відшкодувала застрахованим особам понад 600 тис. грн. В ARX з квітня за
програмою страхування від короновірусу зафіксували 52 звернення та провели 11 виплат.
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Найважливішим інструментом державного регулювання доходів фізичних осіб,
характерним для будь-якої податкової системи, є індивідуальне прибуткове
оподаткування. Історично це найдавніша форма податкових взаємовідносин між
державою та громадянами на основі примусового обов'язкового вилучення частини їх
доходу для створення централізованого грошового фонду держави з метою виконання її
функцій. Рівень індивідуального прибуткового оподаткування фізичних осіб
безпосередньо впливає на реальні особисті доходи значної частини населення, особливо
тих, хто отримує основні доходи у вигляді заробітної плати, що потребує зваженого
підходу до справляння податку.
Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання
економічних процесів належить податкам. Податки - дуже складна й надзвичайно
впливова фінансова категорія. Це обов'язковий елемент економічної системи будь-якої
держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона обирає, які політичні
сили перебувають при владі. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в
цілому, робить її недієздатною і, в кінцевому підсумку, позбавленою будь-якого сенсу.
Існують достовірні факти про існування обкладення податками у Древньому Єгипті,
Древньому Римі, Вавілонії, Асирії, містах Шумера, в Хетському царстві.
В історії оподаткування (в глобальному сенсі) зазвичай виділяють 3 етапи:
- перший етап - від Древнього Світу і до початку Середньовіччя. Зародження
інституту податків, які мали випадковий і тимчасовий характер, справлялися у
примітивних формах, дуже часто у натуральному вигляді;
- другий етап охоплює XVI-XVIII ст. Характеризується становленням феодальних
держав, грошових господарств країн, бурхливим розвитком податків, які практично
стягувалися за все: вікна, двері, майно, бороди, спадщину, землю, будинки, товари,
прибутки, з холостяків, євреїв і т.п.
- третій етап - наприкінці XVIII ст. Настає більш цивілізований етап розвитку
податків. Саме в цей час набувають поширення ідеї про законність і природність
обкладання для задоволення державних потреб, обґрунтовуються найважливіші засади
оподаткування, такі як рівномірність, визначеність, зручність, дешевизна справляння
податків (А. Сміт). Кількість податків зменшується, вони стають більш одноманітними,
держава відмовляється від дріб'язкових зборів, а віддає перевагу тим, які можуть суттєво
поповнити державну скарбницю. Відпрацьовуються технічні прийоми збирання податків.
Свого найвищого розквіту і вдосконалення податки набувають в умовах ринкового
господарства.
Згідно з проведеними ще у 1908 р. Е. Селігманом дослідженнями, податок пройшов
сім стадій розвитку:
- на першій - панівною була ідея дарування (у середні віки індивідум робив
подарунки уряду);
- на другій - уряд смиренно умовляв чи просив народ про підтримку;
- на третій - домінувала ідея допомоги, що надається державі;
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- на четвертій - проявилася ідея про жертву, яку приносить індивідум в інтересах
держави;
- на п'ятій - у платника розвинулося відчуття боргу, обов'язку, якому і відповідає
англійське слово «duty» (тобто «податок»);
- лише на шостій стадії з'являється ідея примусу з боку держави;
- на останній, сьомій стадії, з'являється ідея відповідної частки чи окладу,
встановлених або розрахованих урядом, незалежно від волі платників податків.
Протягом XIX ст. основним джерелом доходів залишались державні прямі і непрямі
податки, основним прямим податком була подушна подать; кількість платників
визначалась згідно з контрольними переписами.
Починаючи з 1863 р. з міщан замість подушної податі став утримуватись податок з
міських будівель. Скасування подушної податі почалось у 1882 р. Друге місце серед
прямих податків займав оброк - плата казенних селян за користування землею. Ставка
оброку диференціювалась за класами губерній.
Купецтво платило гільдійську подать - процентний збір з об’явленого капіталу,
введений ще Катериною II у 1775 р. для купців І, II і III гільдій замість подушної податі.
Розмір капіталу записувався «по совісті кожного». Крім того, діяла патентна система
обкладання торгівлі і промисловості, були введені білети на лавки, тобто плата за кожен
торговельний заклад.
Поряд з основними ставками за прямими податками вводились надбавки цільового
призначення - на будівництво великих державних доріг, влаштування водних сполучень,
тимчасові на прискорення виплати державних боргів та ін. Крім державних прямих
податків, функціонували земські (місцеві) збори. Земським закладам надавалось право
визначати збори з землі, фабрик, заводів, торговельних закладів.
Серед непрямих податків у XIX ст. високі доходи Російській державі давали акцизи
на тютюн, цукор, гас, сіль, сірники, пресовані дріжджі, освітлювальні і нафтові масла та
інші товари. Значними були надходження від виробництва і торгівлі алкогольними
напоями. Система акцизів, як і митні збори, мала не тільки фіскальний характер, а й
забезпечувала державну підтримку вітчизняних підприємців, захищала їх у конкурентній
боротьбі з іноземцями.
Як свідчить історія, зростання податків у багатьох країнах значною мірою зумовлено
затратами на мілітаризацію економіки. Зявлялись нові державні витрати на охорону
навколишнього середовища, подолання економічної відсталості окремих районів, надання
субсидій і кредитів країнам, що розвиваються.
Великі витрати викликали необхідність збільшення податків - головного
фінансового методу мобілізації ресурсів у державний і місцеві бюджети. Податки
перетворились у важливий інструмент перерозподілу національного доходу.
Однак незважаючи на підвищення податків, доходів бюджету не вистачало на
покриття всіх видатків держави, які постійно зростали. Бюджети капіталістичних країн у
післявоєнні роки характеризувалися хронічними дефіцитами, які покривалися
державними позиками, що приводило до зростання державного боргу.
Після Другої світової війни різко розширилась сфера фінансових відносин. Значний
розвиток отримали місцеві (регіональні) фінанси, позабюджетні спеціальні урядові фонди,
фінанси державних підприємств.
У 80-ті роки у провідних країнах світу пройшла переоцінка методів і засобів
державного регулювання внаслідок їх недостатньої ефективності. Поширилась і отримала
визнання бюджетна концепція, яка ґрунтувалася на тому, що податкові надходження є
продуктом двох основних факторів: податкової ставки і податкової бази.
У другій половині 80-х — на початку 90-х років XX ст. провідні країни світу (СІЛА,
Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Швеція) та деякі інші провели податкові
реформи, спрямовані на прискорення нагромадження капіталу і стимулювання ділової
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активності. З цією метою використовувалось зниження ставки податку на прибуток
корпорацій.
Початок 90-х років став також періодом відродження і формування податкових
систем нових держав, які утворилися на території колишнього СРСР. Вони пішли шляхом
ринкових реформ, взявши курс на приватизацію підприємств державного сектору. При
цьому практично повністю припинилось управління державним сектором.
Податок на доходи фізичних осіб введений в дію Законом України «Про податок з
доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. за №889-IV з 1 січня 2004 року. Декрет Кабінету
Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 №13-92 втратив
чинність, за винятком розділу у частині оподаткування доходів громадян-підприємців.
Починаючи з 1 січня 2004 року і до 31 грудня 2006 року ставка податку з доходів
фізичних осіб становила 13% від обєкта оподаткування, визначена п. 7.1. ст. 7 Законом
України «Про податок на доходи фізичних осіб». З 1 січня 2007 року ставка
оподаткування - 15% від обєкта оподаткування (п. 7.1 ст. 7 Закону України «Про податок
на доходи фізичних осіб»). Обєкт оподаткування - це заробітна плата, яка включається у
загальний місячний оподатковуваний дохід фізичної особи.
З прийняттям Податкового кодексу від 2 грудня 2010 року, ставка податку на доходи
фізичних осіб становила 13, 15 та 18 відсотків в залежності від бази оподаткування.
Отже, можна виділити такі основні фактори, від яких залежить надходження податку
на доходи фізичних осіб до бюджету:
 рівень правопорядку в суспільстві і законопослушність платників податків;
 платоспроможність платників податків;
 чисельність населення;
 розмір доходів населення, які підлягають оподаткуванню (податкова база);
 шкала ставок податку;
 надання податкових скидок, пільг, вирахувань;
 стабільність законодавства у сфері оподаткування.
Джерела та література:
1. Податковий кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата
звернення 16.03.2021).
Попова О.В.,
студентка 3 курсу групи Ф-21
спеціальності 072 Фінанси,банківська справа та страхування
(спеціалізація Фінанси та кредит)
галузі знань 07 Управління та адміністрування,
Кравцова Л.А., викладач вищої категорії, методист
ВСП «БМФК НУ «Запорізька політехніка»
м. Бердянськ, Україна
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КРИПТОВАЛЮТИ
Криптовалюта - набір концептів і технологій, які спільно утворюють основу для
екосистеми цифрових грошей. Грошові одиниці, наприклад, біткоіни використовують для
збереження і передачі вартості між учасниками мережі. Саме таке трактування
електронної валюти викладене в книзі А.Антонопу-лоса «Mastering Bitcoin». Якщо
постаратися дати визначення криптовалюти, виразившись більш зрозумілою мовою, то
можна трактувати це явище як віртуальні гроші, які становлять криптографічні коди і не
мають ніякого матеріального аналога. Це ще раз підтверджує те, що криптовалюта не є
тими грошима, що виникають у свідомості середньостатистичної людини. Є ряд разючих
відмінностей, які варто розглянути:
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1) цифрові гроші повністю віртуальні і нічим не забезпечені, протилежно долара, в
основі якого спочатку лежить золото. Хоча деякі фахівці вважають, що вартість
криптовалюти визначає кількість витраченої на їх виробництво енергії;
2) всі операції абсолютно анонімні при тому, що система повністю прозора.
Сторонній користувач може в будь-який момент переглянути ланцюжок транзакцій,
здійснюваних з монетою, але особи, котрі здійснили, будуть захо-вані за конфіденційними
публічними ключами;
3) платіж неможливо скасувати. Дана властивість криптовалюти є одним з
ключових. З цього приводу С. Накамото писав: «відсутність незворотних транзакцій
збільшує вартість сервісів, чиї послуги є нескасованими. Оскільки платіж можна
анулювати, продавець змушений бути насторожі, вимагаючи від покупця більше
інформації, ніж в принципі необхідно»;
4) найбільш важлива відмінність, з якої, по суті, все почалося, у криптовалюти немає
єдиного центру управління. Це досягається за рахунок передачі найважливішої функції
ведення облікових регістрів від централізованих фінансових установ в мережу
автономних комп'ютерів, а також за рахунок виключення посередників разом з їх
комісійними, криптовалюта дозволяє скоротити витрати на ведення бізнесу і запобігає
корупції, яка існує в посередницьких органах. Тобто, усуваючи необхідність в
посереднику, дана система підтримує інфраструктуру, в якій незнайомі люди можуть
вести бізнес один з одним.
Варто згадати, що першим зародилося поняття «біткоіни». Тільки через пару років
після його появи журнал Forbes опублікував статтю, завдяки якій в суспільстві закріпився
вже звичний термін «криптовалюта».
В зв'язку з тим, що часто біткоіни і криптовалюта ототожнюються, а також біткоіни
є першою криптовалютою, яка не провалилася. Історія виникнення феномена
криптоактивів буде розглянута саме з створення електронної монети.
Існує думка, що біткоін з'явився саме тоді, коли в ньому потребували найбільше.
Дійсно, перша згадка про цю монету спливла поверх попелища діючої банківської
системи після низки обвалів на Уоллстрит. Початок довгого шляху криптовалюти стався
31 жовтня 2008 року, коли ще невідомий на той момент програміст С. Накамото виклав в
мережу свою статтю «Peer-to-Peer Electronic Cash System». У роботі описується система
онлайнового обміну, що включає шифрування і дозволяє двом сторонам обмінюватися
одиницями вартості, не розголошуючи приватну інформацію про себе і своїфінансові
рахунки. Ця система призначена для роботи поза традиційними банківськими
структурами і дозволяє учасникам угоди пересилати цифрові гроші безпосередньо один
одному ̶ концепція торгівлі без посередників, відома під назвою «рівний рівному». Зникає
необхідність в банках або компаніях, що емітують кредитні карти. В обміні не беруть
участь ніякі оператори платежів або інші довірені треті сторони.По суті, це одна з форм
цифрової готівки [1].
Незважаючи на перспективність пропозицій С. Накомото, біткоін був зустрінутий
суспільством вкрай скептично. Для цього існувала ціла низка причин, адже це була далеко
не перша спроба створення такої системи.
До С. Накамото подібними технологіями займалися учасники руху шифро-панків –
вільної асоціації технічних фахівців-активістів. Багато вчених прагнули створити
анонімну цифрову систему грошового обміну, але як би близько вони не підходили до
вирішення цього завдання, жоден з них не досяг успіху.
Однак система С. Накамото володіла двома унікальними якостями: блокчейном і
системами грошового стимулювання власників комп'ютерів в мережі для її підтримки.
Методом спроб і помилок С. Накамото і його послідовникам вдалося вибудувати
систему такою, якою ми її знаємо зараз. Хоча був і ряд кризових моментів. Найгіршим
роком у розвитку криптовалюти визнано вважати 2014 рік. Перш за все, це пов'язано з
майже крахом даної грошової одиниці через падіння біржі Mt.Gox. У цей період всього за
118

пару днів знизилася в кілька раз, а також розпочалася низка публікацій про те, що біткоін
використовується в незаконних цілях для покупки зброї і наркотиків. Однак біткоін зміг
відновитися. До початку 2016 року він коштував 450 доларів, а до листопада вже 740.
З'явилося більше 700 нових криптовалют з ідентичною технічною основою, але жодна з
них за вартістю ще не досягла біткоін.
Таким чином, можна зробити висновок, що С. Накамото не є першовідкривачем у
сфері криптовалюти. Сучасні кріптоактиви пройшли довгий шлях модернізацій і
допрацювань, що дозволило їм досягти нинішнього становища. Однак явно
простежується, що з плином часу цей вид валюти не стає більш стійким.
Джерела та література:
1. Нові форми грошей та фінансових активів: становлення, перспективи, ризики:
тези І Міжнар. наук.-практ. конф. (29 листопада 2017 р.). К.: КНЕУ, 2018. 243 с.
Степанова В.О.,
старший викладач кафедри економіки і фінансів,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Вивчення процесу становлення, історичного розвитку, досвіду побудови
державного фінансового контролю у різних країнах світу, дасть можливість порівняти та
узагальнити наявні недоліки та обґрунтувати напрями розвитку державного фінансового
контролю в Україні.
Історія становлення ДФК нерозривно пов’язана із веденням господарської
діяльності та запровадженням перших звітів про доходи, витрати та зібрані податки.
Формування системи ДФК бере свій початок в общинній системі господарства і
послідовно розвивається з формами державного устрою. Потреби повноти і своєчасності
сплати податків, ведення їх обліку, визначення доходів і витрат призвели до необхідності
контролю фінансів з боку держави. Історичні довідки щодо цього відносять до 4 000 р. до
н. е. у цивілізаціях Близького Сходу [6, с. 7].
Економічний розвиток суспільства сприяв розширенню сфер контролю держави,
зміні структури державних видатків та контролю за їх здійсненням. Спочатку функції
контролю як складові влади покладались на вождя племені, монарха, або главу релігії.
Пізніше, контроль перебував в руках еліти, якій можна було довірити управління
державними коштами. Він пов’язувався як з наявністю певної довіри суспільства до
уряду, так і з застосуванням сили примусу. За такої організації ефективність контролю
залежала від того, хто контролює і що контролюється [1, с. 38].
На початку другої половини XX ст. безперервне реформування державного
управління у світі призвело до суттєвих перетворень і у сфері державного фінансового
контролю, зокрема в питаннях підвищення його значення та ролі в процесах управління та
ефективності виконання контрольних функцій держави.
Для запровадження ідей та практик вищих контрольних інституцій світу у 1953
році створено Міжнародну організацію вищих органів фінансового контролю (INTOSAI),
яка сьогодні налічує понад 190 країн-членів, а її Генеральний секретаріат розміщено у
Австрії (м. Відень).
Так, вчені розрізняють три основні моделі функціонування вищих органів
фінансового контролю, в основі яких закладено історичний розвиток:
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1) вестмінстерська модель (Велика Британія, Канада), згідно якої ВОФК має
типову ієрархічну структуру на чолі з Генеральним аудитором (контролером), який
особисто відповідає за всі найважливіші рішення. Для цієї моделі характерна гласність як
основний принцип роботи;
2)
латинська
(наполеонівська)
модель
(Франція,
Бельгія,
колишні
латиноамериканські колонії в Африці, країни Південної Америки) характеризується
судовою системою побудови державного контролю (аудиту). ВОФК незалежні від
законодавчої та виконавчої влади, приймають рішення щодо відповідності законодавчим
актам дій, здійснених виконавчою владою і підзвітними їй органами; має як судові, так і
адміністративні повноваження.
На даний час, спостерігається наближення моделей одна до одної, особливо щодо
засадничих принципів проведення аудиту.
3) колегіальна модель ВОФК представлена нечисленними комітетами на чолі з
генеральним аудитором (контролером). За своєю суттю наближена до вестмінстерської
моделі та набула поширення в країнах Азії (Індонезія, Південна Корея, Японія, Китай,
Індія, Пакистан) [2, с. 10; 3, с. 102].
Систематизація вищих органів державного контролюю залежно від обсягу
повноважень більш повно охоплює їх істотні сучасні характеристики. За цим принципом
класифікують чотири типи організації ВОФК:
а) побудований за принципом судової колегії, рішення якої мають юридичну силу
(Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Португалія, Франція);
б) колегіальна структура без права виносити рішення, що мають силу судових
(Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Росія, Словаччина, Чехія);
в) орган контролю, незалежний від уряду, очолюваний Генеральним аудитором або
Президентом (Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Кіпр, Мальта, Польща, США,
Угорщина, Фінляндія, Швеція);
г)
централізована структура,
очолювана Президентом (безпосередньо
підпорядкована йому), що проводить аудит на центральному, регіональному і місцевому
рівнях (Австрія, Білорусь, Словенія) [151, с. 101].
Фахівець МВФ Джек Даймонд виокремив три моделі організації ДВФК у
європейських країнах [5, с. 10]:
- централізовану, або південну модель (Франція, Португалія, Іспанія), яка
характеризується ключовою роллю Міністерства фінансів не тільки у формуванні статей
бюджету і виділенні коштів підзвітним міністерствам та відомствам, але й у координації
внутрішнього аудиту та, за потреби, делегуванні власних співробітників у структурні
одиниці, що перевіряються. При цьому внутрішній аудит орієнтовано на перевірку
виконання окремих напрямів діяльності, зокрема, фінансово-економічного, обліку і
контролю.
Так, до прикладу, у Португалії, ключову роль у проведенні внутрішнього аудиту
відіграє Генеральна інспекція фінансів (Inspectorate General for Finance), яка
безпосередньо підпорядковується Міністру фінансів і відповідає за заключний етап
проведення аудиту усіх державних доходів та витрат. Додатково кожне
міністерство/відомство має власні структурні підрозділи, які займаються відомчим
контролем та внутрішнім аудитом – так звані Загальні інспекції (Inspectorates General) [7,
с. 252].
- децентралізовану, або північну модель (Великобританія, Нідерланди), згідно якої
кожне міністерство несе повну відповідальність за витрати свого бюджету, тому
внутрішній аудит орієнтовано на перевірку дотримання правил та процедур, встановлених
для забезпечення найбільш ефективного та економічно вигідного використання ресурсів.
При цьому внутрішній аудит включає попередній контроль, який вважається основним
його етапом.
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- змішану модель (Німеччина, Швеція, Польща), яка характеризується поєднанням
елементів внутрішнього та зовнішнього аудитів.
Аналіз світових моделей систем ДФК, враховуючи індивідуальний історичний
розвиток, ментальність, різні форми державного управління, підходи до законодавчої та
судової систем, до організації вищих органів аудиту, засвідчив неможливість
використання уніфікованої моделі. В той же час, обмін кращим досвідом сприяє
запровадженню окремих його результатів, їх подальшому розвитку, що в цілому
забезпечує підвищення якості і ефективності здійснення державного фінансового
контролю [6, с. 141].
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СУТНІСТЬ, ПРИРОДА ТА ФУНКЦІЇ ЛІЗИНГУ
Діяльність підприємств не можлива без проведення активної інвестиційної
діяльності. Своєчасне оновлення матеріально-технічної бази, придбання інноваційних
технологій, ремонт наявного устаткування та багато інших процесів вимагають інвестицій.
Проте, в сучасних складних економічних умовах вітчизняним підприємства досить
складно залучати інвестицій. Як наслідок вони відчувають гострий дефіцит фінансових
ресурсів та змушені користуватися основними засобами, корисний період експлуатації
яких давно збіг.
У таких умовах підприємствам необхідно шукати альтернативні засоби формування
інвестиційних ресурсів. Як показує досвід передових європейських підприємств одним з
таких альтернатив є лізинг. В Україні на жаль такий інструмент залучення інвестиційних
ресурсів широкого поширення не набув. Він є інноваційним рішенням оновлення
основних засобів в умовах обмеженого фінансового забезпечення.
Сьогоднішні політико-економічні умови господарювання України характеризуються
рядом негативних подій, а саме: послабленням курсу національної валюти, веденням
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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].
Незважаючи на те, що поняття «лізинг» є досить новим в сучасній економіці, його
дослідженням займалося багато науковців, серед яких: І.О. Борисюк, Г. Грідіна, М.М.
Дученко, І.Я. Кулиняк, А.М. Михайлов, О.В. Слободянюк та інші.
Якщо говорити про сучасність, то лізинг розвитку здобув лише у 1952 р. в США у
м. Сан-Франциско, коли була заснована компанія «Юнайтед стейс лізинг корпорейшн».
Основою діяльності якого є проведення лізингових операцій. Тому батьківщиною лізингу
прийнято вважати США. Що стосується України, то в нашій державі лізинг почав
використовуватися лише у 90-х роках, коли урядовці почали його використовувати для
стимулювання інвестиційної діяльності [2].
Як і будь-яка інша економічна категорія поняття «лізинг» має безліч трактувань, які
представлені як у законодавчих актах, об’єднаннях підприємців, так і у працях відомих
науковців. Саме поняття «лізинг» походить від англійського слова «to lease», що у
перекладі означає здавати (брати) в оренду.
Як бачимо, існує велике різноманіття визначень поняття «лізинг». До цього часу не
має єдиного загальноприйнятого визначення цієї економічної категорії. На нашу думку, під
лізингом необхідно розуміти один з найбільш ефективних інструментів інвестиційної
діяльності, який дозволяє підприємцям в умовах обмежених фінансових ресурсів у право
користування отримати певне рухоме та нерухоме майно на оплачуваній тимчасовій
основі.
Основними елементами лізингу є термін, об’єкт та суб’єкт. Об’єктом лізингу може
бути будь-яке майно, яке відноситься до основних засобів, як рухоме, так і нерухоме.
Відповідно до цього предметом лізингу можуть бути: транспорт, техніка, оргтехніка,
комп’ютерні програми, ноу-хау, складське обладнання, споруди різного призначення тощо.
У якості суб’єкту лізингу можуть виступати [3]:
- лізингодавець – це підприємницька структура, яка передає власне майно за
договором у користування;
- лізингоодержувач – це суб’єкт господарювання, який на умовах договору отримує
в тимчасове користування об’єкт лізингу;
- постачальник / продавець лізингового майна – суб’єкт підприємницької
діяльності, який виготовляє майна або продає, що є об’єктом лізингу.
Як і будь-яка інша економічна категорія лізинг виконує певні функції. Через функції
розкривається його призначення. Аналіз наукової літератури дозволив виділити 4 основні
функції лізингу: фінансова, виробнича, інвестиційна, а також збутова.
На сьогоднішній день в економіці західних країн лізинг є ефективним фактором
інвестиційного розвитку, забезпечуючи її конкурентоздатність на світовому ринку. Його
обсяг складає 20% усієї світової інвестиційної діяльності. Характерною сучасною рисою
лізингу є його тяжіння до промислово стабільно розвинутих країн (США, країн Західної
Європи, Японії). За останній час намітилася тенденція швидкого зростання обсягів
лізингових операцій та активне впровадження їх у країнах третього світу та країнах
середнього рівня. Так, для окремих країн щорічний приріст лізингових угод за останні
роки склав 30-40%.
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Лізинг заохочує інвестиції. Він сприяє економічному зростанню, тим самим
дозволяючи підприємствам реалізовувати широкий спектр нових та існуючих проектів та
надаючи їм можливість фінансувати своє обладнання. Ці проекти становлять широку
основу для економічного зростання будь-якої країни з обмеженими джерелами
фінансування. Лізинг, будучи одним із таких засобів, відкриває двері для цих проектів.
Таким чином, лізинг на сьогодні є одним з найбільш ефективних інструментів
інвестиційної діяльності, за допомогою якого існує реальна можливість взяти в оренду з
правом подальшого переходу у власність необхідні основні засоби для забезпечення
ведення господарської діяльності. В Україні лізинг відомий став лише з початку 90-х
років, а у світі поширення набув у 50-х роках минулого століття. Лізинг виконує 4 важливі
функції: фінансову, виробничу, збуту та інвестиційну. Особливої актуальності лізинг
набуває в умовах економічного спаду та кризи.
Крім лізингу в теорії та практиці існує велика кількість фінансових інструментів
інвестиційної діяльності підприємств. Тому далі розглянемо усі можливі альтернативи та
порівняємо їх.
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СЕКЦІЯ 5.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Голояд М.О. здобувач другого (магістерського)
рівня вищої освіти, спеціальності 073 Менеджмент,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації - це новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери.
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес створення,
використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг
та збільшення прибутковості свого виробництва. В ринковій економіці інноваційна
діяльність підприємств - один із найсуттєвіших вагомих чинників, які дозволяють
підприємству посідати стійкі ринкові позиції і отримувати перевагу над конкурентами в
тій галузі, яка є сферою комерційних інтересів даного підприємства.
За своїм характером і функціональним призначенням виділяють такі новинки і
нововведення: технічні -- нові продукти, технології, конструкційні і допоміжні матеріали,
устаткування; організаційні -- нові методи і форми організації всіх видів діяльності
підприємств та їхніх інституціонально-добровільних об'єднань; економічні -- методи
господарського управління наукою, виробництвом та іншими сферами діяльності через
реалізацію функцій прогнозування і планування, фінансування, ціноутворення, мотивації
та оплати праці, оцінки результатів діяльності; соціальні -- різні форми активізації
людського чинника, включаючи нові форми професійної підготовки персоналу,
стимулювання його творчої діяльності, створення комфортних умов життя та праці;
юридичні -- нові та трансформовані закони й різноманітні нормативно-правові
документи (акти), що визначають і регулюють усі види діяльності підприємств і
організацій, певних груп чи окремих фізичних осіб.
Сутність інноваційної стратегії підприємства полягає в тому, що ефективний
розвиток підприємства пов'язаний з отриманням переваги над конкурентами і
збільшенням прибутку не стільки за рахунок маніпуляції цінами, скільки шляхом
постійного оновлення номенклатури виробів та розширення напрямів діяльності
підприємства.
В ринковій економіці перевагу отримують ті підприємства, які швидко й активно
освоюють нововведення. Це дозволяє їм розширити ринки збуту своєї продукції,
завоювати нові сегменти ринку, а в разі освоєння принципово нових нововведень тимчасово зайняти домінуюче положення на ринку нової продукцію, що безпосередньо
пов'язано з можливістю отримання підприємством значно більших прибутків, ніж інші
підприємства.
Інноваційна підприємницька діяльність - це особливий процес організації
господарювання, який оснований на постійному пошуку нових можливостей покращання
техніко-технологічних факторів виробництва. Вона пов'язана з готовністю
підприємницької структури (фізичної або юридичної особи) брати на себе весь ризик по
здійсненню нового проекту або покращанню існуючого, а також виникаючу при цьому
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фінансову, моральну і соціальну відповідальність. У загальному вигляді інноваційну
підприємницьку діяльність можна визначити як суспільний технічний економічний
процес, що приводить до створення кращих за своїми властивостями товарів (продукції,
послуг) і технологій шляхом практичного використання нововведень.
Необхідність організації інноваційної підприємницької діяльності обумовлена:
потребами підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; збільшенням затрат і
погіршенням економічних показників підприємств; швидким моральним старінням
техніки і технології; визначаючою роллю науки і підвищення ефективності розробки і
впровадження нової техніки; важливістю і економічною доцільністю посилення
інтенсивних факторів розвитку виробництва, на основі використання досягнень науковотехнічного прогресу у всіх сферах економічної діяльності; потребами істотного
скорочення строків створення і освоєння нової техніки; важливістю розвитку масової
творчості винахідників і раціоналізаторів та використання їх пропозицій.
На практиці виділяють три основних види інноваційної підприємницької
діяльності; інноваційна діяльність в сфері техніко-технологічного забезпечення
виробництва; інноваційна діяльність в сфері збільшення виробництва, підвищення якості
і здешевлення продукції; інноваційна діяльність в сфері соціальної політики.
Перший вид інноваційної підприємницької діяльності пов'язаний з процесом
кількісного і якісного оновлення виробничого потенціалу, який направлений на
підвищення продуктивності праці, економію енергоресурсів, сировини і матеріалів та
відповідно на збільшення прибутків.
Другий вид інноваційної підприємницької діяльності представляє собою процес
якісного удосконалення продукції, її здешевлення, розширення асортименту, який
направлено на повніше задоволення потреб населення.
Третій вид інноваційної підприємницької діяльності, пов'язаний з розширенням і
покращанням сфери послуг для населення, який направлений на створення нормативних
умов для праці та відпочинку і відповідно на підвищення продуктивності праці.
Можна виділити три способи організації інноваційної діяльності:
- інноваційна діяльність на основі внутрішньої організації, коли інновація
створюється і (або) освоюється всередині фірми її спеціалізованими підрозділами на базі
планування і моніторингу їх взаємодії по інноваційному проекту;
- інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації при допомозі контрактів,
коли замовлення на створення і (або) освоєння інновації розміщується між сторонніми
організаціями;
- інноваційна діяльність на основі зовнішньої організації за допомогою венчурів,
коли фірма для реалізації інноваційного проекту засновує дочірні венчурні фірми, які
залучають додаткові сторонні засоби (кошти).
Найчастіше використовується другий спосіб організації інноваційної діяльності фірма розміщує замовлення на розробку новизни, а освоює їх власними силами. Відносна
рідкість використання першого способу пояснюється недостатнім потенціалом фірмової
науки.
В основі всіх видів інноваційної діяльності лежить створення і освоєння нових
видів продукції (послуг), виготовлення, створення цінностей, благ та інших товарів.
В інноваційній діяльності важливо враховувати життєвий цикл нововведень проміжок часу, коли нововведення проходить шлях від виникнення ідеї до його
комерційного використання, коли спостерігається активний попит населення на дане
нововведення, після чого відбувається перехід нововведення до розряду рядових виробів,
процесів, продуктів. У цьому випадку організація, якщо вона і надалі хоче мати
конкурентні переваги, обов'язково повинна своєчасно згорнути вже не ефективне
нововведення (тобто, коли воно не має активного попиту споживачів) і розпочати
впровадження нового нововведення. З впровадженням нового нововведення закінчується
життєвий цикл попереднього.
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Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації - це новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери.
Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес створення,
використання і розповсюдження нововведень з метою отримання конкурентних переваг
та збільшення прибутковості свого виробництва. В ринковій економіці інноваційна
діяльність підприємств - один із найсуттєвіших вагомих чинників, які дозволяють
підприємству посідати стійкі ринкові позиції і отримувати перевагу над конкурентами в
тій галузі, яка є сферою комерційних інтересів даного підприємства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У
НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Прийняття підприємством рішення про вибір напрямків інноваційного розвитку
залежить від існуючих і потенційних ринкових можливостей − напрямків діяльності, що
відкриваються перед підприємством залежно від зовнішніх умов, в яких воно функціонує,
та від специфіки самого підприємства.
Можна виділити такі основні напрямки розвитку ринкових можливостей [1]:
1. Глибоке впровадження на ринок, тобто розширення обсягу реалізації існуючим групам
споживачів без зміни самого товару за рахунок зниження ціни, підвищення
результативності реклами, розширення збутової мережі та ін.
2. Розширення меж ринку, тобто пошук нових ринків, нових груп споживачів для
існуючого товару.
3. Розробка і реалізація нового товару, тобто пропонування нового товару існуючим
групам споживачів на існуючих ринках.
4. Диверсифікація виробництва і збуту, тобто пропонування нових товарів на нових
ринках, у тому числі переключення на виробництво товарів, ніяк не пов'язаних з
попередніми видами діяльності, проникнення в найбільш перспективні з комерційної
точки зору сфери діяльності.
У рамках виділених напрямків можливі різні варіанти розвитку ринкових
можливостей, які істотно відрізняються ступенем радикалізації змін, що вносяться в
діяльність господарюючого суб'єкта і його відносини зі споживачами, діловими
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партнерами й інвесторами, потребами в ресурсному забезпеченні, ступенем ризику,
ефективністю та ін., чого традиційна класифікація не враховує.
Наприклад, реалізація стратегії глибокого проникнення на ринок може
реалізовуватись такими шляхами:
•
Використання цінових стратегій, що приводять до зниження цін. Даний підхід є
дуже ефективним, особливо при помітному зниженні ціни. Зниження доходів від реалізації
одиниці товару внаслідок зниження цін має бути компенсоване зростанням загальних
доходів за рахунок росту обсягів реалізації. У той же час для більшості українських
підприємств даний метод є практично неприйнятним внаслідок незначної (по більшості
товарів) різниці між продажною і критичною ціною (ціною, при якій реалізація даного
товару буде принаймні беззбитковою). Тут слід зазначити, що цінова політика повинна
відповідати реаліям реалізації в конкретних регіонах збуту, тобто відповідати
економічним, соціальним, політичним та іншим умовам.
•
Проведення заходів щодо стимулювання збуту (реклама, пропаганда,
стимулювання продажу, особистий продаж та ін.). За даними зарубіжних фахівців середній
приріст обсягів реалізації при використанні заходів щодо стимулювання збуту складає 1213% на рік. Даний метод варто використовувати у випадку, якщо витрати на стимулювання
перекриваються приростом доходів.
•
Розширення (реформування) збутової мережі. Тут можливе проведення широкого
спектра заходів, спрямованих на реформування (розширення чи реструктуризацію)
системи збуту, у тому числі: вибір (трансформація) вертикальної, горизонтальної чи
змішаної структури каналів збуту; оптимізація кількості каналів системи збуту;
оптимізація кількості рівнів по кожному з каналів збуту й оптимізація кількості учасників
на кожному рівні; перерозподіл функцій між різними учасниками каналів збуту і т. ін.
Вибір напрямків реформування збутової мережі, як і вибір конкретних заходів, залежить
від специфіки підприємства та існуючої ринкової ситуації. Питання про те, яку структуру
вибрати, кому виконувати різні функції, властиві каналам збуту, — це питання відносної
ефективності і результативності.
•
Використання багаторівневого маркетингу. Дана схема передбачає залучення
самих споживачів (розповсюджувачів) для поширення товарів і послуг. На відміну від
звичайних кінцевих покупців вони одержують право на певні знижки. Розповсюджувачі
мають право залучати до співробітництва інших розповсюджувачів (формувати власну
збутову мережу). По мірі зростання закупівель чи розширення особистої мережі
розповсюджувач піднімається на ступінь вище, кожний наступний ступінь дає більші
можливості для заробітку. Виробник нараховує на рахунок розповсюджувача суми, що
належать йому за залучення нових розповсюджувачів, за збільшення власних обсягів його
продажу чи продажу залучених ним розповсюджувачів. Така схема дозволяє зменшити
витрати на всю систему стимулювання і збуту, тому що розповсюджувачі беруть на себе
багато функцій системи збуту, наприклад, рекламу продукції, збереження,
транспортування та інше.
•
Розвиток комплексу супутніх послуг. Даний підхід більшою мірою підходить для
технічно складних і дорогих виробів широкого попиту, а також (переважно) для продукції
промислового призначення. Він передбачає формування комплексу послуг, наданих
споживачам основної продукції: консультації споживачів, демонстрація способів
використання товару, комплектація продукції за вимогами споживачів, монтаж і
налагодження, навчання користувачів продукції, гарантійний ремонт і заміна неякісної
продукції, транспортне обслуговування та ін.
•
Продаж виробів у кредит, надання в оренду, лізинг тощо. Характерні для продукції
промислового призначення. У зарубіжній практиці використовується продаж товару з
гарантією його повернення виробникові протягом певного періоду часу у випадку, якщо
він не сподобався споживачу (при цьому сплачені гроші повертаються, за винятком
невеликої суми - плати за користування).
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Розширення ринку може відбуватись шляхом:
•
Виходу на інші регіони. При насиченні ринку однієї країни, одного географічного
регіону шукають споживачів в інших. При цьому виконується оцінка ємності нового
ринку, з'ясовується принципова можливість виходу на новий ринок, оцінюється
достатність ресурсів підприємства для роботи на нових ринках. Даний підхід може бути
використаний практично для будь-яких товарів.
•
Охоплення нових сегментів у тих же регіонах. Для товарів широкого попиту з цією
метою може бути використана реклама, спрямована на пробудження почуття причетності,
належності (бути як усі, демонструвати свій соціальний статус і т. д.). Для ряду товарів
промислового призначення це може бути використання тих самих товарів у різних галузях.
•
Застосування нових способів застосування існуючого товару для залучення нових
сегментів споживчого ринку. Характерним прикладом розширення ринку за рахунок нових
способів використання товару є ринок нейлону (спочатку як замінник натурального шовку
в парашутах, потім одяг: панчохи, сорочки, далі − різні деталі і т. д.). Даний метод більш
прийнятний для сировини, комплектуючих тощо. Однак він може бути використаний і для
товарів промислового призначення.
Розробка і реалізація нового товару є одним з найбільш перспективних напрямів
інноваційного розвитку підприємств в Україні. Тут можливі такі варіанти:
•
Виведення на ринок нових модифікацій товарів. Звичайно модифікації товарів
впроваджують з метою врахування специфіки запитів конкретних груп споживачів і
внаслідок цього охоплення більшого ринка. Виробництво модифікацій традиційних
виробів звичайно не потребує великих витрат, а також великих витрат на формування
системи збуту і стимулювання збуту. Реалізацію виробів можна здійснювати через існуючі
канали збуту, споживачі знайомі з базовими моделями і порівняно легко сприймають нові.
Однак якщо базові моделі не користуються попитом, то і їхні модифікації можуть не
сприйматися. Так, не має сенсу проводити зміну дизайну неекономічних і ненадійних
виробів.
•
Виведення на ринок нових товарів, які заміняють ті, що випускаються. Як
правило, це нові удосконалені моделі товарів, наприклад, телевізори третього, четвертого і
т. д. поколінь. Кожне наступне покоління має більш високі споживчі властивості:
розширений набір можливостей, більш високу якість, більшу економічність і т. д.
Організація виробництва і збуту нових товарів звичайно потребує значних витрат, однак і
результати можуть бути більшими, ніж у попередньому варіанті. При використанні даного
підходу необхідно знаходити розумний компроміс між ступенем новизни і ступенем
сумісності з традиційними товарами.
•
Виведення на ринок нових виробів, що призначені для задоволення існуючих потреб,
але іншим способом, ніж традиційні товари. Слід зазначити, що виробники мають чітко
розуміти, у чому споживачі відчувають потребу, і відокремлювати потреби від способу їх
задоволення.
•
Виведення на ринок принципово нових товарів, що призначені для задоволення
потреб, які існують тільки потенційно чи формують нові потреби. Це найбільш
складний вид нововведень, оскільки дуже непросто виявити потенційні потреби.
Відповідно ризик даного варіанту нововведень дуже високий. Однак ефект у випадку
успіху може бути величезним. Для виявлення потенційних потреб існують спеціальні
прийоми, засновані на прогнозуванні можливих напрямків розвитку науково-технічного
прогресу, структурних змін в економіці й у суспільстві, змін екологічної ситуації і т. п.
І нарешті, диверсифікація виробництва і збуту може відбуватися за такими
напрямами:
•
пропонування на нових ринках нових товарів, що розвивають традиційні напрями
діяльності підприємства. Тобто виробництво і виведення на нові ринки чи нові сегменти
ринку різних модифікацій традиційних товарів чи нових товарів замість традиційних.
Кожний з товарів орієнтований на задоволення специфіки запитів споживачів на
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відповідному ринку чи його сегменті.
•
виробництво різноманітних за призначенням і сферами використанням товарів, у
тому числі ніяк не пов'язаних з попереднім видом діяльності; реалізація товарів на різних
ринках.
•
орієнтація у виробничо-збутовій діяльності на ніші ринку. Ніша ринку, як правило,
є ділянкою ринку, що залишилася поза увагою конкурентів. Однак, коли ніша знайдена і
першовідкривач починає одержувати істотний доход, вона привертає увагу конкурентів.
Звичайно, розміри ніші невеликі, і це не дозволяє забезпечити прибуткову роботу на ній
декількох конкурентів. Як наслідок, можлива жорстка конкурентна боротьба. Розумною
поведінкою у цьому випадку є переорієнтація на іншу нішу. Малі розміри ніш ринку, як
правило, перешкоджають орієнтації на них великих підприємств.
При цьому можливим є застосування комбінацій з наведених вище варіантів
розвитку підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища.
В дослідженні сформульовано пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку підприємства та описано можливі сценарії розвитку подій у майбутньому за
трьома методами: екстраполяції існуючих тенденцій, припущення про сприятливий
розвиток подій та на основі песимістичних очікувань можливого скорочення
підприємства.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГУ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Рейтингом вважаємо числове вираження ділової репутації фірми, її візитною
карткою на різних ринках. Використання рейтингової оцінки дає можливість аналізувати
фінансовий стан підприємства за допомогою одного синтезованого показника – рейтингу.
Він вимірюється за допомогою балів, завдяки чому визначаються можливі коливання
рейтингу в межах гранично допустимого інтервалу [1]. Фінансовий стан підприємства це
якісна міра на шкалі позитивно-негативної оцінки сукупності фінансових показників
підприємства.
Рейтингування є кількісною оцінкою у числовому вираженні ділової репутації
фірми. Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємств методом
рейтингування дозволяє розташувати підібрані певним чином підприємства в одному ряду
на основі значень певних показників їх господарської діяльності. Порівняння
підприємства у рамках галузевої приналежності, масштабами діяльності, потенційними
можливостями розвитку дає можливість визначити його місце серед конкурентів,
приписати йому певний ранг в ланці інших господарюючих суб’єктів.
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Ранги можуть визначатися за абсолютними (обсяг продажів, величина активів,
рівень витрат, чистий прибуток) та відносними показниками.
Ранжування за абсолютними показниками складає основу побудови більшості
офіційних рейтингів. Але для прийняття господарських та управлінських рішень значно
більше аналітичної інформації дають рейтинги, побудовані на відносних показниках. У
якості таких показників виступають ті, що визначаються за даними офіційної фінансової
звітності: коефіцієнти ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності,
рентабельності. Інші визначаються за даними управлінської інформації підприємства, а
саме виробіток на одного працівника, оборотність виробничих запасів у розрізі їх видів та
інші.
У випадку ранжування підприємств за однією ознакою застосовують метод
порівняння, враховують критеріальність відповідного показника, тобто чим вище
прибутковість, тим краще, чим більше тривалість періоду обороту певного виду активів,
тим гірше. Розглядаючи декілька показників можемо застосовувати спеціальні
математичні методи. Таксонометричний метод спрямований на операції з матрицями, які
нормуються, а вибір кращого підприємства здійснюється методом найменших квадратів.
Підприємство, що має мінімальне значення рейтингу, визнається кращим. Метод суми
місць за будь-яким показником сукупність аналізованих значень упорядковується від
кращого до гіршого таким чином, що кращому значенню присвоюється перше місце,
наступному друге і т. д. Одержані місця сумують, причому чим менше виявився
результат, тим краще.
Методика ранжування підприємств по сукупності показників їх фінансовогосподарської діяльності складається з декількох моментів [2].
По-перше, вибір показників ранжування. Маючи різноманітті показники їх можна
розділити на декілька груп: виробничі, оцінки майнового стану, ліквідності, ділової
активності, рентабельності, фінансової стійкості, якості менеджменту. Рекомендуємо до
складу групи показників, які формують ранговий набір, включати менше показників з
кожної групи, обираючи лише ті, які є найбільш інформативними і значущими з позиції
досягнення мети діагностики, але у будь-якому випадку, підбір коефіцієнтів необхідно
ретельно обґрунтувати.
По-друге, добір підприємств для ранжування. Якщо метою аналізу є визначення
місця підприємства серед своїх конкурентів в обраній галузі, для ранжування обираються
поріднені підприємства саме цієї галузі. Якщо аналіз передбачає позиціонування
підприємства серед порівнюваних з ним за масштабами діяльності, наприклад, в регіоні,
то перелік господарюючих одиниць для порівняння проводять виходячи з вибраних
формальних характеристик, наприклад, величини обороту, тому більш трудомісткою буде
процедура рейтингування. Масштабного охоплення підприємств дослідженням є
недоцільним.
По-третє, вибір коефіцієнтів, за якими здійснюється порівняння обраних
підприємств, необхідно доповнити ще однією процедурою: визначенням важливості
кожного з обраних показників для даного підприємства і вибірки в цілому. Для
комплексної оцінки діяльності підприємств торгівлі показники ділової активності
(оборотності запасів) відіграють першорядну роль, тоді як для підприємств сфери послуг
значно важливіша рентабельність. Тому у відповідності з експертним судженням
аналітика, всім коефіцієнтам, що входять в рейтинговий набір, можна присвоїти деякі
ваги, які обираються в частках одиниці, тому сума значень ваг повинна дорівнювати 1 чи
100% [3].
В-четверте, проведення процедури рейтингування методом суми місць або
таксонометричним методом. Ранг при рейтингуванні застосовується не лише для
визначення позиції підприємства серед поріднених йому за сферою чи масштабом
діяльності або серед конкурентів. Може застосовуватися також метод рейтингової оцінки
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фінансового стану підприємства по відношенню до умовно задовільного підприємства,
прийнятого за базу.
Фінансова діагностика є комплексом методів кількісно-якісного визначення
фінансового стану підприємства [3].
Результати діагностування фінансового стану підприємства та визначення його
рейтингу стають основою для розробки рекомендацій, які мають допомогти керівництву
при розробці гнучкої стратегії розвитку підприємства, яка зможе підвищити його
адаптаційну здатність і фінансову стійкість щодо мінливих впливів зовнішнього
середовища.
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ
Найбільш актуальним завданням сьогодні для підприємства, що працює в сучасних
умовах господарювання, є створення теоретичної бази і заснованого на ній
інструментарію, які допомогли б модернізувати організаційну і інформаційну структуру
підприємства так, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, що зумовлюють
стабільні успіхи не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому. В якості такого інструменту
пропонується використовувати досягнення контролінгу, його методи та принципи.
Проблемою теоретичної
розробки та практичного впровадження системи
контролінгу на підприємствах займались зарубіжні та вітчизняні вчені: Р. Манн, Е.
Майєр, Д. Хан, П. Хорват, Е. Ананьїна, С. Данилочкін, Н. Данилочкіна, А. Карминський,
С. Фалько, С. Петренко, Г. Швиданенко, В. Лавриненко, О. Дерев’янко, Л. Приходько, С.
Голов, К. Зиськель, Н. Іванова, Л. Лігоненко, Р. Манн, І. Мозіль, Л. Нападовська, Н.
Оленєв, П. Лисак, В. Івашкевич, Н. Петрусевич, А. Примак, В. Толкач, І. Циглик та ін.
Досліджуючи питання контролінгу ми маємо зауважити що, провідна фахова
література з питань контролінгу походить переважно з англо- та німецькомовних джерел.
Дослідження відповідної літературі свідчить, що серед представників різних наукових
шкіл немає єдності у трактуванні цілей, сутності й функцій контролінгу. Проблема
полягає в тому, що, з одного боку, одна й та сама дефініція досить часто окремими
авторами трактується по-різному, а з другого – один і той самий функціональний
інструментарій характеризується різними термінами.
Відомі представники німецької економічної школи (Й. Вебер, Г. Кюппер, Д. Хан,
П. Хорвач, К. Штайнле та інші) під поняттям «контролінг» здебільшого мають на увазі
систему координації планування і контролю або інформаційної підтримки менеджменту.
У німецькомовній професійно орієнтованій літературі, присвяченій контролінгу, поняття
«управлінський облік» та «управлінський контроль» зустрічаються досить рідко. Ці
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терміни вживаються переважно як синоніми при характеристиці процесу обліку й аналіз
доходів і витрат. Управлінський облік за цим підходом є складовою системи контролінгу
на підприємстві.
Найавторитетнішими представниками американської школи контролінгу (в
європейському розумінні) вважаються Р. Ентоні, Р. Хілтон, Р. Каплан, Ч. Хорнгрен. На
відміну від німецьких колег, у своїх працях вони оперують здебільшого поняттями
«управлінський облік» та «управлінський контроль». Як синонім до цих термінів інколи
вживається також поняття «контролінг». Р. Ентоні та Д. Янг відстоюють позицію, за якою
інформаційне забезпечення менеджменту, планування і контроль є компетенцією
управлінського обліку. Інший підхід, сформований Ч. Хорнгреном, полягає у тому, що
управлінський облік є складовою системи управлінського контролю.
Трактування контролінгу як систему, орієнтованої на облік, зустрічаємо у працях
окремих вітчизняних авторів. Так, професор В. В. Сопко фактично ототожнює контролінг
із внутрішнього-господарським (управлінським) обліком, завданням якого є розкриття
відповідності або невідповідності витрат бізнес-плановим показникам. Контролінг – нове
явище в теорії і практиці сучасного управління, що виникло на стику економічного
аналізу, планування, управлінського обліку, контролю й менеджменту.
На сучасному етапі розвитку економіки умови діяльності підприємств суттєво
ускладнилися. Це пов’язано, у першу чергу, із системною кризою, яка ще більше
загострює конкурентні процеси. У таких умовах колишні контрольно-інформаційні
системи не в змозі забезпечити якісну інформаційну підтримку прийнятих управлінських
рішень. Усвідомлення цього призвело до виникнення контролінгу. Розуміння системи
контролінгу змінювалось протягом довгого часу.
Перші факти використання системи контролінгу дослідники відносять ще до XV
століття, коли при дворі англійського короля вже існувала посада «Countrollour», який
лише документував і контролював грошові й товарні потоки. Однак якісно новий етап
розвитку в розумінні контролінгу як системи ефективного управління підприємством
припадає на 20-ті роки XX сторіччя. Процес усвідомлення необхідності використання
контролінгу все ще не досяг свого піку та продовжує розвиватися зараз [1, С.55].
Часто контролінг порівнюють із системою програмно-цільового планування. Однак
найчастіше контролінг прирівнюється до управлінського обліку [2, С. 214-218]. Із жодним
із наведених вище визначень контролінгу не можна погодитися повною мірою. Таке
різноманіття визначень і поглядів свідчить про те, що питання про поняття контролінгу
залишається невирішеним. Розуміння сутності контролінгу важливе не тільки для
розвитку теорії управління, але й не менш важливе для правильної постановки системи
контролінгу на підприємстві. Для теорії питання важливо зрозуміти, чи є контролінг
самостійною науковою дисципліною, що має свій предмет і метод, чи це давно забуте
старе в новій інтерпретації.
Незважаючи на неоднозначність трактувань, майже всі фахівці схильні вважати, що
основний принцип контролінгу полягає в такому вислові: «Робити сьогодні те, про що
інші завтра будуть тільки думати». Часто вказується, що за основними параметрами
контролінг є інформаційною системою підтримки прийнятих управлінських рішень.
Багато формулювань визначення поняття «контролінг» розглядають змістовну
сторону цієї концепції й описують або перераховують основні напрямки або сфери її
застосування. Багато авторів підкреслюють цільову спрямованість контролінгу. Деякі
автори враховують багатогранність контролінгу й дають комплексні визначення цієї
категорії.
Безумовно, необхідно пам'ятати й про те, що на сутність контролінгу накладає
істотний відбиток специфіка діяльності конкретного підприємства. Усі наведені вище
визначення поняття «контролінг» доповнюють одне одного й розкривають різні його
грані. Велика кількість визначень і поглядів свідчить про складність і багатогранність
концепцій контролінгу. Однак, незважаючи на розбіжності у визначеннях, можна чітко
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побачити, що контролінг відіграє важливу роль для ефективного розвитку підприємства,
тому що забезпечує інструментальну й методологічну базу підтримки прийняття
управлінських рішень. Він є обліково-аналітичною підсистемою в інформаційноаналітичній системі управління підприємства та основою для його роботи.
Орієнтуючись на визначення вітчизняних і зарубіжних учених-економістів,
доцільно сформулювати узагальнююче визначення контролінгу яке б охоплювало всі його
сторони.
Використовуючи все вищезазначене варто розуміти, що контролінг – це
принципово нова концепція інформаційної й консультаційної діяльності, що забезпечує
виживання підприємства на етапах стратегічного й тактичного управління з урахуванням
ефективного використання ресурсів підприємства й виявлення всіх шансів і ризиків,
пов'язаних із досягненням цілей та одержанням прибутку. Наведене визначення містить у
собі цільову спрямованість контролінгу тому, що управління розвитком підприємства
припускає спрямованість на досягнення основних цілей підприємства. Зовнішня сторона
контролінгу проявляється в акценті на контрольно-інформаційному й консультаційному
характері системи забезпечення управління підприємством. Змістовна (функціональна)
сторона контролінгу поєднується з науковою складовою контролінгу й полягає у вимірі
ресурсів, витрат і результатів усіх сторін діяльності підприємства із застосуванням
різноманітних методик планування, обліку контролю, аналізу й ін.
Джерела та література:
1. Дайле А. Контроллер и контроллинг. Финансовая газета. 1997. № 22. С. 55.
2. Жарылгасова Б.Т. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. М. :
Экономист, 2006. 312 с.
Науковий керівник: Степанова В.О. – старший викладач кафедри економіки і
фінансів ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»

Мельник П.М.,
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,
спеціальності 073 Менеджмент,
Мосенкова Т.Н.,
Спеціальності 051 Економіка
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ
Успішна діяльність на ринку багато в чому визначається потенціалом підприємства.
При цьому вирішальну роль в економічному та соціальному розвитку не лише будь-якого
підприємства, але і держави відіграє потенціал, який в значній мірі і визначає економічну
могутність держави в цілому. Тому удосконалення управління економічним потенціалом –
є вважливим завданням підприємства.
Характерними рисами розвитку потенціалу підприємства як економічної системи
є:
• комплексність проблем і необхідність їхнього вивчення в єдності технічних,
економічних, соціальних, психологічних, управлінських і інших аспектів;
• ускладнення розв'язуваних проблем і об'єктів;
• зростання кількості зв'язків між об'єктами;
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• динамічність ситуацій, що змінюються;
• дефіцитність ресурсів;
• підвищення рівня стандартизації й автоматизації елементів виробничих і
управлінських процесів;
• глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації і т.д.;
• посилення ролі управлінського фактора й ін.
При цьому використовуються такі основні наукові підходи:
1.
Системний підхід передбачає на основі маркетингових досліджень спочатку
формуються параметри виходу – товару або послуги: що робити, з якими показниками
якості, з якими витратами, для кого, у які терміни, за якою ціною? Параметри виходу
повинні бути конкурентоспроможними. Потім визначаються параметри входу: які потрібні
ресурси й інформація для реалізації внутрішніх бізнес-процесів? Потреба в ресурсах і
інформації прогнозується після вивчення вимог до організаційно-технічного потенціалу
підприємства (рівня техніки, технології, організації виробництва, праці й управління) та
параметрів зовнішнього середовища (політичного, економічного, технологічного,
соціально-демографічного, культурного середовища країни й інфраструктури даного
регіону). Зворотний комунікаційний зв'язок необхідний для адаптації потенціалу до зміни
вимог клієнтів, параметрів ринку, появі новинок тощо.
Для забезпечення високої якості кінцевого результату реалізації потенціалу
(виходу) необхідно забезпечити високу якість ресурсів і інформації на вході, високу якість
реалізації процесу та взаємодії з зовнішнім середовищем: оцінка якості «виходу» дорівнює
нижчій оцінці попередніх елементів. При цьому спочатку формулюються вимоги до
«виходу» системи, потім – до «входу» і зовнішнього середовища і в кінці – до реалізації
внутрішніх бізнес-процесів.
2.
Маркетинговий підхід передбачає орієнтацію можливостей підприємства на
споживача, формування елементів потенціалу повинне ґрунтуватися на аналізі та
прогнозуванні ринкових потреб, аналізі та прогнозуванні конкурентоспроможності та
конкурентних переваг і т.д. При застосуванні маркетингового підходу пріоритетами
вибору критеріїв формування потенціалу підприємства є підвищення якості кінцевого
результату реалізації потенціалу (виходу системи) відповідно до потреб споживачів та
економія ресурсів у споживачів за рахунок підвищення якості всіх елементів потенціалу
та, як наслідок, підвищення якості кінцевої продукції або послуги.
3.
Функціональний підхід передбачає пошук зовсім нових, оригінальних технічних
рішень для задоволення існуючих або потенційних потреб, які розглядаються як
сукупність функцій, які потрібно виконати для їх задоволення. Після визначення функцій
(маркетингові, наукові дослідження, постачання, виробництво) визначається кілька
альтернативних варіантів формування потенціалу для їхнього виконання та вибирається
той, що забезпечує максимальну ефективність сукупних витрат. Застосування даного
підходу дозволяє найбільш повно задовольняти нові потреби і забезпечувати стійку
конкурентну перевагу.
4.
Відтворювальний підхід орієнтований на постійне поновлення виробництва
продукції з меншої ресурсоємністю та вищою якістю порівняно з аналогічною продукцією
на даному ринку для задоволення потреб клієнтів. Основним елементом даного підходу є
обов'язкове застосування бази порівняння (показників кращої аналогічної продукції,
скоректованих до початку освоєння нової продукції) в процесі планування
відтворювального процесу.
5.
Інноваційний підхід орієнтований на активізацію інноваційної діяльності, засобами
якої повинні бути фактори виробництва й інвестиції.
6.
Нормативний підхід полягає у встановленні для найважливіших елементів
потенціалу нормативів якості та ресурсоємності продукції, завантаженості технічних
об'єктів, параметрів ринку і т.д.; ефективності використання ресурсного потенціалу; щодо
розробки й ухвалення управлінських рішень.
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7.
Комплексний підхід передбачає необхідність урахування технічних, екологічних,
економічних, організаційних, соціальних, психологічних і інших аспектів діяльності
підприємства. Якщо навіть один з аспектів залишити поза увагою, то проблема не буде
цілком вирішена.
8.
Інтеграційний підхід націлений на дослідження посилення взаємозв'язків,
об'єднання та посилення взаємодії між окремими його елементами.
9.
Динамічний підхід пов'язаний з необхідністю розгляду потенціалу в діалектичному
розвитку, у встановленні причинно-наслідкових зв'язків і співпідпорядкованості на основі
проведення ретроспективного аналізу поведінки аналогічних систем на деякому
тимчасовому відрізку.
10.
Оптимізаційний підхід реалізується через визначення кількісних оцінок і
встановлення залежності між окремими елементами потенціалу за допомогою економікоматематичних і статистичних методів обробки інформації.
11.
Адміністративний підхід передбачає регламентацію функцій, прав, обов'язків,
нормативів якості, витрат, пов'язаних з реалізацією елементів потенціалу, у нормативних
актах за допомогою методів примушування.
12.
Поведінковий підхід грунтується на підвищенні ефективності сукупного потенціалу
за рахунок підвищення ефективності його кадрової складової.
13.
Ситуаційний підхід заснований на альтернативності досягнення цілей і
забезпеченні максимальної адаптації до умов конкретної ситуації в процесі формування
потенціалу.
14.
Структурний підхід у процесі розвитку потенціалу заснований на його
структуризації і визначенні значимості, пріоритетів серед елементів потенціалу з метою
встановлення раціональності співвідношення і підвищення обґрунтованості розподілу
ресурсів між ними.
Дослідження проблеми потенціалу підприємства дозволило встановити, що
основний зміст поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному відображенні
поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси за
допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага,
максимально задовольняючи в такій спосіб корпоративні та суспільні інтереси.
Під управлінням потенціалом підприємства розуміється процес прийняття і
здійснення управлінських рішень, спрямованих на раціональне використання, оптимізацію
і нарощування економічного потенціалу підприємства з метою досягнення поставлених
цілей і забезпечення стійкого функціонування і розвитку підприємства. Основними
задачами управління економічним потенціалом підприємства є його формування,
використання і відтворення.
Забезпечення ефективного управління потенціалом підприємств дасть змогу
сформувати сучасні, інтегровані у світову промисловість макротехнологічні комплекси,
здатних в умовах інтеграції та глобалізації розв'язувати завдання щодо забезпечення
основних секторів реальної економіки інноваційно-ефективною продукцією власного
виробництва, а також збільшення обсягу її експорту.
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Розвиток новітніх технологій у світі та в Україні зокрема вимагає залучення все
більших обсягів інвестицій для фінансування інноваційних бізнес-проектів. Одним з
найбільш інноваційних та перспективних інструментів залучення фінансових ресурсів
приватних інвесторів для фінансування бізнесу з метою реалізації проектів цифрової
економіки, як свідчіть світова практика, є краудфандинг.
У процесі дослідження було використано загальні методи наукового пізнання,
системний підхід, метод наукової абстракції, методи нормaтивно-логічнoго аналізу та
статистичний метод.
Всебічним аналізом поняття «краудфандинг», зокрема, вивченням його теоретичних
та практичних аспектів, займались такі зарубіжні та вітчизняні дослідники, як Дж. Хау, О.
Абакуменко, О. Васильєва, С. Волосович, Л. Єлісєєва, О. Корнух, К. Ковальчук, Н.
Ларионова, О. Марченко, Г. Отливанська, Ю. Петрушенко, С. Рукавишников, С.
Тульчинська, Є. Щетініна та ін.
Краудфандинг (від англ. “сrowdfunding”, що перекладається так: “сrowd” —
«натовп», “funding” — «фінансування») дослівно перекладається як «народне
(колективне) фінансування». Краудфандинг – це спосіб залучити кошти для росту і
розвитку проекту, ініціативи, підприємства або програми за рахунок внесків від великої
кількості сторонніх осіб, які можуть бути не пов’язані ані з самим проектом, ані з
професійним бізнес-інвестуванням. Для засновника це безризикові кошти, оскільки
залучаються вони на доброчинній основі від небайдужих до можливого проекту людей.
Механізм краудфандингу діє як співпраця всіх бажаючих об’єднати наявні у них
ресурси, зокрема, фінансові, для реалізації чиєїсь ідеї або інвестиційного проекту.
Збираються всі необхідні фінансові ресурси за допомогою спеціальних краудфандингових
платформ, які є публічними, прозорими та підзвітними, тобто можна відстежити те,
наскільки зібрані фінансові ресурси витрачаються за призначенням [1].
До особливостей краудфандингу можна віднести: мікрофінансування, фінансування
проектів у реальному часі в глобальному віртуальному просторі, масовість, відсутність
посередників, мінімізацію трансакційних витрат завдяки базовим принципам
краудфандингу, та особливу роль соціальних мереж.
В українських реаліях краудфандинг дозволяє доволі швидко залучати кошти від
необмеженої кількості людей, незалежно від їхнього місцезнаходження, на
спеціалізованих інтернет-майданчиках та не потребує великої кількості додаткових
витрат. Суб’єктами процесу краудфандингу з одного боку виступають інвестори або
спонсори, що надають кошти, і яких називають «фандери», та з іншого боку — пошукачі
чи реципієнти капіталу, які є ініціаторами-засновниками краудфандингового проекту —
«фундери» [2].
Краудфандингова платформа є посередником між спонсором і пошукачем,
забезпечуючи виконання ряду завдань: аналіз проектів, збір коштів та контроль за їх
поверненням (якщо проект не зібрав потрібної суми). В Україні існує кілька
краудфандингових майданчиків. Платформа «Na-starte» була створена у 2014 році і не має
галузевої спрямованості. Тут розміщуються проекти з різних сфер: ІТ-інновації, музика,
мода, мистецтво. Комісія від зібраної суми складає 8 %. Платформа GoFundEd, що була
створена у 2016 році, вирізняється тим, що орієнтується саме на працівників освіти та
шкільні проекти. Як і «Спільнокошт» та «Na-starte», GoFundEd має функцію гнучкого
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фінансування: набравши 50 % від потрібної суми, освітяни мають змогу почати
реалізовувати проект, щоб продемонструвати його ефективність. Комісія від зібраної суми
— 10 %. Проект «Спільнокошт» працює на базі платформи суспільних інновацій «Велика
ідея» та орієнтується, перш за все, на інноваційні, культурні проекти, не спрямовані на
отримання фінансової вигоди, на противагу, наприклад, проектам на західній платформі
Kickstarter, де винахідники заробляють на виробництво перепродажем. Проте, Kickstarter
викликає найбі льшу довіру спонсорів і має найвищі показники відвідування та підтримки
проектів.
На сучасному етапі цей майданчик об’єднує 1,5 млн фандерів з усього світу та 145
тисяч проектів, і залучив близько $3,7 млрд для реалізації проектів. Механізм розміщення
проекту дуже простий: придумати прототип свого продукту, знайти партнера-посередника
(громадяни лише 22 країн мають право подавати проекти, України в переліку немає),
визначити цільову суму, підготувати презентацію, просувати свій продукт, отримати
кошти, реалізувати проект. Українські аналоги краудфандингових платформ
відрізняються від закордонних, так як переважно спрямовані на підтримку соціуму,
підтримку культурних проектів, розвиток освітніх проектів.
Краудфандинг безперечно має ряд переваг. Наприклад, для спонсорів можна
зазначити такі чинники: можливість вкласти невелику суму, низький поріг входу на
майданчик для інвестування, можливість отримати унікальний продукт або іншу
нефінансову подяку від автора проекту в разі його реалізації. Для авторів проектів
важливим є те, що краудфандинг є більш простим і ефективним механізмом порівняно зі
складною процедурою отримання кредиту і платою за користування ним, отримання
фінансування від фізичних осіб, зменшення бюрократизації реєстрації свого проекту на
майданчику для збору коштів.
Ряд недоліків краудфандингу заважає його розвитку в Україні. До таких ризиків
можна віднести відсутність якісних процедур попередньої перевірки бізнес-проекту,
аналізу його життєздатності, перевірки супровідних документів про проект (бізнес-план,
фінансовоекономічне обґрунтування, документи фізичних осіб — авторів проекту,
патентів, ліцензій та ін.). Такі перевірки повністю регулюються правилами
краудфандингового майданчика і можуть бути цілком формальними. Важливим також є
ризик шахрайства з боку недобросовісних авторів проекту, які можуть використовувати
майданчики для «відмивання» коштів. Одним з головних недоліків також є відсутність
законодавчої бази. Введення в правове поле базових понять в сфері краудфандингу
дозволить використовувати його потенціал в повному обсязі. До недоліків також можна
віднести низький дохід громадян та низький рівень обізнаності стосовно краудфандингу.
Підсумовуючи усе вищесказане, варто зазначити, що ринок краудфандингу в Україні
дуже перспективний. Для подальшого активного розвитку необхідне законодавче поле, що
дасть можливість спрямувати діяльність краудфандингових платформ у певну правову
площину, а з іншого — не обтяжить гравців ринку зайвим регулюванням, ліцензіями,
вимогами і не перешкоджатиме його розвиткові. Доцільним також буде позиціонування
краудфандингу як реального інструменту реалізації інноваційних проектів для
українських винахідників, популяризація такого виду фінансування вітчизняними
громадськими діячами та інфлюенсерами з використанням інноваційних маркетингових
інструментів.
Американські та європейські традиції краудфандингу склалися не так давно, проте
цьому сприяла сформована роками культура інвестування. Для України таке явище є
достатньо новим, але перспективним. У сучасних умовах очищення банківської системи,
значних коливань валютного курсу українці недостатньо довіряють традиційним
фінансовим інститутам, а тому події останніх років можуть стати потужним каталізатором
для розвитку краудфандингу в Україні. Крім того, нині чимало людей утримує значні
суми готівки, вилучені з депозитних рахунків за останні роки, що потенційно здатні
перетворитися на інвестиції. Позитивними результатами розвитку краудфандингу в
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Україні є також те, що він має переважно соціальну спрямованість.[3] У такий спосіб
розвиток краудфандингу сприятиме формуванню традицій інвестування, прогресивній
зміні цінностей нашого суспільства, появі альтернативного банківському фінансуванню,
реалізації соціальних і економічних інновацій тощо. Водночас іноземний досвід
переконливо демонструє ефективність такої соціальної моделі, а тому це важливо
врахувати Україні для забезпечення сталого економічного розвитку та зменшення
залежності від позичкових ресурсів.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ
ОБМЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Поширення технологій і виробництв постіндустріальної економіки обумовлює
домінування якісно нового типу економічного зростання – інноваційного. Очевидно, що
інноваційний шлях розвитку економіки є єдино можливим для досягнення позитивного
фінансового результату фірми і високого добробуту держави і громадян. За таких умов
інновації стають постійно діючим фактором розвитку, а національні інноваційні системи складовими механізмів функціонування економіки. Результатом інноваційної діяльності є
інтелектуальний продукт, без якого неможливо створити конкурентоспроможне
виробництво та продукцію.
Тому найважливішою економічною метою передових компаній і країн є
підтримання здатності національної економіки до інноваційного розвитку й ефективного
використання найновіших технологій.
Останніми роками особливо зросло значення інтелектуальної праці, наукової бази
розвитку виробництва і стало очевидним, що інновації є головним інструментом в
конкурентній боротьбі в умовах ринкової економіки. Не випадково сьогодні в числі
головних державних пріоритетів внутрішньої політики провідних світових держав,
декларується науково-технологічний розвиток. Розробка сучасних високих технологій,
виробництво на їх основі нових товарів і послуг, вихід з ними на світові ринки є для
міжнародних економічних лідерів однієї з найважливіших стратегічних цілей у сфері
економічного зростання.
У той же час основними проблемами, що істотно впливають на протікання
інноваційно-інвестиційних і соціально-економічних процесів в масштабах національної
економіки та на мікрорівні є залежність від імпорту енергоресурсів; відсутність
стратегічних орієнтирів розвитку на макрорівні; незатребуваність науково- дослідного
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заділу на внутрішньому ринку, низький рівень культури комерціалізації усіх видів
інновацій; тривалий відтік «умів» з науково-технічного сектора; відсутність
інфраструктурного забезпечення та інституційного базису мотивації інновацій.
На рівні прикладних досліджень здійснюється втілення результатів
фундаментальних досліджень в конкретній галузі, сфері економічної
діяльності.
Кінцевим результатом дослідно-конструкторських розробок є створення нових
матеріалів, зразків техніки і ін. В сукупності три вищеназвані рівні утворюють інновації.
Реформування національної економіки, торкнувшись усіх учасників інноваційного
процесу, справило неоднозначний вплив на інноваційну сферу. З одного боку, з'явилися
певні стимули до впровадження інновацій, у зв'язку з господарською самостійністю
підприємств,
розвитком
конкуренції,
відкритістю
ринків.
Сталися
зміни
інституціонального середовища, яке багато в чому визначає моделі і механізми взаємодії
суб'єктів інноваційної діяльності. З іншого боку, проблеми управління інноваційним
процесом ще більше загострилися. Ослабли адміністративні важелі управління,
зменшилася кількість координуючих структур, різко скоротилося державне фінансування
науки і державних замовлень, не розвиваються галузеві науки.
За умовах, що склалися, наукові організації і наукомісткі виробництва, зазнаючи
серйозні фінансові труднощі, не можуть дозволити собі займатися інноваціями. В той же
час, стійкі конкурентні переваги ґрунтуються саме на безперервній інноваційній
діяльності, тобто підприємства і організації досягають успіху, тільки тоді, коли вони
задовольняють потреби споживачів повніше, ніж конкуренти, пропонуючи нові, кращі або
порівняно дешевші продукти в порівнянні з продуктами і послугами конкурентів.
Отже, найбільш поширеною відповіддю на питання низької інноваційної
активності вітчизняних підприємств є брак фінансових ресурсів. Разом з тим, можна
констатувати, що навіть наявні ресурси у прибуткових підприємств, використовуються не
достатньо ефективно та не спрямовуються на реструктуризацію
виробництва і
підвищення продуктивності.
Більш наближеною до істини є думка про відсутність, або недостатній рівень,
інвестиційного попиту на інновації у підприємств. Так попит підприємства на інновації є
попитом на них з боку власника активів, який ухвалить рішення про виділення
інвестиційних ресурсів на інновації лише в тому разі, якщо матиме відповідну мотивацію.
Відсутність попиту на інноваційні стратегії означає не що інше, як відсутність мотивації
до інновацій з боку власника [1, с.7-8]. Основною мотивацією як на первинному, так і на
вторинному ринках інновацій є соціально-економічні ефект і ефективність, а інструменти
регулювання (мотиваційні механізми) інноваційного розвитку на первинному і
вторинному ринках різняться.
В умовах ринковій економіці існують два, майже несумісних, шляхи створення
підприємствами конкурентних переваг, потрібних для отримання економічного прибутку:
інноваційний та рентний.
При обранні інноваційного шляху прибуток зростає внаслідок менших витрат
виробництва на одиницю продукції порівняно з іншими виробниками в галузі, або ж
виробляється продукт з характеристиками, що відсутні у конкурентів. Джерелом
прибутку виступає монополія новатора, через створення підприємцем технологічних і
організаційних переваг перед рештою виробників. Такий шлях пов'язаний із певними
ризиками інвестицій у нові технології і передбачає більш тривалий період реалізації та
гарантій того, що в довгостроковій перспективі прибуток, отриманий у результаті
інвестицій у знання і нові технології й організації, не буде вилучено, вкрадено, відсуджено
і т. д., а бізнес, заснований на інноваційних технологіях, не буде відібрано [1, с.9-10].
Вітчизняні економічні реалії визначили для підприємств дещо інший шлях
отримання економічного прибутку. Для цього достатньо завищити ціну кінцевої
продукції, занизити ціни на одиницю витрат, зменшити податкові і соціальні виплати, та
як наслідок, отримати ренту, що перевищує внесок власника і вартість факторів
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виробництва. Такі дії можливі внаслідок отримання доступу до ресурсів і прав
економічної влади (адміністративної, грошової, політичної, кримінальної). За таких умов
вибір між інноваціями та рентою від влади, вирішується на користь останньої. До того ж,
прибуток можна отримати в короткостроковому періоді і з меншими витратами,
порівняно з впровадженням нових технологій.
Перешкодами для інноваційної діяльності вітчизняних підприємств постають
неефективна законодавча, правоохоронна, судова влада, їх асиметрія; існуючий
господарський порядок, що створює додаткові витрати інноваційної діяльності та є
несприятливим до інновацій; високі трансакційні витрати інноваційної діяльності;
домінування короткострокових інтересів над довгостроковими у господарюючих
суб'єктів; брак інфраструктури та кадрів для інноваційної діяльності [1, с.15-16].
Як доводить практика, рентний шлях отримання прибутку сформував для
українських підприємств відповідну «інституційну пастка», коли такий спосіб збагачення
закріпився, став майже єдиним можливим і підтримується існуючими формальними і
неформальними нормами.
Разом з тим, штучне заниження вартості виробничих факторів порушує умови
відтворення ресурсів, що поряд з відсутністю технологічного оновлення не дозволяє
конкурувати на світових ринках. В зв'язку з цим, вихід з «інституційної пастки» є
сьогодні майже єдиною умовою існування вітчизняних суб'єктів господарювання, а
поширення інноваційного виробництва єдиною умовою для національної економіки
наблизитись до рівня цивілізованих країн.
Формування інноваційної економіки потребує інституційних умов, за яких
інновації стануть основним джерелом зростання прибутку. Для цього необхідно
ліквідувати «свавілля і надлишок приватної влади з економічного життя» та змінити
«господарський порядок», заснований на ієрархії економічної влади [1, с.18]. Це створить
умови отримання інноваційної ренти, мотиви і стимули інноваційного розвитку та
обмежить альтернативні інноваціям шляхи збільшення прибутків.
В першу чергу, необхідна зміна структури стимулів і мотивів та самих інститутів,
що детермінують економічну поведінку.
При цьому мотиваційні механізми мають забезпечувати переважне перевищення
пропозиції інновацій над попитом на них. У такій ситуації існуватиме конкуренція
наукових розробок, яка дозволить підвищити конкурентоспроможність майбутньої
продуктової інновації. У протилежному разі результативність наукової складової
потенціалу інноваційної діяльності знижуватиметься [2, 168-170].
Позитивний ефект від упровадження мотиваційних механізмів можливий лише в
тому випадку, коли він забезпечить появу на ринку інновацій, адекватних мотивації
суб'єктів інноваційного процесу.
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IMPROVEMENT OF ECONOMIC MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE
ENTERPRISE
The financial condition of the enterprise depends most on the level of efficiency of use of
own financial resources that demands the corresponding estimation and development of the
corresponding actions.
The purpose of the purpose of the study is to substantiate measures to improve the
financial condition of «Azovtransservice».
The choice of ways to improve the financial condition of the enterprise is proposed in the
following order:
1. On the basis of the analytical balance are determined by the actual values of indicators
of assessment of the financial condition of the enterprise.
2. The selection of indicators whose actual value is below the threshold.
3. Selected indicators are ranked according to their degree of importance.
4. Factors influencing the first of the selected and prioritized indicators are determined,
the analysis of the direction of their action is carried out.
5. Permissible changes in the values of influencing factors according to the direction of
their actions are determined and possible changes of other indicators are taken into account.
6. Factors which change of size which under the current conditions is inadmissible are
excluded.
7. In the case of a positive decision, the calculation of the absolute value of the selected
factor for this indicator, the value of which is equal to the threshold.
8. After the calculations, the possibilities of reaching the calculated values of the factors
are studied.
9. In accordance with the obtained calculated value of the factor of influence, the
recalculation of the other indicators, the calculation algorithm of which this factor is included.
10. The value of the calculated indicators is equalized with the threshold and the
conclusion is made about the need to find further ways to improve the financial condition of the
enterprise.
11. If the calculations do not correspond to the solution of the problem, the following
factor of influence is considered and actions according to item 7-9 are carried out.
12. In case of a positive from the ranked number of indicators the following is taken and
actions according to item 4-10 are carried out.
13. In the absence of the possibility of access to the calculated values of the factors
(according to claim 7), select the most pleasant option to change their values and recalculate the
evaluation indicators.
14. Based on the calculation, a conclusion is made about the financial condition of the
enterprise and the following strategy is developed.
Measures to improve the financial condition of «Azovtransservice»:
1. To improve the financial situation, it is necessary to constantly study the demand for
construction work to get the maximum number of orders for construction work, to participate in
contract bidding. The company must assess its competitiveness, conduct research in the
following areas:
- marketing (pre-sale and after-sales service of buyers of construction products,
assessment of the level of profit);
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- finance;
- construction production;
- workforce.
2. One of the current problems of construction at present is the high cost of construction
work and manufactured materials. Therefore, the logistics department must expect different
options in this direction.
A significant part of the costs are the costs of operating construction machinery and
equipment. We offer their reduction with:
- strict regulation of the use of construction machinery and equipment on the construction
site in time and capacity;
- use of leasing.
Particular attention should be paid to the conclusion of contracts with suppliers, the use of
trade credit.
3. It is necessary to reduce excess stocks, for example as follows:
- increase in the number of sellers and places of sale of construction products;
- reduce prices;
- advertising promotion;
- use of manufactured products in construction works.
4. Pay attention to receivables management. It is possible to reduce it by providing
discounts to customers, selling receivables (factoring).
5. Study of the possibility of obtaining long-term loans, according to the calculations in
paragraph 3.2. the company can attract a long-term loan in the amount of 709,956 thousand
UAH. Accounts payable management, use of commodity and domestic credit, which is cheaper
than bank credit.
6. Analysis of the components of short-term accounts payable and the possibility of
reducing it.
7. Planning and temporary implementation of priority payments in order to prevent
irrational payments.
8. Monitoring the financial condition of the enterprise, development and implementation
of financial strategy.

Федоренко Ю.І.,здобувач другого (магістерського)
Бик Б.В., здобувач першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, спеціальності 051 Економіка,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ІНВЕСТИЦІЙНАСТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Ефективна інвестиційна діяльність здатна вирішити низку проблем, які притаманні
країнам з перехідною економікою, зокрема, таких, як незадовільний рівень основних
фондів підприємств, застарілі технології, неякісні характеристики організації
виробництва, соціальні та екологічні проблеми тощо, та надати можливості для
структурних зрушень у народному господарстві. Інвестиційна діяльність є основою
розвитку підприємств та економіки країни загалом. Французький економіст П. Массе [1]
трактує інвестиції як найзагальніше визначення, яке можна дати актові вкладення капіталу,
що зводиться ось до чого: інвестування являє собою акт обміну задоволення
сьогоднішньої потреби на очікуване задоволення її в майбутньому за допомогою
інвестованих благ.
Ефективним інструментом у забезпеченні інвестиційної діяльності підприємства в
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умовах динамічного розвитку національної економіки та суттєвих змін факторів
зовнішнього середовища його функціонування може стати інвестиційна стратегія
підприємства. Наводяться практично однакові визначення поняття «інвестиційна
стратегія», зокрема: інвестиційна стратегія — система обраних довгострокових цілей і
засобів їх досягнення, що реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства [2];
інвестиційна стратегія — система довгострокових цілей інвестиційної діяльності
підприємства, які визначені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною
ідеологією, а також вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення [3].
Інвестиційна стратегія може бути наведена у виді перспективного плану
інвестиційної діяльності підприємства, у якому визначено пріоритетні напрямки
здійснення інвестицій, форми інвестування, джерела інвестиційних ресурсів, критерії до
відбору інвесторів, а також послідовність етапів забезпечення довгострокових
інвестиційних цілей підприємства. Ефективність розробки інвестиційної стратегії
підприємства залежить від певних умов, зокрема динамічності факторів зовнішнього
інвестиційного середовища як прямої, так і непрямої дії. Постійна зміна основних
зовнішніх факторів, які впливають на можливості інвестиційної діяльності підприємств,
динамічність розвитку технологій, коливання кон’юнктури ринку інвестиційних ресурсів,
мінливість інвестиційної політики держави, зміна форм та інструментів регулювання
інвестиційної діяльності створюють перешкоди щодо ефективного управління
інвестиціями підприємства на основі лише традиційних методів та раніше накопиченого
досвіду. Розуміння взаємозв’язку інвестиційної стратегії з іншими найважливішими
елементами загальної стратегії розвитку підприємства, такими як: маркетингова стратегія,
ринкова стратегія підприємства, фінансова стратегія, рекламна стратегія, дозволяє зробити
більш ефективним процес її розробки.
У інвестиційній теорії пропонуються різні підходи до етапів розробки
інвестиційної стратегії. Розглядаються такі обов’язкові складові процесу розробки [4]:
—
характеристика галузевої приналежності підприємства, його розміру, стадії
життєвого циклу;
—
визначення періоду формування інвестиційної стратегії залежно від часу, який
потрібний для формування стратегії загального розвитку підприємства і який не може
бути більшим, ніж період впровадження підтримуючих інвестиційних проєктів;
—
оцінювання передбачуваного розвитку національної економіки і кон’юнктури в тих
її галузях, з якими пов’язана майбутня інвестиційна діяльність підприємства;
—
дослідження параметрів зовнішнього інвестиційного середовища, зокрема,
актуальної кон’юнктури ринку інвестицій і прогнозів щодо змін цього ринку та окремих
його сегментів, від чого суттєво залежить формування економіко - правових умов
інвестиційної діяльності підприємства для теперішнього часу і можливих змін в
майбутньому;
—
оцінювання сильних і слабких характеристик діяльності підприємства методом
управлін- ського обстеження, який базується на вивченні функціональних зон
підприємства, з метою пошуку оптимальних складових інвестиційної стратегії, що
дозволяє визначити наявність достатнього потенціалу для застосування нових
інвестиційних можливостей;
—
використання сучасних моделей і практик розвитку інвестиційного процесу, а саме:
маркетингових можливостей диверсифікації інвестиційної діяльності, фінансових
алгоритмів формування інвестиційних ресурсів, залучення кваліфікованого персоналу, не
виключаючи аутсорсингових послуг, для ефективної розробки і реалізації інвестиційної
стратегії;
—
розширення та інтенсифікація використання інформаційної технології в процесі
формування альтернативних стратегічних рішень щодо інвестування;
—
формування стратегічних цілей інвестування як максимізації його ринкової вартості
та підвищення рівня добробуту власників підприємства, з урахуванням вимог до
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оптимізації складу інвестиційних ресурсів та особливостей майбутнього розвитку
підприємства, у тому числі можливих інвестиційних ризиків у процесі здійснен- ня
господарської діяльності;
—
вибір стратегічних альтернатив, напрямків та форм інвестиційної діяльності, що
передбачає пошук альтернативних рішень щодо досягнення заданих стратегічних
інвестиційних цілей з по- зицій зовнішніх загроз та можливостей і внутрішнього
інвестиційного потенціалу, причому такий пошук слід здійснювати в регіональному і
галузевому розрізах, враховуючи особливості інвестиційних стратегічних об’єктів та
специфіку реальних і фінансових інвестицій;
—
визначення напрямків формування стратегічних інвестиційних ресурсів на підставі
прогнозування їх необхідного обсягу з урахуванням можливостей і форм реального та
фінансового ін- вестування і диференціюванням за етапами стратегічного періоду;
—
оптимізація структур інвестиційних джерел, виходячи із необхідності забезпечення
фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку;
—
інтеграція цілей і напрямків інвестиційної діяльності з інвестиційною ідеологією,
механізмами її реалізації, враховуючи найважливіші аспекти інвестиційної стратегії на
окремих етапах її здійснення для досягнення головної стратегічної цілі;
—
розроблення системи організаційно-економічних заходів для реалізації
інвестиційної стратегії, у тому числі, впровадження нових організаційних структур,
здатних кваліфіковано забезпечити створення інвестиційної стратегії та управління нею,
формування «центрів інвестицій» різних типів, систем поточного та стратегічного
інвестиційного контролінгу, впровадження нової «інвестиційної культури»;
—
оцінювання майбутньої результативності інвестиційної стратегії як завершальний
етап процесу її розроблення, який має здійснюватись із залученням масиву спеціальних
формалізованих (кількісних) і неформалізованих (сутнісних) критеріїв, які
встановлюються підприємством.
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СЕКЦІЯ 6.
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Антошкін В.К.,
д.е.н, доцент кафедри економіки і фінансів
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу»,
м. Бердянськ, Україна
ІНСТРУМЕНТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В
МЕНЕДЖМЕНТІ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ
Загальноприйнятим в менеджменті суб’єктів агросфери є виділення двох груп
відповідних мікро- й макроекономічних інструментів прийняття управлінських рішень.
1. Інструменти прямого впливу, котрі ґрунтуються на безпосередньому втручанні
держави у економічні процеси та економічну діяльність суб’єктів агробізнесу. У межах
цієї групи інструментів передбачається здійснення заходів із застосуванням інструментів
адміністративного регулювання та використання бюджету в частині державних
асигнувань, виплат, пільг або штрафів і санкцій. Характеристика їх змісту дієвості у
національному та глобалізованому економічному просторі зводиться до визначення
сутності інструментів та оцінки їх ефективності.
Так, ідентифікація стратегічних цілей розвитку та соціально-економічної безпеки
аграрних підприємств, реалізується у господарському середовищі, що характеризується
значним рівнем транснаціоналізації аграрної діяльності та її регіоналізації, а також
утворенням міждержавних інтеграційних угрупувань, наявна складна багатоцільова
система стратегічних цілей розвитку. Вона є динамічною та визначається не тільки
агробізнесом, але й іншими суб’єктами глобалізованого простору. Відповідно,
ідентифікація системи стратегічних цілей розвитку аграрних підприємств та їх безпеки у
менеджменті може бути здійснена у загальних рисах.
Відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування від 15.10.1985
р., дотації органами місцевого самоврядування у регіоні не можуть призначатися для
фінансування конкретних аграрних проектів, інакше надання дотацій скасовує їх
основоположну свободу проводити політику у межах власних компетенцій. Значний обсяг
міжбюджетних субвенцій перетворює органи місцевого самоврядування на виконавців
центрів владних рішень та мінімізує можливості для саморозвитку, що є наслідком
транснаціоналізації економічної діяльності. При цьому субвенції є одним з видів
міжбюджетних трансфертів та, одночасно, інструментом міжбюджетних відносин і
займають вагому частку в їх загальному обсязі. Визначаються як міжбюджетні трансферти
для використання на певну ціль в порядку, визначеному тим органом, який прийняв
рішення про надання субвенції [1].
Варто зазначити, що окреслені інструменти надають можливості впливу держави,
органів місцевого самоврядування на соціально-економічну безпеку аграрних підприємств
не за рахунок додаткового матеріального стимулювання агробізнесу, а за рахунок сили
державної влади. Саме тому зниження ефективності цих інструментів призводить до
ослаблення засобів захисту фундаментальних економічних засад, у т.ч. соціальноекономічної безпеки їх функціонування від негативного впливу зовнішніх та внутрішніх
дестабілізуючих факторів.
Фактично, держава сьогодні не має достатньо дієвих засобів прямого впливу,
здатних захистити слабкі фундаментальні економічні засади функціонування
агроформувань, тобто їх не конкурентоспроможність. Також існує ряд проблем, які
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стосуються всіх етапів трансформації ідеї в інноваційну продукцію, зокрема проблема
виїзду за кордон кваліфікованих кадрів, науковців, винахідників, підприємців, основними
причинами якої є:
 кращі можливості для реалізації ідей за кордоном (насамперед доступ до
фінансування, правовий захист, наближеність до ринків збуту, менша вартість ведення
бізнесу);
 вища якість життя (безпека та верховенство права, освіта та охорона здоров’я,
соціальний захист у разі потреби, інфраструктура, екологія тощо);
 творче та підприємницьке середовище, створене у найкращих світових осередках
інновацій [2].
Саме тому у глобалізованому економічному просторі формується безпосередня
залежність
соціально-економічної
безпеки
аграрних
підприємств
від
конкурентоспроможності їх товарів і послуг та власне їх конкурентоспроможності, як
сукупності якостей відповідної основи, здатної забезпечити стійкий розвиток й соціальноекономічну безпеку на перспективу.
2. Інструменти опосередкованого впливу на соціально-економічну безпеку аграрних
підприємств. Вони ґрунтуються на формуванні сприятливого економічного середовища,
що актуалізує діяльність суб'єктів агробізнесу у напрямі, необхідному для посилення їх
соціально-економічної безпеки. У межах цієї групи інструментів передбачається вплив
держави на соціально-економічні інтереси за допомогою фінансово-бюджетної, грошовокредитної, цінової, інвестиційної та інших складових регіональної або державної аграрної
політики. Сутність характеристики їх дієвості у глобалізованому економічному просторі
зводиться до застосування одиночних та комплексних інструментів. До складу першої
категорії відносяться:
 пільгове оподаткування;
 надання пільг у кредитуванні;
 облікова ставка, ставка рефінансування;
 митне регулювання експорту й імпорту.
До складу комплексних інструментів входять:
 вільні економічні зони (ВЕЗ);
 території пріоритетного розвитку (ТПР).
Отже, у глобалізованому економічному просторі класичні інструменти
опосередкованого впливу на формування соціально-економічної безпеки аграрних
підприємств мають не достатню ефективність. Їх створення, згідно міжнародного та
вітчизняного досвіду, дозволило б суб’єктам аграрного господарювання досягти
визначних результатів у забезпеченні конкурентоспроможності, фінансово-економічної
стійкості, соціально-економічної безпеки, економічного зростання.
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г. Бердянск, Украина
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ФОРМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВА
В прошлом году ситуация в Украине несколько изменилась к лучшему. Даже
наблюдалась незначительная позитивная динамика. Предыдущие же несколько лет одни
фермерские хозяйства (ФХ) образовывались, другие — ликвидировались. Поэтому по
балансу роста не было.
Вместе с тем сейчас растет и объем обрабатываемых земель: среднестатистическое
фермерское хозяйство обрабатывает около 102 га. Конечно, есть разница в объемах
землепользования. Скажем, в западных областях этот показатель меньше, чем в
восточных и южных. Фермерские хозяйства понемногу начинают занимать свои ниши.
Конечно, процесс очень болезненный, поскольку из бюджета выделялось (как и в этом
году) мало средств. Помощь автоматически не оказывалась фермерам, имевшим до 100 га
земли и при производстве продукции до 100 млн. грн. Сейчас эти проблемы решаются. В
частности, новый министр аграрной политики и профильный вице-премьер настроены на
сотрудничество. Поэтому целью является практический анализ состояния фермерских
хозяйств в Украине.
Проблем хозяйств достаточно. Главная из них — позиция Министерства финансов
в использовании бюджетных средств. Скажем, сметой утверждена определенная сумма в
поддержку сельского хозяйства, а прописанные Минфином порядки настолько сложны,
что их приходится менять по ходу. Почему-то считают, что деньги, выделенные в
поддержку сельского хозяйства, тратятся в никуда. Конечно, нарушения есть. Однако это
скорее исключение, чем норма. Нарушениями должны заниматься соответствующие
органы. Вместе с тем государственную помощь нужно оказывать небольшим фермерам и
личным крестьянским хозяйствам, а не латифундиям, которые насчитывают десятки и
сотни тысяч гектаров земли. Хотя первые менее всего защищены, они действительно
работают на экономику страны: производят более 70% продуктов, в первую очередь
овощи и животноводческую продукцию. К тому же они живут в сёлах, а не в больших
городах, как обладатели латифундий.
Почему же закрываются фермерские хозяйства? По разным причинам. Бывает, что
руководители не готовы к работе в сегодняшних рыночных условиях Кое-кто считает, что
государство должно предоставить все необходимое и тогда они будут работать. Другая
проблема — экономическая. Например, если у фермера нет стартового капитала, ему
очень тяжело работать, поскольку приобретение сложной техники выливается в хорошую
копеечку. Да и взять кредит сложно, поскольку банк требует залог в 2— 5-кратном
размере [1]. К тому же сейчас уменьшилась процентная ставка компенсации из
госбюджета. Если раньше фермерам компенсировали 14% кредита, сейчас лишь 8%.
В этом году в госбюджете предусмотрено 63 млн. гон. в поддержку фермерских
хозяйств. Профильный Укргосфонд предоставляет беспроцентные возвратные кредиты от
3 до 5 лет. Однако тоже под залог. А для вновь созданного фермерского хозяйства — это
проблематично. Потому фермеры закономерно ставят вопрос о предоставлении кредитов
через поруки. Однако без изменений в госбюджете это невозможно. Пока нет
соответствующего механизма. Важно, чтобы через фонд можно было создавать
обслуживающие кооперативы. Ведь часть фермерских хозяйств ликвидируется, поскольку
не может сформировать партию товарной продукции и выступить на аукционе, который
требуется для всех бюджетных учреждений (школ, детсадов и т.д.). Конечно, цены там
невысокие, но и продукцию можно гарантированно сбыть. Существующие же в Украине
оптовые рынки не отвечают европейскому уровню.
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Разделение средств сейчас доводят до районов. Однако подобное деление приводит
к тому, что например, на Ивано-Франковские районы приходится 18 тыс. грн. За такие
средства нельзя приобрести технику. А деньги ведь целевые. Если их не использовать, они
вернутся в госбюджет. Тогда в следующем году уменьшится выделение средств на эту
сумму. Такие непродуманные рамки (или наоборот, кем-то сознательно продуманные)
подрывают сельское хозяйство. Стоило бы предоставить возможность перераспределения
средств на уровне области.
Вступление в ВТО — шаг вперед, но отечественные аграрии в большинстве своем
не готов к этому. К сожалению, государство не проводит разъяснительную работу.
Большинству производителей производителей не известны требования, скажем,
квотирования продукции, лицензирования деятельности и т.д. У нас нет институций,
которые могли бы соответствующим образом сертифицировать продукцию, как того
требует Евросоюз. Хотя потенциально наша продукция конкурентоспособна, поскольку, в
отличие от европейской, экологически чистая. Фермеры, которые ее изготавливают,
самостоятельно выходят на международные структуры и оформляют необходимые
сертификаты. Кстати, в Украине до сих пор нет соответствующего закона об экологически
чистой продукции.
Из отдельных регионов (Винниччина, юг Украины) поступают сигналы о
рейдерских атаках. Начинается с того, что их заставляют производить и реализовывать
продукцию под конкретных переработчиков. Например, сахарная свекла. Фермеру
предоставляют семена, минеральные удобрения, комбайн и подписывают договор о
поставке. Однако при неурожае, крестьянин не только не получает прибыль, а еще и в
убытке. Завод забирает долговые обязательства и работает на этой земле. Фактически,
фермерское хозяйство ликвидируется. Существуют другие схемы, когда новые
предприниматели переманивают владельцев паев, предлагая им лучшие условия. Доходит
до того, что «старое» хозяйство ликвидируется, а новое так и не начинает работать.
Ассоциация информирует фермеров и крестьян о необходимости объединяться в
кооперативы (перерабатывающие, сбытовые, снабженческие). Вся Европа, Америка и
Канада стоит на этом. Выгода в том, что оптовая партия любой продукции дешевле. В
результате, например, горючее можно купить по более приемлемой цене.
Закон «О фермерских хозяйствах» хороший, но как каждый правовой документ
имеет свои недостатки. Не следует, забывать, что сейчас действует вторая редакция. В
1990—1992 гг., когда создавались первые хозяйства, предусматривалось, что после
пользования 6 лет землей (до 50 га угодий, до 100 га других с/х угодий) она переходит в
частную собственность фермера. Однако другие законы отменили эту норму. И хотя
Конституционный Суд возобновил это положение, земли так и не передаются, поскольку
нет соответствующей правовой нормы. Но примет ли ее Верховная Рада? Социалисты и
коммунисты в силу своей идеологии не поддержат. Кстати, среди них тоже есть фермеры.
Многие видят в подобной норме нарушение социальной справедливости — почему
крестьянин будет иметь «около 2 га земли, а фермер — намного больше. Однако
крестьянин не доказал, что работает на земле и достаточно часто даже не обрабатывает ее
— земля лишь числится за ним [2].
Фермеры в основном были сторонниками земли как товара. Необходимо чтобы
земля могла быть залогом, а также могла продаваться, но не кому попало, а тем, кто будет
жить и работать на ней. Такие ограничения действуют в западных странах. Там купить
землю может лишь сельхозпроизводитель — гражданин страны, имеющий соответствующую лицензию.
Кстати, мораторий сейчас начал работать и против фермеров. На землях
сельхозназначения невозможно построить хозяйственный двор (ток, свинарник и т д.) —
закон запрещает. Согласитесь, абсурд.
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Нужно иметь землю: или свою, или арендованую. Если, например, собираетесь
выращивать бройлера (наиболее рентабельный бизнес, но нуждается в значительных
капиталовложениях) — больших площадей не нужно.
Да и без стартового капитала невозможно положить начало фермерскому
хозяйству. Размер финансов зависит от, направления деятельности. Если фермерское
хозяйство будет закладывать многолетние насаждения — нужны серьезные инвестиции.
Рассчитывать на кредит не стоит. Если возникают трудности, можно одолжить на месяц,
но не более. Как бы там ни было, без денег хозяйничать невозможно. Сейчас стремительно растут цены на материально-технические
ресурсы, в отличие от
сельскохозяйственной продукции.
Ныне интересный вид деятельности — производство биотоплива (рапс и т.д).
Однако без дотаций из бюджета его стоимость слишком высока. Но соответствующего
закона нет.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНОСТІ НА
ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ
Суспільна думка завжди приділяла велику увагу сучасній проблемі власності в
Україні. Спеціальні звернення до неї можна знайти в історичній, філософській, економікоправовій та художній літературі. Багата традиція і матеріал накопичені в юридичній
літературі, в рамках котрої склався ряд направлень у вивченні прав власності в Україні.
Власність належить до числа таких понять, навколо яких протягом багатьох віків
схрещуються кращі уми людства.
Власність як економічне відношення почало формуватись ще на світанку
становлення людського суспільства. На монополізації різних об’єктів власності
тримаються всі важливіші форми позаекономічного і економічного примушення до праці.
Економічне примушення до праці виходить із власності на умови виробництва або
із власності на капітал.
Звільнення від особистої залежності призвело, з одного боку, до юридичного
рівноправ’я всіх громадян, а з іншого боку, до нового сучасного типу відносин:
економічної влади одних і економічної залежності других.
В соціально-економічній літературі, в тому числі і юридичній, широко
розповсюджене визначення власності як присвоєння індивідуумом або колективом засобів
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та продуктів виробництва всередині і безпосередньо визначеною суспільною формою або
як самої суспільної форми, за допомогою якої здійснюється присвоєння.
Форми власності представляють собою різні комбінації правомірностей. Ми
розглянули їх, починаючи із самих простих і закінчуючи самими складними.
За роки проведення земельної реформи створено нову систему земельних відносин
на основі приватної власності на землю, що забезпечує рівність прав власності на землю
громадян України, юридичних осіб, територіальних громад і держави, запроваджуються
ринкові земельні відносини відповідно до Конституції України [1]. Крім того,
удосконалено механізми регулювання земельних відносин за рахунок здійснення
грошової оцінки землі, розроблено нормативи та методику оцінки земель
сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення, населених пунктів,
запроваджено плату на землю, починає формуватись вторинний ринок землі.
Результати проведеної в Україні державної політики у сфері реформування
земельних відносин та у сільському господарстві дозволяють стверджувати, що Україна
крок за кроком йде по шляху впровадження ринкових земельних відносин. В Україні
закладені, як економічні так і юридичні основи формування ринку землі у сільському
господарстві на базі проведеного паювання цих земель із наступним оформленням права
власності на конкретну земельну ділянку. Видача сертифікатів на право на земельну
частку (пай) практично завершена.
Взагалі земельний ринок України розвивається у двох основних напрямках: ринок
земель несільськогосподарського призначення та ринок земель сільськогосподарського
призначення. Проте незавершеність реформування сільського господарства за умов
відсутності належної інфраструктури ринку землі та недостатність регулятивної ролі
держави на ринок сільськогосподарської продукції негативно позначається на результатах
реорганізації сільськогосподарських підприємств, зокрема гальмується процес очікуваної
швидкої віддачі від нових організаційних форм господарювання та відносин власності
[2].
Важливим кроком реформування земельних відносин стало прийняття нового
Земельного кодексу із змінами та доповненнями, який закріплює зміни у земельних
відносинах що відбулись протягом останніх 12 років. Ним, зокрема, закріплено
принципово нові підходи до регулювання земельних відносин, містяться й інші важливі
положення, що є новими для практики регулювання земельних відносин на ринкових
засадах, а також створює необхідну юридичну та економічну основу для розвитку ринку
землі на рівні стандартів та вимог країн Європейського співтовариства, а саме: закріплено
приватну, державну і комунальну форми власності на землю з можливістю використання
земельних ділянок на засадах спільної власності; закріплено права на землю, які можуть
мати фізичні і юридичні особи в Україні, а саме: право власності, право оренди
(суборенди), а також встановлює можливі обмеження цих прав на земельні ділянки,
передбачено, що об’єктом права приватної власності можуть бути земельні ділянки як
сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення; визначено перелік
земельних ділянок державної та комунальної власності, які не можуть передаватись у
приватну власність; передбачено необхідність розмежування земель державної і
комунальної власності; розширено коло суб’єктів, які можуть придбати земельні ділянки
несільськогосподарського призначення у власність, тепер ними можуть бути громадяни
України, особи без громадянства, юридичні особи України, іноземні громадяни та
юридичні особи; є заборона на придбання земельних ділянок сільськогосподарського
призначення іноземними фізичними та юридичними особами; передбачається, що
приватизація земельних ділянок громадянами України проводиться безоплатно один раз
відповідно до цільового призначення, вказаного у Земельному кодексі; закріплено
максимальні розміри земельних ділянок, які можуть придбати у власність громадяни
України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва тощо [2].
150

Важливе місце у реформуванні земельних відносин займає розвиток інституту
землекористування, адже воно дозволяє реалізовувати права та інтереси громадян та
юридичних осіб, які не є власниками землі. В умовах формування ринкових відносин у
вітчизняній економіці землекористування зазнає суттєвих змін. Так, спостерігається
тенденція до розширення правомочностей землекористувачів.
Таким чином, не зрозуміло чому законодавці виключили положення Закону УРСР
"Про власність".
Як зазначено було у статті 9 Закону УРСР "Про власність", земля, її надра,
повітряний простір, водні та інші природні ресурси її континентальног о шельфу та
виключної (морської) економічної зони є об'єктом права виключної власності народу
України. Отже, незважаючи на всілякі перешкоди, ідея визнання власності народу на
землю та інші природні ресурси набула законодавчого закріплення. У статті 10 цього
Закону було чітко сформульовано правовий механізм здійснення народом України цього
права. Народ України дістав право вирішувати питання щодо правового режиму
природних об'єктів, їх використання та охорони шляхом референдуму, через своїх
депутатів у Парламенті та в місцевих представницьких органах. Закон надав право
кожному громадянинові, трудовим колективам, громадським організаціям, органам
територіального самоврядування брати участь у розгляді Радами народних депутатів
питань, пов'язаних з використанням та охороною природних ресурсів, вимагати від інших
громадян та організацій додержання правил природокористування і екологічної безпеки, а
також накладення заборони на діяльність підприємств, організацій, громадян, яка завдає
шкоди навколишньому середовищу. За кожним громадянином - як часточкою народу
України - було визнано право користуватися природними ресурсами для задоволення
власних потреб. Водночас кожного було зобов'язано всемірно охороняти землю та інші
природні ресурси, сприяти їх відновленню як першооснови свого буття і буття
суспільства. Цим Законом було утверджено реальний статус народу України як власника.
Зазначені юридичні можливості мали сприяти відновленню в українців почуття власника
своєї ж землі. Якби така норма з'явилася раніше і була б сприйнята усіма всерйоз,
можливо, не було б у нас Чорнобильської катастрофи, масового вирубування лісів і
зумовлених цим затоплень значних територій, стихійних сміттєзвалищ тощо.
Підсумовуючи загальний огляд реформування земельних відносин в Україні можна
зробити висновок про те, що земельні відносини мають формуватись на принципах:
− поєднання особливостей використання землі як територіального базису,
природного ресурсу і основного засобу виробництва, оскільки як природний ресурс вона
виступає об’єктивною умовою, засобом та місцем життєдіяльності людини та існування
всіх інших біологічних організмів, що вимагає враховувати всі екологічні та економічні
чинники;
− забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб,
територіальних громад та держави;
− недопущення втручання держави у діяльність громадян, юридичних осіб та
органів місцевого самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження
землею, крім випадків, прямо передбачених законодавчо;
− управління земельними ресурсами з метою створення безпечних умов для життя
населення, незалежно від того, у власності яких осіб перебувають земельні ділянки;
− забезпечення державних гарантій прав на землю та їх захисту.
Забезпечення цих принципів дає змогу говорити про прогрес України в процесі
створення нової системи земельних відносин на основі приватної власності на землю, що
забезпечує рівність прав власності на землю всіх суб’єктів земельних відносин. А правове
регулювання земельних відносин майнового характеру і земельних перетворень в цілому
потребує вдосконалення. Підвищення його ефективності залежить як від вченихправників, які повинні вирішити чимало як теоретичних, так і практично-інформаційних
проблем, так і від різних суб'єктів політичної системи України, котрі мають виробити
151

узгоджену й збалансовану концепцію земельної реформи та практичний механізм її
реалізації (правове, ідеологічне, матеріально-технічне, інформаційне, кадрове та інше
забезпечення). А «Офіційні» ЗМІ мають стати фактичним рупором сучасної земельної
реформи. Адже саме у цих виданнях можна побачити в першу чергу офіційну позицію
влади та правлячої партії щодо реформи в цілому.
Джерела та література:
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТУ
Сучасні фестивальні практики стали важливою складовою культурного простору
України і новим сегментом туристичної діяльності. Фестивалі часто переростають
мистецьке значення і стають соціально важливими для економічного і культурного
розвитку певного регіону та його туристичного іміджу. В умовах сучасних
глобалізаційних процесів підсилюється інтенсивність культурних обмінів й створюються
передумови для розширення комунікативного простору креативних фестивальних
практик. Кожного року кількість відвідувачів event-турів зростає, що викликає
необхідність у створенні модернізованої інфраструктури, вивченні туристичного попиту
на даний вид туризму та факторів, що впливають на нього, підготовці спеціалістів для
взаємодії зі споживачами під час проведення заходів та залученні грошових коштів для
просування, реалізації та розвитку такого туристичного продукту.
Теоретико-методологічні питання організації і розвитку (івентивного) подієвого
туризму досліджують такі відомі вчені: О. Алексєєва, А. Бабкін, К. Бекнура, В. Поліщук, І.
Смаль, Г. Карпова, О. Костюк та ін.
За оцінкою Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) подієвий туризм на даний
час є одним з найперспективніших видів туризму у світі. Серед інших видів туризму він
вражає своєю насиченістю програми, видовищністю, яскравістю та атмосферою. Ще
однією особливістю такого виду туризму є невичерпність його ресурсів [8, С. 460].
Івентивний (подієвий) туризм – вид туризму із метою відвідання та участі у
відзначенні якоїсь видатної або цікавої події. До видів івенту (event) можна віднести:
фестивалі, карнавали, паради, святкування; конференції, форуми, симпозіуми, круглі
столи; освітні заходи; концерти; ділові події: виставки, ярмарки, торговельні шоу,
презентації, відкриття підприємств і т. д. [9, С.124].
Організація фестивалю – дуже складне і відповідальне явище, так як його
проведення нерідко пов'язане з участю представників іноземних держав, великою
кількістю гостей і учасників, значними витратами часу і коштів. Важливо не упустити
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жодної деталі - будь-яке непорозуміння може призвести до серйозного конфлікту,
особливо якщо це міжнародний фестиваль. Тому організатор повинен забезпечити:
- чіткий план підготовки і проведення фестивалю;
- грамотний розподіл обов'язків між співробітниками і призначення відповідальних
осіб за кожен етап підготовки; наявність необхідної технічної бази;
- жорсткий контроль за виконанням розпоряджень і реалізацією пунктів плану.
Важливою передумовою організації фестивального руху є своєчасне інформування
та рекламування подій, загальнодоступність до інформації про них та організація
систематичного проведення. Всі дії по просуванню фестивалю необхідно розділити на три
стадії: pre-event, event і post-event.
Стадія pre-event. Перед фестивалем зазвичай головним завданням для просування є
залучення необхідного числа відвідувачів, а також привернення уваги до проекту в
цілому. Тут слід застосовувати різні засоби, включаючи пряму рекламу, поштові
розсилки, PR, тощо. Причому якісь не найзначніші кроки варто робити вже за 2-3 місяці
до початку, щоб оповістити аудиторію. По мірі наближення дати відкриття активність
необхідно збільшувати, а пік її повинен припасти на останні 2-4 тижні до заходу.
Стадія event. Промо-активність після відкриття спеціального заходу знижується і
видозмінюється – це очевидно. Основний упор на даній стадії робиться, в першу чергу, на
PR роботу з пресою. Є кілька варіантів. По-перше, якщо проект привернув досить уваги,
то на ньому обов'язково будуть журналісти, і цим шансом не варто нехтувати. По-друге,
необхідно забезпечувати пресу різними матеріалами (прес-релізи, "гарячі" інтерв'ю і т.д.)
по ходу заходу. І, нарешті, по-третє, завжди має сенс задіяти веб-сайт фестивалю по
максимуму, розповідаючи там про кожну цікавою аудиторії дрібниці.
Стадія post-event. Коли special event завершено, все ще залишається кілька
можливостей для просування. Можна, наприклад, провести ще одну поштову розсилку
або пропрацювати варіант серії публікацій в пресі або провести конференцію за
підсумками фестивалю.
Найважливіший момент в питаннях просування фестивалів – це вибір відповідних
інструментів і каналів. Успіх кампанії з просування фестивалю багато в чому залежить
саме від правильності вибору каналів, за допомогою яких планується безпосередньо
просувати цей проект. Всі рішення щодо каналів просування повинні бути зроблені ще на
стадії планування заходу. В іншому випадку ефективність кампанії може дуже сильно
постраждати.
Найбільш ефективні канали просування фестивалю:
 преса – це один з найефективніших каналів у випадку з просуванням спеціальних
заходів, особливо якщо воно носить чітко індустріальний характер, і преса
використовується відповідна;
 радіо і телебачення – з використанням цих каналів витрати значно зростають, тому
експерти рекомендують звертати увагу на радіо і телебачення лише у випадках, коли
це виправдано масштабом заходи.
Ці два канали просування – найдорожчі, і їх організатори фестивалів використовують
набагато рідше. Однак якщо фестиваль носить статус державного або міжнародного, то ці
канали використовуються максимально на всіх рівнях мовлення.
Інтернет – дуже цікавий канал, так як вимагає найменше витрат, але при розумному
використанні може дати приголомшливий результат. Використовуйте Інтернет – це
територія, в першу чергу, діалогу, а не монологу, - на цей момент теж доведеться
озиратися і підбираючи необхідний персонал для зворотного зв'язку. Переваги: величезна
кількість різних можливостей для створення по-справжньому яскравого і незабутнього
креативу при умові не таких великих фінансових вкладень; можна надати цільової
аудиторії стільки інформації, скільки потрібно. Основні інструменти просування в
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Інтернеті: веб сайт, банерна реклама, Cross promotion електронні поштові розсилки,
контекстна реклама.
Поштові розсилки – ще один досить популярний і ефективний канал. Його перевага
– "точкова" робота: за допомогою поштових розсилок ми доставляємо інформацію саме до
тих адресатів, які нам потрібні, можливість давати аудиторії більш комплексну
інформацію, ніж в рамках інших каналів.
Отже, сьогодні фестивальний туризм виступає новим сегментом туристичної
діяльності і може розглядатися як чинник збільшення кількості туристів, та як ефективний
механізм створення та підтримки позитивного іміджу регіону [3, С. 290]. Тому зростає
значення ефективного фестивального менеджменту. Впровадження подієвого туризму на
території України сприятиме підвищенню економічного рівня країни, розвитку
внутрішнього туризму та росту туристичних потоків.
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ДЕЯКІ ШЛЯХИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
«НОВА ПОШТА»
Нині логістика займає досить непримітне, але дуже важливе місце в нашому житті.
Саме за допомогою логістичних операцій сучасна людина отримує всі основні блага
цивілізації. Логістика – це наука про організацію процесу пересування товарів, послуг,
ресурсів від постачальника до кінцевого споживача (управляє обігом матеріальних,
фінансових та людських потоків) [1]. Мета логістики – забезпечити товарами належної
якості та кількості у визначеному місці призначення в належний час з відповідного
джерела, відповідним видом доставки та обладнанням, з максимально можливим
зменшенням витрат.
Враховуючи значення логістики на сучасному етапі, питання оптимізації та
підвищення ефективності управління логістичними процесами є досить актуальним, адже
висока конкуренція на ринку логістичних послуг зумовлює пошук нових інноваційних
способів роботи. Основний економічний ефект від застосування оптимальних логістичних
схем насамперед пов'язаний зі скороченням термінів поставки, економією витрат на
154

упаковці, підвищенням схоронності вантажів, економією витрат на вантажнорозвантажувальні роботи, зменьшенням експлуатаційних витрат на перевезення тощо. А
основними ідеями є орієнтація на дотримання стандартів якості, вивчення внутрішніх
факторів оновлення, адаптування послуг до вимог та потреб споживачів.
На сьогоднішній день однією з основних проблем роботи логістичних підприємств –
є швидкість темпу роботи складу та тривалість доставки в логістичних компаніях не
тільки України, а й всього світу. Нажаль українські компанії значно поступаються
передовим логістичним компаніям Європи та Америки у впровадженні інновацій в
логістичний процес.
Мета наукової роботи – пошук шляхів оптимізації роботи логістичної системи «Нова
пошта» за рахунок скорочення терміну доставки відправлень.
В наш час в умовах нестабільного зовнішнього середовища та загострення
конкурентної боротьби серед логістичних підприємств, їх розвиток залежить від
постійного пошуку та впровадження інноваційних ідей, технологій, методів постачання та
обслуговування.
«Нова Пошта» – українська логістична компанія, яка надає послуги експресдоставки документів, посилок, вантажів. Саме «Нова пошта» є одним із лідерів на
логістичному ринку України. Вона співпрацює з малим, середнім і великим бізнесом.
Мережа компанії налічує більше 6000 відділень по всій Україні, а кількість відправлень
тільки за 2020 рік перевищила 210 млн. штук [2]. Задля зручності компанія відкрила
відділення в кожному містечку України. Місія компанії – робити доставку легкою для
життя і бізнесу, спрощувати життя клієнтам. Для цього компанія «Нова пошта»
впроваджує нові види продуку і сервісу, орієнтуючись на міжнародні стандарти та кращий
світовий досвід. Тому, щоб залишатися лідером доставки, назване підприємство повинно
постійно займатися питанням провадження інноваційних технологій у виробничий
процес, оскільки сьогодні інноваціям відводять роль рушійного чинника розвитку
суспільства, сприймають їх як необхідну складову частину успішних бізнес-проектів.
Зростаючі потреби споживачів є потужним стимулом для створення нових логістичних
моделей, заснованих на інноваційних процесах.
Одним із шляхів вирішення проблеми швидкості роботи складу та скорочення
термінів доставки, що суттєво пливає на ефективність і конкурентоспроможність
підприємства, є оптимізація складської системи завдяки впровадженню роботизованої
системи вантажників. Прикладом успішного впровадження даної інноваційної ідеї є
американська компанія «Amazon». На складах «Amazon» працює понад 30 тисяч
роботизованих систем – вантажників «Kiva», які повністю автоматизували процес
зберігання, комплектування та упаковки товару. Щоб ефективно розподіляти товари,
«Amazon» потрібно близько 90 великих центрів. За допомогою використання роботів
інтернет-гігант скоротив операційні витрати на 20%, що в грошовому еквіваленті
становить приблизно 22 мільйони доларів на кожен склад [3]. Компанія розробила
принципово новий підхід, при якому елементи зберігання знаходяться на спеціальних
модулях і переміщаються рухомими роботами. Завдяки цьому, при введенні замовлення в
базу даних системи, програма знаходить найближчого транспортного робота і направляє
його до модуля зберігання за допомогою штрих-кодів нанесених на підлогу складу.
Зіткнення роботів в процесі роботи виключаються за допомогою спеціальних датчиків.
Вантаж переміщається в заздалегідь визначене місце для подальшої ручної обробки. У
порівнянні з традиційними методами використання всерединіскладского транспорту,
технологія «Kiva» забезпечує більш високу ефективність і точність [4].
Проблему зменшення терміну доставки можливо вирішити також за допомогою
впровадження мобільних повітряних дронів (або БПЛА – безпілотні літальні апарати).
Знову ж таки, успішним прикладом ініціативи впровадження даної інновації може стати
вже відома компанія «Amazon». Названа компанія не раз заявляла про те, що хоче
використовувати мобільні повітряні дрони для доставки товарів споживачам. Крім того,
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американська компанія запатентувала будівництво док-станцій для дронів на ліхтарях і
лобіює дозвіл доставки безпілотними літальними апаратами не тільки на території США, а
і за межами країни. Так, нещодавно британський уряд дозволив Amazon тестувати свої
безпілотники в Туманному Альбіоні, правда, покищо тільки в певних місцях [5].
Компанія «Amazon» успішно використовує дрони для автономної доставки окремих
посилок клієнтам протягом 30 хвилин з моменту замовлення. Однак в такому способі
доставки є певні обмеження, так щоб претендувати на 30-хвилинну доставку, замовлення
повинно бути менше 2,25 кг, бути досить невеликим, щоб вміститися у вантажний ящик, а
відстань доставки повинна бути в межах 10 миль (16 км) [6].
Враховуючи досвід міжнародних логістичних гігантів, можна припустити, що
впровадження названих вище інновацій в логістичний процес «Нової пошти» зможе
забезпечити зростання її конкурентоспроможності на вітчизняному ринку, тому що
використання в логістичних процесах сучасних передових технологій зумовить високу
швидкість та чіткість виконання необхідних операцій, скорочення фінансових і трудових
витрат, що в свою чергу послужить вирішальним фактором підвищення ефективності
роботи підприємства.
Отже можна зробити наступний висновок: впровадження роботизованої системи
вантажників буде сприяти автоматизації складської системи, внаслідок чого компанія
«Нова Пошта» зможе скоротити операційні витрати, мінімізувати випадки пошкодження
відправлень, мінімізувати втрати самих відправлень та зможе забезпечити більш високу
ефективність і точність. Окрім того, введення мобільних повітряних дронів зможе
зменшити термін доставки в кілька разів, що також сприятиме зростанню ефективності
роботи підприємства. Запропоновані інноваційні технології дозволять підвищити
ефективність логістичних процесів та будуть сприяти більш швидкій окупності
початкових інвестицій на впровадження технологій, що досліджувались. Підсумувавши
вище сказане можна з впевненістю сказати, що завдяки впровадженню запропонованих
інновацій «Нова пошта» матиме можливість вийти на новий рівень надання логістичних
послуг.
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СТРЕСОСТІЙКІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ
ОСВІТИ ЯК ФАКТОР УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Реформи, модернізація системи освіти, впровадження інновацій в освітній простір
потребує керівників навчальних закладів, здатних до виконання ефективної управлінської
діяльності в мінливих умовах. Управління та прийняття рішень керівником закладу
фахової передвищої освіти відбувається в умовах значних психологічних навантажень під
дією великої кількості професійних стресів, що негативно впливають на фізичне та
емоційне здоров’я особистості, провокують виникнення емоційного напруження та
емоційного вигорання.
Виконання професійних обов’язків практично завжди протікає в екстремальних
умовах. Для збереження працездатності та здоров’я особистості керівника закладу після
впливу екстремальних чинників зовнішнього середовища забезпечує висока
стресостійкість особистості.
Стресостійкість це інтегративна властивість особистості, що забезпечує здатність до
соціальної адаптації, збереження значимих міжособистісних стосунків, успішної
самореалізації, досягнення важливих цілей, збереження працездатності і здоров’я [1].
Для аналізу стресостійкості керівника закладу потрібно чітко розуміти поняття
стресу та види стресорів у професійній діяльності. Поняття «стрес» тісно увійшло не
тільки в наукову термінологію, але й у повсякденне життя людей. У медичну практику
поняття «стрес» увів Г. Сельє, який визначив стрес як неспецифічну відповідь на будь-яку
потребу, що виникає в організмі [2].
Визначення сутності поняття «стрес» серед науковцями різняться. Сельє Г., Годфруа
Ж., Полякова О. розглядають стрес як комплекс реакцій організму на різні за своїм
характером подразники. Фресс П. доводить про особливий вид емоціогенних ситуацій, у
яких можуть з’явитися порушення адаптації. Гібсон Д., Грінберг Дж., Фонтана Д.,
надають вимоги до адаптивних здібностей людини. Про особливий функціональний,
психологічний, фізіологічний стан організму зауважують Немов Р., Маклаков А.,
Суворова А., Фогіел М. На причину погіршення фізичного та психічного здоров’я
вказують Александров Ю., Колман А., Меєрсон Ф. та інші.
Найбільш прийнятним є погляд на стрес як на трансактний процес. Таке бачення
було запропоновано і розроблено Лазарусом Р.С. та Фолкманом С. Стрес є психічний
стан, який обумовлений процесом взаємодії людини та зовнішнього середовища. Стресова
реакція є результатом певних відносин між характеристиками висунутої вимоги та
наявними у людини ресурсами для її подолання [3].
До основних стресорів управлінської діяльності відносимо: інформативне
навантаження, коли маємо справу з великим об’ємом контенту; інформаційної
невизначеності, коли керівник змушений добирати, шукати інформацію, якої бракує, діяти
в умовах невизначеності, тобто ризику, що сам по собі є сильним стресогенним фактором;
міжособистісних конфліктів; внутрішньо особистісних конфліктів, якщо є потреба
виконання двох і більше функціональних функцій одночасно; розбіжність вимог, що
висуваються різними ролями, веде до розвитку рольового конфлікту); поліфокусність
управлінської діяльності (необхідність одночасного вирішення багатьох завдань,
виконання багатьох функцій і обов'язків), система факторів зовнішнього середовища
(джерело численних стресорів, які за силою свого впливу можуть перевершувати
внутрішньо-організаційні, діяльні фактори) [4].
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Успішність та ефективність від виконання професійних обов’язків керівників
закладу фахової передвищої освіти в умовах частого емоційного навантаження забезпечує
по-перше висока стресостійкість особистості. Тому стресостійкість - це група
особистісних якостей, що дозволяють переносити значні вольові, емоційні, інтелектуальні
навантаження без особливих шкідливих наслідків для особистого здоров’я керівника, для
оточуючих і загалом для своєї професійної і фахової діяльності.
Стресостійкість являє собою індивідуалізовану властивість особистості, що
забезпечує здатність до соціальної і професійної адаптації, для збереження
міжособистісних стосунків у колективі, для забезпечення успішної самореалізації,
досягнення важливих цілей, для збереження працездатності і здоров’я. Збереження або
підвищення стресостійкості керівника завжди пов’язано з пошуком ресурсів, що
допомагають в подоланні негативних наслідків стресових ситуацій. Така властивість може
вироблятися і розвиватися, якщо це робити цілеспрямовано. Стреси, в тому числі і
професійні, відчуваються особою через структуру стресового епізоду. Для розуміння
складових стресового епізоду керівнику потрібно навчитися адаптовано реагувати на
стресові події та регулювати особистісну поведінку під час них.
Подолання стресу починається зі оцінки будь-якої події, власних ресурсів. У
підсумку формуються емоції, виникають адаптивні реакції тобто копінг, пов'язані зі
стресом.
Змістовність копінгу за Р.С. Лазарусом наступна: «Копінг - це когнітивні і
поведінкові зусилля з управління специфічними зовнішніми або внутрішніми вимогами (і
конфліктами між ними), які оцінюються як напружуючі або перевищують ресурси
особистості» [5].
Копінг це те, що робить особистість, аби упоратися зі стресом, тому він поєднує
когнітивні, емоційні й поведінкові стратегії, які використовуються, щоб упоратися зі
стресовими ситуаціями як надмірними, такими, що перевищують ресурси людини, так і з
ситуаціями повсякденного життя. Структура стресової дії представлена наступними
елементами: первинна як сприйняття ситуації, усвідомлення стресора та його оцінка,
вторинна як самосприйняття; порушення гомеостазу, пов’язані зі стресом емоції та
когнітивні процеси; результат копінгу та нова оцінка ситуації.
Враховуючи особливості управлінської діяльності керівника закладу фахової
передвищої освіти, констатуємо, що він своєю поведінкою в певній мірі може впливати на
емоційний стан всього колективу. Вважаємо, що є потреба керівнику закладу освіти
самостійно здійснювати моніторинг стану свого фізичного та психічного здоров’я, членів
колективу. Якщо з’являються ознаки значного професійного стресу то є потреба
оптимізувати або реорганізувати умови та характер трудових відношень і процесів,
міжособистісних взаємних стосунків.
Механізми подолання різних видів стресу на рівні всього освітнього закладу можемо
запропонувати наступні: удосконалювати згуртованість всього педагогічного колективу,
розвивати всі аспекти організаційної культури; професійні, адміністративні, управлінські;
продуктивне керівництво, яке є адекватним рівню розвитку колективу; планування
коротко-, середньо- і довгострокових цілей для підвищення та укріплення мотивацій
керівника та колективу; розробка стандартів формальної та неформальної поведінки в
закладах освіти; опанування умінь і навичок саморегуляції освітянами; емоційне
міжособистісне спілкування, яке буде збагачувати почуття; всебічна підтримка доброї
фізичної форми та здорового способу життя.
Попередній 2020 рік запам’ятався як рік, коли увесь світ змушений був пройти
перевірку на міцність, на життя в умовах коронавірусу й карантину, а це ще більше
підтвердило важливість розвитку стресостійкості особистостей.
Джерела та література:
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Коронавірусний 2020 рік привернув велику увагу до малого бізнесу в Україні. З
одного боку, карантин, за різними оцінками, вдарив більше саме по ньому, ніж по
великому бізнесу. З іншого, на дрібних підприємців спрямували левову частку державної
підтримки бізнесу. Наприкінці 2020 року вони отримали грошову допомогу, а деякі й
податкові канікули до літа 2021-го.
Попри це, кінець року відзначився масовими протестами ФОПів ̶ фізичних осібпідприємців.
Минулий рік скорегував статистику малого та середнього бізнесу в Україні. Проте
поки що офіційні дані доступні лише за докризовий період.
За даними Державної податкової служби, на початок 2020 року кількість
зареєстрованих ФОПів у країні була 1886 мільйона. Це майже на 20 тисяч перевищувало
цифри 2019 року.
Проте дані Державної служби статистики дещо відрізняються. За ними, на кінець
2019 року в Україні було 1561 мільйона ФОПів, що складає 80% від усіх суб'єктів
господарювання.
При цьому, наприклад, якщо у сільському господарстві частка ФОПів не
перевищувала третини, у промисловості ̶ 3/5, то у готельному бізнесі та на транспорті вона
сягала 80%, а у торгівлі, ресторанному бізнесі та секторі ІТ ̶ була вищою за 90-95%.
Однак кількість виробництва, що припадає на дану категорію виробників, має не
настільки оптимістичний вигляд.
У загальному обсязі виробленої та реалізованої продукції їхня частка є меншою за
десяту частину (9,7% та 8,2% відповідно). Додана вартість, яку у 2019 році виробили
ФОПи, була ще меншою - лише 7,7%.
Те саме стосується і частки тих, хто працює як ФОП чи на ФОП. У 2019 році із 9
мільйонів працівників суб'єктів господарювання у системі ФОП працювали 28,5%. Це
понад 2,6 мільйона людей.
Частка найманих працівників ̶ лише 14% від їхньої загальної кількості у 2019 році.
А от витрати на персонал у ФОП є мізерними. Це лише 3,2% від усіх витрат суб'єктів
господарювання у 2019. При цьому витрати на зарплати ̶ 2,8%.
Тобто сектор, де працює трохи менше третини робочої сили, оперує витратами на
зарплату у менш як 3%.
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Послуги таксі на понад 97% надаються ФОПами
ФОП може сплачувати податки за загальною системою. Тобто платити податок на
доходи чи прибуток, ПДВ, тощо.
Виникає питання: а може обрати спрощену систему і, крім ЄСВ (єдиного
соціального внеску), сплачувати лише єдиний податок. Що більшість і роблять.
Розмір єдиного податку залежить від групи ФОП, та від доходу підприємця.
В останні тижні 2020 року депутати ухвалили низку змін, що мають полегшити
життя малому та середньому бізнесу.
З 1 січня обсяги доходу для ФОПів, що працюють на єдиному податку,
встановлюються залежно від розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового
року [1].
Якщо врахувати підвищення "мінімалки" до 6 000 грн з160 початку року, то нова
градація ФОП за доходами виглядає так:
 I група - до 1 002 000 грн (167 мінімалок);
 II група - до 5 004 000 грн (834 мінімалок);
 III група - до 7 002 000 грн (1167 мінімалок).
Всі ці суми є трохи більшими, ніж ті, що діяли у 2020 році. Надалі вони
підвищуватимуться автоматично разом із мінімальною зарплатнею.
При цьому єдиний податок для ФОПів І групи (не мають найманих працівників)
становить лише 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2021
року це 227 грн.
Для ФОП ІІ групи (можуть мати до 10 найманих працівників) це вже 1 200 грн (20%
від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня).
ФОП ІІІ групи (можуть мати необмежену кількість найманих працівників) можуть
обирати, чи платити 5% від своїх доходів або ж 3% від доходів + ПДВ.
ЄСВ для усіх ФОП становить 1 320 грн (22% від мінімальної зарплатні). Саме з ЄСВ
фінансується Пенсійний фонд, а відтак, і виплата пенсій за віком, яку отримують і ФОПипенсіонери.
Джерела та література:
1. Податковий кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата
звернення 16.03.2021).

Prof. dr hab. Lech Suchomłynow
Polska
KULTUROWO-GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA BIOGRAFII ARTYSTYCZNEJ
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
Celem tego rozdziału będzie pokazanie autora Sławy i chwały jako człowieka
wywodzącego się z polskiej rodziny z Ukrainy centralnej, jako osoby aktywnie uczęszczającej w
życiu artystycznym „zaściankowego” środowiska polskiego. Będziemy dopatrywać się źródeł
Iwaszkiewiczowskiej apolityczności i bierności społeczno – patriotycznej. Dokonamy analizy
subkultury tych ziem znajdującej się w strefie interferencji kulturowej i penetracji duchowej. Na
tle biograficznym zostanie rozpatrzona więź Iwaszkiewicza z muzyką i teatrem, ponieważ są
stale obecne w utworach literackich są ważnym czynnikiem estetyczno – filozoficznym. Ich
korzenie sięgają do rodziny Szymanowskich i Teatru „Studya” Stanisławy Wysockiej w
Kijowie. Biografia nie będzie jednak dla nas dominującym czynnikiem wartościującym.
Natomiast pewne fakty z życia pisarza będą wykorzystane jako tło interpretacyjne, jako faktor
tłumaczący autotematyzm i autobiografizm w dziełach J. Iwaszkiewicza. Zestawienie motywów
ukraińskich w prozie i liryce pomoże nam dociec do prawdziwych źródeł inspiracji i czynników,
wyznaczających kierunek ewolucji poetyki pisarza.
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Warto zwrócić uwagę na odmienność sytuacji na ziemi Kijowskiej i Elisawetgradzkiej,
które już od dłuższego czasu znajdowały się pod wpływem Rosji. Specyfika tych terenów w
dużym stopniu wyznaczała „inność” środowiska ziemiańskiego, a więc wywodzącego się z
niego przyszłego artysty. Spróbujemy udowodnić, iż odrębność „małej ojczyzny” Iwaszkiewicza
złożyła się na odrzucenie przez pisarza „strategii świadka i agitatora”.1
Nawiązując do najnowszych opracowań, dotyczących problemów kresowości i specyfiki
kultury polsko – ukraińskiego pogranicza, spróbujemy wyznaczyć miejsce terenów Ukrainy
centralnej i wschodniej wśród innych ziem i regionów Rzeczpospolitej; określenie specyfiki
polskości, wynikającej z lokalnych stosunków etnicznych, stopnia intensywności procesów
penetracji kulturowej i interferencji językowej, oraz ustalenie relacji między pojęciem
„peryferia” - „centrum” pozwoli nam zdefiniować „małą ojczyznę” autora Sławy i chwały i
wprowadzić termin „głębokich” czy „dalekich” Kresów. Terytorialne rozróżnienie kresowości
przyczyni się do głębszego rozumienia pewnych zjawisk kulturowych, estetycznych,
filozoficznych itd.
Do autora Zarudzia można zastosować tak zwany model „biografii symbolicznej”.
Jednak równie istotny będzie regionalizm, który w pewnym sensie wyznacza mechanizm
pisarstwa Iwaszkiewicza. Analiza genezy psychologicznej dzieł pozwoli zrozumieć istotę
kresowości i artyzmu autora Ucieczki do Bagdadu. W twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, jak
już zaznaczaliśmy, obrazy Ukrainy funkcjonują na innych zasadach, niż w dziełach pisarzy
południowo – wschodnich Kresów, które często nie odpowiadają tradycyjnym kryteriom,
stosowanym do pisarzy pogranicza.
Estetyzm Oskara Wilde’a, głoszący, że „dla każdego prawdziwego twórcy świat realny
jest tylko światem sztuki, a rzeczy ziemskie o tyle są tylko nie znikome, o ile są piękne” 2, jak i
inne „modne idee”, przyczynił się do swoistej „pozy” artystycznej i życiowej. „Religia piękna”,
wyrażana w sposób szczególny w utworach okresu kijowskiego, uderza swym syntetyzmem,
krajobrazy wyróżniają się swą sztucznością (Młodość pana Twardowskiego), nawet
dekoracyjnością ( Ucieczka do Bagdadu).
Autor powieści poetyckich jest daleki od zaangażowania się w sprawy społeczne, artysta
koncentruje uwagę na dialogu między Ego i Altero Ego, dostosowuje się do panujących
koncepcji estetyczno – filozoficznych. Natomiast realia życia codziennego są przyczyną ucieczki
młodej osobowości w świat irrealny. „Pogańska” bujność przyrody ukraińskiej staje się azylem
dla estety spragnionego samorealizacji. Młody Iwaszkiewicz próbuje utworzyć własną wizje
świata i pogodzić dysonansy rzeczywistości i sprzeczności wewnętrzne. Gruntem uniwersalnym
w tym sensie jest kraj zamieszkania artysty. Idea równania kulturowego, stale obecna w
twórczości Iwaszkiewicza, jeszcze za czasów Kijowskich zostaje wcielona w orientalnym
Astrachanu ( Ucieczka do Bagdadu), później w wiosce ukraińskiej (Gody jesienne), gdzie siłą
integrującą jest kult Dionizosa, bazujący się na syntezie obrządków chrześcijańskich, wierzeń
pogańskich i mitologicznej postaci antycznej.
Powyższe rozważania pozwalają na konstatację odrębności kresowego estety „z modnej
szkoły Wilde’a”. 3 Te estetyczno – filozoficzne postawy złożyły się na Iwaszkiewiczowską
bierność, a nawet „lekki konformizm”. W latach późniejszych pisarz sam przyzna się do
młodzieńczej apolityczności:
Pamiętam, że nawet myśl o niepodległości Polski była dla mnie czymś zupełnie obcym,
szukałem mojej niepodległej ojczyzny w sferze sztuki (...)4
Ujęcie Ukrainy, jej mechanizm funkcjonowania są niezmienne prawie do napisania
powieści autotematycznej Księżyc wschodzi. Porachunek z modernizmem sygnalizuje zmiany w
świadomości artystycznej i wynikającej z tego percepcji terenów porzuconych. Niektórzy
S. Uliasz, Obrazy Ukrainy i Ukraińców w literaturze polskiej, Rzeszów 1993, s.18.
J. Iwaszkiewicz, Oscar Wilde i modne idee w jego dziełach, „Dialog” 1983, nr 9, s. 84.
3
J. Iwaszkiewicz, K. Szymanowski a literatura {w:} J. Rohoziński, Jarosław Iwaszkiewicz,
Warszawa 1968, s 95.
4
Ibidem, s 96.
1
2
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badacze dopatrują się w Iwaszkiewiczowskim problemie czasu ( np. Panny z Wilka) więzi z
faktem opuszczenia Ukrainy, pewnej sublimacji, tęsknoty za minionym okresem życia.
Wspomnienia Wiktora są współbrzmiący motywom i tematyce ukraińskiej i nostalgicznemu
spojrzeniu wstecz ku przeszłości. Z podobnym traktowaniem czasu stale mamy do czynienia
zarówno w prozie, jak i w liryce (...)5
W tym okresie intensywność „pracy wspomnieniowej” (termin G. Ritza) jest dość silna,
jednak na Koronkach weneckich II wątki ukraińskie urywają się. Iwaszkiewicz przystępuje już
do pisania swych pamiętników, Księgi moich wspomnień, oraz I tomu Sławy i chwały – oba te
utwory nadają wspomnieniom o Ukrainie nowy kształt.(...) Obydwa teksty likwidują
patologiczne jądro nieruchomych, specyficznie nastrojowych obrazów ukraińskich. 6
Twórczość Iwaszkiewicza lat późniejszych jest interesującą symbiozą nowatorstwa i
tradycji, doświadczeń i wspomnień. Przede wszystkim da się zauważyć pewne „cofnięcie się”,
powrót minionych zainteresowań metafizycznego lęku, mającego całkiem odmienny charakter
niż w kongresie we Florencji. Zmienia się także sposób percepcji i funkcjonowania Ukrainy.
Boże mój, dokąd to myśmy zalecieli, zaczynają się „lata siedemdziesiąte”- strach nawet
pomyśleć, lepiej było w wieku XIX – ale przyszło żyć w wieku XX. 7
Wypowiedź pisarza świadczy o silnej więzi ze stuleciem minionym, a więc z tradycją
ziemiańską, z Ukrainą, jest dowodem wciąż żyjącej pamięci, młodości.
Obrazy Ukraińskie, zaktualizowane pobytami w miejscach dzieciństwa dają cenny
materiał do zbadania i powinny być wykorzystane, jako kod do odczytywania mitów i tajemnic,
zakodowanych w utworach wcześniejszych.
Ten rozdział będzie poświęcony problemom „inności” poetyki Jarosława Iwaszkiewicza.
Spróbujemy analizować utwory tego artysty w kontekście najnowszych badań, dotyczących
pojęcia „KRESY”, i w aspekcie najnowszych opracowań o twórcach pogranicza. Dialektyczne
podejście do traktowania kresowości jako swoistej odmiany mentalności polskiej, a także
uwzględnianie kwestii „centrum – peryferie” i wynikającej z tego, całkiem odmiennej wizji
artyzmu pisarzy kresowych, pozwoli nam zrozumieć pewne kontrowersyjne momenty życia i
przede wszystkim twórczości autora Sławy i chwały.
Mówiąc o Iwaszkiewaczu, niezmiernie ważne jest podkreślenie charakteru środowiska, z
którego wywodzi się pisarz, oraz uwzględnienie miejsca narodzenia, „małej ojczyzny”: Kalnik?
Elisawetgrad? Kijów? czy uogólniając Kresy?
Niewątpliwie autor Dnia sierpniowego należy do wspólnoty kresowej, ale subkultura tej
grupy społecznej, zamieszkującej obszary Ukrainy centralnej i stanowiącej około 2% obywateli
tych ziem, do dziś jest nie zbadana. W związku z tym warto uwzględnić czynniki, kształtujące
świadomość narodową Polaków na Kijowszczyźnie, mamy na myśli „centrum” jako faktor,
wyznaczający kierunek procesu identyfikacji. Mówiąc o Iwaszkiewiczu mamy problem z
definicją tego „centrum”: czy to fascynujące swymi tradycjami literackimi Petersburg lub
Moskwa? czy żakowski Kijów? A może nieznana i rzadko widziana Warszawa?
Warto jeszcze raz podkreślić, że system światopoglądowy, skala wartości, estetyzm,
artyzm i typ wrażliwości autora Zarudzia zaznały bardzo intensywnych wpływów kultury
rosyjskiej i ukraińskiej. Podobna sytuacja jest rzadkością w odniesieniu do innych artystów
kresowych. Lwów, Wilno, Podole, Wołyń to są tereny zdominowane przez kulturę i tradycje
polskie. Natomiast im bardziej na Wschód, tym wyraźniej zmienia się sposób bycia i skala
wartości polskiej mniejszości, zasadniczo modyfikuje się ujęcie polskości i pozycja wobec
panujących ideałów. Dany fakt może być punktem wyjściowym w analizie „odrębności”
twórczości J. Iwaszkiewicza. Uwzględniając wyrafinowany charakter Iwaszkiewiczowskiego
pogranicza o wysokim stopieniu interferencji kulturowej, da się zrozumieć stale obecną filozofię
G. Ritz, „Brzezina” i „Panny z Wilka” {w:} Miejsce Iwaszkiewicza, Podkowa Leśna 1994, s. 101.
G. Ritz, Podróż i wspomnienia. Opowiadania włoskie i ukraińskie {w:} Almanach Iwaszkiewiczowski, Podkowa
Leśna 1995, s.65.
7
J. Staniukowicz, Jarosław Iwaszkiewicz – prosty i serdeczny {w:} Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski,
Podkowa Leśna 1995, s.148.
5
6
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Dostojewskiego, motywy Turgieniewa, Tołstoja, możemy prześledzić wpływy symbolistów i
akmeistów rosyjskich i wyznaczyć źródła fascynacji językiem i literaturą ukraińską.
Najważniejszym jednak momentem danego rozdziału będzie ustalenie typowo kresowych
cech pisarstwa autora powieści Księżyc wschodzi. Spróbujemy dopatrzyć się swoistych
stereotypów w traktowaniu pewnych problemów, składających się na wątki i tematy
poszczególnych utworów. Dokonamy analizy motywów obiegowych, obecnych w twórczości
artystów pogranicza. Zwrócimy uwagę na relację między faktem utracenia „małej ojczyzny” a
ewolucją poetyki, wyznaczymy rolę sublimacji, wyrażającej się w „obrazach maskach”,
krajobrazach o charakterze centralnym.
Interesować nas będzie również motyw dworu, który niezależnie od swej
wieloznaczności i kontrowersyjności wyróżnia się podstawowym znaczeniem, wynikającym z
warunków geopolitychnych i mechanizmów świadomości Polaka na Kresach.
Warto dodać, że pod koniec XIX na początku XX wieku funkcje „stanicy” polskości
pełnił dwór, szczególnie na terenach należących do imperium rosyjskiego. „Dwór” był wynikiem
całego szeregu mechanizmów polityczno – socjalno - psychologicznych: polityka asymilacyjna
– poczucie zagrożenia – zamknięcie się – dwór jako twierdza.
Konsekwencją tej sytuacji była sztucznie zachowywana atmosfera i tradycji szlachecko –
ziemiańskie, nie odpowiadające realiom poza środowiskiem, i wynikające z tego postawa
dekadencka, problem pokoleniowy i inne zjawiska symptomatyczne, które zostały
odzwierciedlone w utworach wielu twórców kresowych, między innymi w Płomieniach
(1907),w Sam wśród ludzi (1911) S. Brzozowskiego, w Niedobrej miłości Z. Nałkowskiej.
Na szczególną uwagę zasługuje rola pamięci i stałe powroty do miejsc utraconych w
szerokim ujęciu (motywy stepu, nieba, akwatyczne, wątki współbycia kulturowego czy dialogu
kultur, świadomość zagłady „świata dzieciństwa”- wszystkie aspekty bycia na Kresach), które
przez dystans czasowy stały się mitem i wciąż trwają w świadomości i twórczości.
Uogólniając, można stwierdzić, iż czynniki geograficzne, polityczne, socjalne w dużym
stopniu decydują o indywidualności artysty, jego stylu i maniery, natomiast, specyficzna,
wspólna wizja świata, niepowtarzalność poetyki i aksjologii decydują o przynależności do
wspólnoty, łączą czas i przestrzeń w jedną całość, którą określamy jako polskie kresy.
Analizując dorobek Iwaszkiewicza w kontekście innych tekstów kresowych spróbujemy
odczytać kody, które nabierają znaczenia dopiero w relacji z innymi dyskursami.

Гур’єва К.Ю.,
здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,
спеціальності 051 Економіка,
ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу», м. Бердянськ, Україна
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Створення, подальше функціонування та розвиток кожного суб’єкта
господарювання потребує детального планування, інструментом якого є бізнеспланування. Бізнес-план містить практично всі напрями діяльності підприємства: від
опису технологічної частини проекту до фінансових розрахунків ефективності. Він є
основою підприємницької діяльності, являє собою комплексне дослідження різних сторін
роботи фірми. За його допомогою стає можливим залучити необхідні інвестиції,
розробити плани на віддалену перспективу, оцінити їх економічну доцільність. Тому
актуальність питань бізнес-планування є очевидною.
Найбільш вичерпаним, на наш погляд є визначення бізнес-плану як «типове
(уніфіковане) проектне рішення на досить віддалену перспективу (5, 10 і більше років), в
якому дається науково обґрунтована оцінка можливості у даному сегменті ринку кінцевих
цільових економічних, фінансових та інших результатів (трудових, виробничих,
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соціальних, екологічних) діяльності підприємства, що базуються на реальному
виробничому, інвестиційному, матеріально-технічному, організаційному і логістичному
забезпеченні» [1 ].
Зміст і структура бізнес-плану залежить від таких факторів, зокрема:
 галузевої особливості функціонування підприємств;
 характеристик продукту бізнесу, стадій його життєвого циклу;
 рівня конкуренції в галузі та інших факторів.
Що стосується структури бізнес-плану, то сьогодні не існує ії уніфікованої форми.
Вчені пропонують різний формат створення бізнес-плану. Так, типова розширена
структура бізнес-плану виглядає таким чином:
1.Зміст бізнес-плану.
2.Галузь, фірма та продукція (послуги): поточна ситуація і тенденції розвитку
галузі; опис продукту (послуги) фірми; патенти, товарні знаки, інші права власності;
стратегія розвитку фірми.
3.Дослідження ринку: загальна характеристика ринку; цільовий ринок; локалізація
фірм; оцінка впливу зовнішніх чинників.
4.Маркетинг-план: стратегія маркетингу; планові обсяги реалізації.
5. Виробничий план: основні виробничі операції; машини і устаткування; сировина,
матеріали та комплектуючі вироби; виробничі і невиробничі приміщення.
6. Організаційний план: форма організації бізнесу; потреба в персоналі; власники
бізнесу і команда менеджерів; організаційна структура управління; кадрова політика.
7. Оцінка ризиків: типи можливих ризиків; способи реагування на загрози, шляхи
мінімізації.
8.Фінансовий план: план доходів та витрат; план руху готівки; плановий баланс;
графік досягнення беззбитковості; фінансові коефіцієнти.
9.Додатки.
Також до цієї концепції бізнес-плану можна додати деякі пункти, що пропонують
інші вчені:
 Титульний аркуш (назва запропонованого проекту, виконавці, заява, що існуючі в
документі відомості не підлягають розголошенню).
 Резюме (вступна частина) (цілі плану; суть і мета проекту; основні положення
пропонованого проекту; новизна продукції; відомості про обсяги продажів, виручку,
витрати, прибуток).
 Товар (Послуга) (споживчі властивості, на відміну від товарів конкурентів,
прогноз ціни і витрат на виробництво, організація обслуговування).
 Конкуренція ( потенційні конкуренти: оцінка обсягу їх продажу, доходів,
перспектив впровадження моделей, основних характеристик, рівня якості їх продукції,
політики цін).

План маркетингу (ціна; канали збуту; рекламна політика; прогноз нової
продукції; ціноутворення).

Юридичний план (правовий статус; розробка правових документів, що
регулюють діяльність організації).

Страхування ризику (слабкі сторони; ймовірність появи нових технологій;
альтернативні стратегії; заходи профілактики ризику; програми страхування від ризиків).

Стратегія
фінансування (визначення величини і джерел одержання
фінансових ресурсів; обґрунтування повного повернення коштів і отримання доходів) [2 ].
Огляд наукової літератури про існуючі структурні концепції бізнес-плану дозволяє
зробити висновок про їх різноманіття, про різні підходи до його формування,
послідовності складання. Все це пояснюється масою чинників: розмірами планованого
підприємства, галуззю, в якій буде зайнято підприємство і іншими.
Слід зазначити, що українське законодавство на сьогодні не зобов’язує розробляти
164

бізнес-план. Незважаючи на відсутність законодавчих актів, які прямо зобов’язують
розробку бізнес-планів, сьогодні в Україні існують укази, які формують ділове
середовище підприємства. Функціонування в ньому передбачає необхідність наявності
бізнес-плану для одержання фінансування проекту.
Як було зазначено, структурно бізнес-плани можуть відрізнятися по деяким
критеріям, у тому числі в залежності від галузі. Якщо підприємство належить до сфери
гостинності, а саме до харчування (наприклад кафе), то в загальному плані бізнес-проект
може виглядати таким чином:
Перший структурний блок - Маркетинговий блок. Його змістом є:
1. Техніко-економічне обґрунтування (детальна характеристика міста, як локації
розташування кафе).
2. Конкурентне середовище (діючі підприємства харчування в радіусі 500-1000 м у
районі проектованого підприємства харчування).
3. Потенційні споживачі (статистичне спостереження у формі анкетування
потенційних споживачів).
Другий структурний блок - Організаційно-технологічний блок:
1.Виробнича програма (концепція кафе; розрахункове меню кафе; зведена
продуктова відомість).
2. Матеріально-технічна база підприємства (експлікація приміщень та специфікація
обладнання).
Третій структурний блок - Виробничий і оперативний плани:
1.Розрахунок товарообороту.
2.Основні фонди підприємства (амортизаційні відрахування).
3.Команда управління (адміністративний персонал; робітники виробництва;
робітники залу, інші робітники).
4.Розрахунок витрат підприємства (собівартість товарів; адміністративні витрати;
витрати на збут; інші витрати).
Четвертий структурний блок:
1.Календарний план.
2.План управління ризиками.
3.Фінансовий план.
Основна мета бізнес-плану – концентрація фінансових ресурсів. Саме бізнес-план є
основою бізнес-пропозиції при переговорах з майбутніми інвесторами.
Джерела та література:
1.Должанський І.З. Бізнес-план: технологія розробки: [навч. посіб.] / І.З.
Должанський, Т.О. Загорна; 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 384 с.
2.Філіпішин І. В. Економічний аналіз у розробці та моніторингу бізнес-планів.Вісник Приазовського державного технічного університету. 2014. №. 28. – 308 с.
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
У
процесі
розроблення довгострокової
Стратегії
економічного
і
соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» враховано Цілі
розвитку тисячоліття, – вони органічно увійшли у набір стратегічних завдань розвитку
України. Одна з таких цілей – забезпечення гендерної рівності, – ймовірно, не буде
досягнена в Україні.
ООН розглядає гендерне питання як один з пріоритетів розвитку людства. Про це
свідчить запровадження до «Індексу розвитку людства» двох гендерних індикаторів –
гендерного
індексу
розвитку
та ступеню
гендерної
довіри.
У
країнах
Європейського Союзу останнім часом відбувся значний прогрес щодо усунення на
законодавчому рівні гендерної нерівності. Та як показують результати соціальноекономічного розвитку інших країн на початку ХХІ століття, ігнорування гендерних
аспектів призводить до розбалансованості соціальних відносин в суспільстві, а гендерна
нерівність виступає проявом соціально-економічної диференціації населення та наявності
низки соціальних суперечностей у процесі реалізації цілей соціально-економічного
розвитку.
Отже, особливої уваги потребують проблеми законодавчого урегулювання
гендерної рівності: заборона дискримінації за статевою ознакою; втілення
особливихзаходів, що сприяють фактичному досягненню рівності жінок і чоловіків;
призначення компенсацій та санкцій за порушені права; запровадження відповідних
інституційних механізмів захисту гендерної рівності.
У науковому плані великого значення набуває необхідність забезпечення
системності міждисциплінарних досліджень даної проблеми. З економічного погляду, це
стосується обґрунтування об’єктивних причин існування гендерної проблеми та пошуку
засобів її розв’язання з урахуванням соціальних, демографічних, соціальних, політичних
та інших чинників.
Поняття гендеру увійшло в ужиток із психології та соціології й означає соціальнорольовий статус людини – соціальні можливості кожної статі в освіті, професійної
діяльності, доступ до влади, сімейні ролі та ін., особливості соціальної поведінки, стилю
життя та способу мислення. Термін «ґендер» ввела у соціологію американка Енн Оклі: у
1972 році вийшла її книга «Sex, Gender and Society» («Стать, соціальна стать
і суспільство»).
Як соціологічне поняття «ґендер» спочатку продемонструвало різницю між
біологічною статтю людини (статтю як природженою даністю, незмінною) і статтю як
набором соціально обумовлених особливостей статусу та поведінки жінок та чоловіків, які
сформовані під впливом суспільства і можуть бути змінені. Поняття цих термінів надали
етнографи, які, вивчаючи первісні культури острівних народів, відкрили у ХХ ст.
племена, де ролі чоловіків і жінок були абсолютно не схожі на звичайні для тогочасної
нашої культури: жінки там були сильними, добували їжу, приймали суспільно
важливі рішення, а чоловіки – піклувалися про дітей і старих, оберігали домашнє
вогнище. Інший фактор, який примусив учених засумніватися у непорушності статі, – це
наявність (хоча і невеликого відсотка) людей, у яких стать і «самовідчуття» не
збігаються.
Необхідно враховувати, що кожна особа відіграє багато соціальних ролей, і одними
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з таких соціальних ролей є гендерні – набір соціальних моделей поведінки для жінок і
чоловіків. Як стверджують соціологи, вже від народження кожна людина одержує певний
статус відповідно до статі, тобто суспільство залежно від того хто народився, –
дівчинка/жінка чи хлопчик/чоловік, чекає від неї/нього певної поведінки та пропонує
певний набір прав і обов’язків у суспільному та сімейному житті.
Ґендерний аналіз продуктивної/репродуктивної праці дає можливість помітити, що:
а) неоплачувана праця невидима для економіки і не враховується в економічних
розрахунках;
б) згідно зі звітами людського розвитку, практично в усіх країнах світу
жінки працюють більше, ніж чоловіки (виконують 2/3 всієї роботи у світі);
в) в індустріальних країнах загальний робочий час у чоловіків розподілено так: 2/3
на оплачувану працю та 1/3 – на неоплачувану, а для жінок – навпаки.
Отже, чоловіки отримують більш вагому частину прибутків та визнання їхнього
економічного внеску тоді, як праця жінок у більшості випадків репродуктивна,
невизнана та залишається неоплачуваною.
За даними ООН, жінки заробляють 1/10 частину всього доходу та володіють менш
ніж 1/100 всієї світової власності.
В Україні, зважаючи на сучасний стан розв’язання гендерних проблем, у
Цілях розвитку
тисячоліття
завданням
встановлено забезпечення
гендерної
рівності. Неоднакові можливості реалізації жінок і чоловіків простежуються в різних
сферах життя – в доступі до економічних ресурсів та управлінських повноважень, у
становищі на ринку праці та сфері політичної участі.
Специфіка вітчизняних ґендерних проблем зумовлюється тим, що, незважаючи на
високі освітні здобутки та досить високі рівні економічної активності та
зайнятості українських жінок, вони стикаються з бар’єрами при просуванні на керівні
посади, несуттєво представлені серед високопосадовців та отримують нижчу заробітну
плату порівняно з чоловіками
Так, в Україні рівень зайнятості серед жінок на 10 відсотків нижчий, аніж серед
чоловіків, і ситуація має тенденцію до погіршання. Якщо в першому кварталі 2020 року
чисельність зайнятих чоловіків зросла на 150 тисяч, то працюючих жінок в Україні стало
менше на 106 тисяч. Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за видами
економічної діяльності за 2020 рік складала усього: у жінок – 10373 грн., у чоловіків –
13035 грн.; у тому числі відповідно, у промисловості – 10502 грн. і 14112 грн., у сфері
інформації та телекомунікацій – 17336 грн. і 22105 грн.; у фінансовій та
страховій діяльності – 17710 грн. і 26070 грн. і т.д. [1].
У цьому зв’язку учені доводять існування тенденції «фемінізації» бідності в
Україні, залежність ґендерного розриву в рівні доходів населення від соціальнодемографічних характеристик населення, типу населеного пункту та регіону.
Представництво жінок в органах державної влади в Україні зовсім
незначне. За висновками фахівців, незначне представництво жінок в українському
парламенті має кілька передумов, серед яких: небажання будувати політичну кар’єру за
рахунок часу, який можна присвятити сім&apos;ї; упереджене ставлення з боку керівників
до провідної ролі жінки в колективі; відсутність необхідного набору особистих якостей,
якими має володіти особа для реалізації в українській політиці.
Міжнародна організація World Economic Forum опублікувала щорічний
звіт за дослідженням представництва по впливу жінок на різні сфери життя суспільства у
світі «The Global Gender Gap Report», в якому за допомогою розрахункових індексів
визначається рівень залучення жінок до управління в економіці, політиці, безпеки для
життя та здоров’я, рівня освіченості, і т.д. Лідерами за складеним рейтингом стали
Скандинавські країни, серед яких 1 місце належить Ісландії (0.8731), а найгірший стан з
рівністю у правах чоловіків і жінок у мусульманських країнах, останнє – 136
місце належить Ємену (0.5128). Україна в даному рейтингу займає 64 позицію між
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Танзанією і Киргизією, з абсолютним показником індексу 0.6935 [2].
Основними складовими, за якими було розраховано гендерний індекс виступали:
рівень освіти та знань, безпека для життя та здоров’я, вплив на економіку та участь в
політичному життя країни. Серед усіх країн світу рівень освіченості українських жінок
визнаний як дуже високий, його індекс становить – 1.000 (це максимальне значення),
приміром у Польщі він дорівнює 0.998. Також відносно хороший стан справ з
участю українських
жінок
в
економіці
та
бізнесі
–
0.743 (Польща
–
0.673), і це вище ніж середньостатистичний світовий – 0.601. Таку високу економічну
активність жінок можна пояснити бажанням бути фінансово незалежними від чоловіків та
якомога сильніше матеріально забезпечити власних дітей за умови скрутного фінансового
становища у сім&apos;ї.
Разом з тим, в економіці і в суспільному житті України вже помітні деякі позитивні
тенденції щодо розв’язання гендерних проблем. Про це свідчить зростання
кількості підприємств, очолюваних жінками. Аналіз приватних підприємців за гендерною
ознакою показує, що серед них більше жінок – 55 %, ніж чоловіків – 45 %. За даними
галузевого розподілу, жінки- підприємці частіше працюють у торгівлі (67 %), секторі
громадського харчування, до якого також належить готельно-ресторанний бізнес (68 %) та
у сфері послуг (52 %). Виявлено, що серед приватних підприємців частка жінок є більшою
в усіх діапазонах доходу, крім найнижчого, до 50 тис. грн., де чоловіків і жінок практично
порівну. Жінки-підприємці в середньому отримують більші доходи, ніж чоловіки. Це
пояснюється зайнятістю у секторах, де обсяги реалізації в середньому вищі, ніж в інших
секторах, як наприклад торгівля.
Економічні аспекти гендерної проблеми стосуються зайнятості; розподілу доходів;
структури використання часу та розподілу домашньої праці; доступу до
приватизованого особистого майна та майна підприємств; доступу до соціальних благ
(охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення, соціального захисту). Більшість цих
проблем безпосередньо пов’язані з соціальними процесами, що відбуваються
в суспільстві; ґрунтуються на історично сформованих стереотипах щодо ролі жінки
і жіночої праці та господарському менталітеті; залежать від конкретної суспільноісторичної ситуації, характерної для даного суспільства; психологічних особливостей
поведінки чоловіків та жінок в однакових ситуаціях, що складаються в ході ведення
бізнесу тощо.
При визначенні форм і методів розв’язання гендерних проблем, для формування
принципів гендерної політики на мікро- і макрорівнях необхідно враховувати національну
культурно- історичну специфіку, рівень розвитку технологій, умови розвитку бізнесу,
політичну ситуацію, соціальні пріоритети економічної політики. Саме міждисциплінарні
дослідження даної проблеми стають найбільш актуальними і здатні дати правильні
відповіді
на
найскладніші
питання,
що виникають
у
сфері
соціальноекономічних відносин.
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