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Існує китайське прокляття, що говорить: 
«Нехай він живе у цікаві часи».  
Подобається нам це чи ні,  
але ми живемо в цікаві часи... 

 

1Роберт КЕННЕДІ 
 
 2021-го грудень ЗМІСТ  

Все-таки ми живемо у цікавий час...  
Звичайно приємно, коли через кілька 
років представники громади позитивно 
оцінюють результати твоєї роботи 
та ще й на сторінках газети Верховної 
Ради, хоча тоді, одразу після  
Євромайдану і початку російської  
агресії, часи теж були дуже цікавими... 
А так хотілося б пожити в Україні, 
про яку розповідають чиновники у своїх 
доповідях, із щорічно зростаючим ВВП, 
500-доларовою середньою зарплатою, 
відремонтованими дорогами  
та протидією корупції. Може вона  
десь і існує, така-собі чи то «країна  
у смартфоні», чи то у паралельній  
звітно-доповідній реальності, а ми  
її просто не помічаємо?  
Але перспективи в нас чудові,  
варто у цьому переконатися хоча б  
ознайомившись із роботами майбутніх 
українських економістів. 

На економіку впливає все! 

З повагою до наших передплатників 
і читачів та найкращими  
побажаннями у Новому році 
головний редактор, к.е.н., 
заслужений економіст України  
академік Академії економічних наук 
України Олексій Мірошниченко 
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Ми всі – добросерді вчені, стали на помилковий 
шлях надії на соціалістичні ідеї... 
(інтерв'ю з Нобелівським лауреатом  
Полом Самуельсоном) 
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1 Роберт Френсіс Кеннеді (20.11.1925, Бруклайн, США – 06.06.1968, Лос-Анджелес, США) – американський політик 

і державний діяч, помер після поранення під час президентської виборчої кампанії, один з двох молодших братів вбитого  
президента Джона Ф. Кеннеді. Наведено цитату з «Промови надії» перед членами Національної спілки студентів Південної 
Африки в Університеті Кейптауна (ПАР, 6 червня 1966 р.), що вважається його найбільшим і найвідомішим виступом. Сучасними 
дослідниками не підтверджується китайське походження наведеного виразу і приводяться такі приклади як «краще бути собакою в 
епоху спокою, ніж людиною в епоху хаосу» та «світ, що змінюється, породжує героїв» (ред.) 
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Країни Європейського Союзу та країни-
учасниці «Східного партнерства» по завер-
шенню саміту в Брюсселі ухвалили деклара-
цію, у якій лідери ЄС заявили, що визнають 
розширення співпраці з Євросоюзом «асоці-
йованого тріо» (Грузія, Молдова, Україна), 
зокрема у тексті декларації повідомляється, 
що Євросоюз «визнає європейські устрем-
ління і європейський вибір» частини країн 
«Східного партнерства» та погоджуються з 
правом України «прагнути до більшого». 

Також учасники саміту висловили «стур-
бованість» продовженням дестабілізації і по-
рушеннями принципів міжнародного права 
в багатьох частинах регіону Східного парт-
нерства, «що становить загрозу миру, безпеці 
і стабільності», та підкреслили, що Євросоюз 
як і раніше виступає за збереження суверені-
тету, незалежності і територіальної цілісності 
в межах міжнародно визнаних кордонів усіх 
країн «Східного партнерства». 

 

 ₴ ₴ ₴ 
 

У світі триває пандемія, не вщухають чи-
сленні конфлікти, змінюється клімат, і дедалі 
більше людей вкрай потребують допомоги. 
Організація Об'єднаних Націй 41 мільярд до-
ларів, необхідний для найбільш уразливих 
людей по всьому світу, це удвічі більше, ніж 
вимагалося лише чотири роки тому. Голод за-
лишається «жахливою перспективою» для 45 
мільйонів людей, які живуть у 43 країнах в 
умовах екстремальних погодних умов, спри-
чинених зміною клімату. Про це заявив Мар-
тін Гріффітс, заступник генерального секре-
таря ООН з гуманітарних питань. 

За його словами, у 2022 році гуманітар-
ної допомоги потребуватимуть 274 міль-
йони людей, тобто на 17% більше, ніж у 2021 
році. Це відповідало б четвертій за чисель-
ністю населення країні у світі. При цьому 
програма ООН спрямована на допомогу 183 
мільйонам людей, які перебувають у най-
більш уразливому становищі. 

У опублікованій Організації Об'єдна-
них Націй доповіді також зазначається, що 
в найбідніших країнах, де дуже низький рі-
вень вакцинації, ситуація може суттєво по-
гіршитись у зв'язку з поширенням нового 
штаму коронавірусу. 
 

₴ ₴ ₴ 
 

Обрання соціал-демократа Олафа Шо-
льца новим канцлером Німеччини підтри-
мали 395 депутатів Бундестагу, 303 проголо-
сували проти. Коаліційний договір щодо 
формування нового уряду підписали Со-
ціал-демократична партія Німеччини, пар-
тія «Союз-90/«зелені» та Вільної демократи-
чної партії. Міністром зовнішніх справ у но-
вому кабінеті стала Анналена Бербок, кері-
вником відомства у справах економіки та 
клімату, а також віце-канцлером – Роберт 
Габек (очільники «Союзу-90/«зелені»), міні-
стром фінансів лідер ВДП Крістіан Лінд-
нер, Міноборони очолила представниця со-
ціал-демократів Крістіне Ламбрехт. Доку-
ментом передбачається, що уряд має намір 
робити активні дії зі стримування зміни клі-
мату, збільшувати інвестиції в зелені техно-
логії та впровадження цифрових техноло-
гій, модернізувати економіку та проводити 
більш ліберальну соціальну політику. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Президент Чехії Мілош Земан призна-
чив членів нового уряду, який очолив пре-
м'єр-міністр Петр Фіала, – лідер Громадян-
ської демократичної партії та коаліції «Ра-
зом», яка перемогла на парламентських ви-
борах у жовтні. До формування нового коа-
ліційного уряду із альянсом «Разом», що 
об'єднує Громадянську демократичну пар-
тію, «Християнсько-демократичний союз – 
Чехословацьку народну партію», та партію 
«Традиція Відповідальність Процвітання 
09», також долучилися Піратська партія в 
коаліції з рухом «Старости та незалежні». 

Серед основних проблем, що стоять пе-
ред країною та новим урядом, разом із пан-
демією коронавірусу визначається стрімкий 
рост інфляції, яка у листопаді досягла 6%. 
Крім того, планується скоригувати бюджет 
на наступний рік з меншим дефіцитом, ніж 
був запропонований попереднім кабінетом 
мільярдера Андрія Бабіша. 

При цьому, як зазначив посол у Чехії 
Євген Перебийніс, є підстави очікувати, що 
із зміною уряду підтримка Чехією нашої 
країни помітно посилиться і вона приєдна-
ється до тієї групи держав ЄС, які є найбли-
жчими адвокатами й партнерами України. 

 

 ₴ ₴ ₴ 
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35-річний Габріель Борич, представник 
лівої коаліції «Схвалюю гідність», який 
отримав у другому турі президентських ви-
борів підтримку 55,87% виборців, став най-
молодшим президентом у історії Чилі, а та-
кож президентом, обраним найбільшою в 
історії країни кількістю голосів. Серед осно-
вних передвиборчих обіцянок нового пре-
зидента, який прийшов у політику зі студе-
нтських рухів, – боротьба із соціальною не-
рівністю, зокрема він пропонує запрова-
дити податок на розкіш та відмовитись від 
системи приватних пенсійних фондів. 

Підтримуваний коаліцією правих пар-
тій і правлячим правоцентристським альян-
сом «Чилі, вперед!» консервативний політик 
Хосе Антоніо Каст, який отримав підтримку 
близько 45% виборців, вітаючи суперника, 
висловив надію «що він керуватиме ефекти-
вним урядом» і зазначив, що «ми зробимо 
все можливе, незважаючи на відмінності, 
щоб зробити внесок у розвиток країни». 

 

 ₴ ₴ ₴ 
 

Французькі екологи домоглися заборони 
уряду на фінансування банками російського 
проекту з виробництва зрідженого газу на 
півночі Сибіру «Арктик СПГ-2» компанії 
«Новатек». Екоактивісти називають це ре-
зультатом широкої громадської кампанії по 
захисту навколишнього середовища та вва-
жають неприпустимою підтримку таких мас-
штабних проектів з використання викопного 
палива. Їхнє обурення викликає і розташу-
вання заводу в арктичній зоні, де середньорі-
чна температура зростає особливо швидко. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

На останньому цьогорічному засіданні 
міністри фінансів країн єврозони згаду-
вали, як проходила велика валютна «єврот-
рансформація», коли два десятиріччя тому 
11 із тодішніх 15 членів ЄС попрощалися з 
національними грошовими одиницями з 
метою запровадження загальної єврова-
люти. Сьогодні євро є офіційною валютою 
для 340 мільйонів людей у 19 країнах сфор-
мованого у рамках ЄС валютного союзу. 

Європейський Центральний Банк пла-
нує до 2024 року змінити дизайн банкнот, 
залучивши до обговорення жителі країн Єв-
росоюзу, та зробити їх зовнішній вигляд 
близьким та зрозумілим для європейців 
будь-якого віку та походження. 
 

₴ ₴ ₴ 
 

Французькі рибалки висловлюють обу-
рення результатом врегулювання спору 
про права на рибний промисел, що виник 
після Brexit. У ході напружених переговорів 
між Лондоном і Парижем було досягнуто 
домовленості, згідно з якою Великобританія 
видасть французьким рибалкам ще 83 ліце-
нзії, що дозволить їм продовжити свою ро-
боту в територіальних водах Сполученого 
Королівства. Однак цей крок не повністю  
відповідає вимогам французьких рибалок. 
При цьому уряд Франції заявляє, що шука-
тиме можливості для надання допомоги 
тим рибалкам, які не змогли отримати інди-
відуальні ліцензії. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Падіння обмінного курсу турецької ва-
люти, що впродовж рік втратила близько 40% 
своєї вартості і 20 грудня досягла історичного 
мінімуму – 18 лір та 36 курушів по відно-
шенню до долара США, почавши з того часу 
поступово відновлюватися після того, як пре-
зидент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив 
про нові фінансові інструменти для захисту 
вкладів у лірах від курсових коливань, приз-
вело до збільшення потоків шоп-туристів. 
Мешканці з сусідніх країн. насамперед із Гре-
ції та Болгарії, прагнучі отримати максима-
льну вигоду з різниці у вартості на продукти 
харчування, паливо, предмети домашнього 
побуту тощо, активно прямують до Туреч-
чини з цією метою. 
 

₴ ₴ ₴ 
 

Під час зустрічі із молоддю в афінській 
школі Святого Діонісія, опікуваній сест-
рами-урсулінками, що стала завершальним 
етапом апостольського візиту Папи Фран-
циска до Греції, очільник католицької цер-
кви застеріг від спокус споживчого суспіль-
ства та підміни справжнього спілкування 
віртуальним у соціальних мережах.  

Також однією з центральних у поїздці 
понтифіка, який зробив перед цим апос-
тольський візит на Кіпр, стала тема міграції. 
«Давайте не допустимо, щоб наше море пе-
ретворилося на безлюдне море смерті. Це 
місце зустрічі не має стати місцем зітк-
нення! Давайте не дозволимо, щоб це море 
спогадів перетворилося на море забуття. 
Будь ласка, давайте зупинимо цю аварію 
цивілізації!», – закликав Папа Римський 
Франциск, звертаючись до віруючих. 

 

₴ ₴ ₴ 
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Визнання відновлення незалежності Ук-
раїни Республікою Польща, першою держа-
вою у світі, та Литовською Республікою 30 ро-
ків тому стало важливою віхою на шляху до 
повноцінного возз'єднання Європи, – наголо-
сили президенти України, Литви та Польщі у 
спільній заяві з нагоди 30-ї річниці визнання 
відновлення незалежності України. 

У заяві було висловлено особливу стур-
бованість у зв'язку з триваючим погіршен-
ням безпекової ситуації та стабільності в ре-
гіоні, а також зростаючими загрозами, 
включно з гібридними, що є результатом, 
зокрема, російської агресії, а також погоди-
лися з необхідністю спільних зусиль для по-
силення стійкості до цих загроз для проти-
дії їм у більш ефективний та скоординова-
ний спосіб. Також президенти Польщі та 
Литви підтвердили відданість суверенітету, 
незалежності та територіальній цілісності 
України в межах її міжнародно визнаних 
кордонів, що поширюються на її територіа-
льні води, та закликали міжнародне співто-
вариство посилити санкції проти Російської 
Федерації через її триваючу агресію проти 
України та ще раз закликали Кремль до де-
ескалації ситуації шляхом відведення своїх 
військ від кордонів України та з її тимчасово 
окупованих територій. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Україна досягла суттєвого прогресу в 
розбудові власних демократичних інститу-
цій і є надійним партнером для всіх, хто го-
товий ставати на захист демократії та сво-
боди у світі, незалежність, свобода та демок-
ратія є частиною ДНК українців, – підкрес-
лив президент Володимир Зеленський під 
час участі у ініційованому президентом 
США Джозефом Байденом віртуальному 
саміті за демократію, присвяченого боро-
тьбі з корупцією, захисту прав людини та 
протидії авторитаризму. 

«Об’єднавшись, ми маємо зробити цей 
світ вільнішим, безпечнішим, демократич-
нішим. Наполегливо втілюємо це в життя. І 
продовжимо це робити», – підкреслив пре-
зидент України, подякувавши президентові 
Сполучених Штатів за ініціативу щодо про-
ведення саміту та підтримку України. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Серед основних «досягнень уряду у 
2021 році», Кабінетом міністрів України за-
значаються системне підвищення пенсій, 
«авіаційний безвіз» із Євросоюзом, забезпе-
чення України ефективними вакцинами та 
рекордний ВВП у доларовому еквіваленті, 
що складає майже 200 млрд доларів. Серед 
успішних ініціатив в економічній площині 
прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив 
запровадження державної підтримки вели-
ких інвестиційних проектів, також, як він 
повідомив під час чергового засідання 
уряду, «вперше в історії незалежної Укра-
їни середня заробітна плата складає 550 до-
ларів». За його словами, «завдяки виваженій 
та ефективній борговій і бюджетній полі-
тиці дефіцит держбюджету за 11 місяців 
склав лише 1,4% від ВВП», гривня залиша-
ється стабільною, і в бюджеті достатньо ко-
штів, для фінансування всіх запланованих 
видатків. Крім того, в рамках програми пре-
зидента «Велике будівництво» відновлено 
понад 7 тис. км доріг, збудовано та відремо-
нтовано 350 мостів, у напрямку електрон-
ного розвитку до «Дії» додалось понад 20 
електронних послуг і доступно вже 15 циф-
рових документів, українські COVID-серти-
фікати отримали визнання в ЄС, а також у 
2021 році «Україна стала першою державою 
світу, де цифрові паспорти в смартфоні 
стали повними юридичними аналогами 
звичайних документів». 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Верховна Рада України підтримала 
проект Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік». За словами мі-
ністра фінансів Сергія Марченко при його 
планування було враховано пріоритети ро-
звитку України на середньострокову перс-
пективу. Порівняно з першим читанням до-
ходи держбюджету зросли на 54,7 млрд грн 
і визначені в сумі 1 трлн 322 млрд грн, вида-
тки закладені на рівні 1 трлн 521 млрд грн. 
У рамках співробітництва з Міжнародним 
валютним фондом граничний дефіцит бю-
джету встановлено на рівні 3,5% ВВП, а в се-
редньостроковій перспективі планується 
його поступове зниження до 3% ВВП у 2023-
му році та 2,7% ВВП у 2024-му. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

В Україні 
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Кабінетом міністрів України розпоря-
дженням від 29 грудня схвалено Стратегію 
реформування системи управління держав-
ними фінансами на 2022-2025 роки. За оцін-
ками Міністерства фінансів, результатом 
реалізації оновленої стратегії має стати 
більш ефективна система управління дер-
жавними фінансами, що спільно з рефор-
мованою системою державного управління 
сприятиме сталому соціально-економіч-
ному розвитку держави, конкурентоспро-
можності економіки та динамічній інтегра-
ції України в міжнародні ринки, зокрема у 
спільний ринок ЄС. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Президент України Володимир Зелен-
ський ініціював розгляд Верховною Радою 
ряду законопроектів щодо системи «еконо-
мічного паспорта», якими зокрема передба-
чається створення Фонду майбутніх поко-
лінь. Активи учасників Фонду формувати-
муться з внесків з бюджетних коштів, які на-
дійшли від сплати ренти за користування 
надрами для видобування корисних копа-
лин, та інвестиційного доходу від розмі-
щення та інвестування коштів учасників. 
Після досягнення громадянином України 
повноліття ці виплати можуть використову-
ватися на: навчання в закладах освіти Укра-
їни; купівлю власного житла на території 
України; переказ коштів на власний раху-
нок у системі недержавного пенсійного за-
безпечення; лікування. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

Відбувся офіційний запуск державної 
програми «єПідтримка», що передбачає ви-
плату 1 тис. грн українцям, які пройшли по-
вний курс вакцинації проти COVID-19 і мо-
жуть витратити ці кошти на напрямки, які 
найбільше постраждали від пандемії, – відві-
дати музей, кінотеатр, спортзал чи піти на 
концерт, купити квиток на потяг або літак, 
придбати книги. Виплати можливо отри-
мати через шість банків: Мonobank, «Прива-
тБанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Альфа 
Банк» та «А-банк», ще близько 10 банків спів-
працюють з програмою в пілотному режимі 
і найближчим часом можуть приєднатися до 
участі в ній. У січні 2022 року для громадян 
України віком понад 60 років в межах про-
грами стане доступна опція «ліки». 

₴ ₴ ₴ 

КМУ ухвалив розроблену Адміністра-
цією Держспецзв'язку Положення про орга-
нізаційно-технічну модель кіберзахисту – 
комплекс заходів, суб'єктів і дій, які спрямо-
вані на розвиток спроможностей національ-
ної системи кібербезпеки в оперативному 
реагуванні на кібератаки та кіберінциде-
нти. Також організаційно-технічна модель 
формує умови для мінімізації імовірних не-
гативних наслідків для інформаційно-ко-
мунікаційних систем. 

 

₴ ₴ ₴ 
 

У зв'язку із необхідністю, відповідно до 
Податкового кодексу України з 1 січня 2022 
року платниками єдиного податку другої- 
четвертої груп, які проводять готівкові розра-
хунки, застосовувати у своїй діяльності реєст-
ратори розрахункових операцій та/або про-
грамні реєстратори розрахункових операцій, 
на засіданні 23 грудня, Кабінетом міністрів 
України було ухвалене рішення звільнення 
від обов’язкового застосування РРО суб'єктів 
господарювання, які здійснюють роздрібну 
торгівлю на території села товарами (крім пі-
дакцизних товарів), при умові не переви-
щення граничного розміру річного обсягу 
розрахункових операцій (167 розмірів мініма-
льної заробітної плати). Як зазначила перша 
віце-прем'єр-міністр України – міністр еконо-
міки Юлія Свириденко: «Рівень доходів підп-
риємців в селах значно менший, ніж в містах, 
а в умовах карантинних обмежень він ще бі-
льше знизився. Витрати на придбання РРО 
стануть для них додатковим фінансовим на-
вантаженням, що матиме негативні наслідки 
для бізнесу. В той же час, використовувати 
програмні РРО, як альтернативу, не всі з них 
можуть через нерівномірне покриття швидкі-
сним Інтернетом або його відсутність в селах. 
Тож Уряд вирішив підтримати таких підпри-
ємців, щоб вони не закривали бізнес і не зві-
льняли своїх працівників». 

  

₴ ₴ ₴ 
 

Офіційний валютний курс НБУ станом 
на 31 грудня 2021, п'ятницю: 1 швейцарсь-
кий франк (CHF) – 29,8269 грн., 1 долар США 
(USD) – 27,2782 грн., 1 євро (EUR) – 30,9226 грн., 
1 фунт стерлінгів Великої Британії (GBP) – 
36,8392 грн., 10 японських єн (JPY) – 2,3691 грн., 
1 китайський юань (CNY) – 4,2798 грн., 10 ро-
сійських рублів (RUB) – 3,6397 грн. 

 

₴ ₴ ₴ 
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МИ ВСІ – ДОБРОСЕРДІ ВЧЕНІ, СТАЛИ НА ПОМИЛКОВИЙ  
ШЛЯХ НАДІЇ НА СОЦІАЛІСТИЧНІ ІДЕЇ... 
(інтерв'ю з Нобелівським лауреатом Полом Самуельсоном)1 
 

Барнетт: Коли ви активно займалися 
науковою діяльністю, ви завжди намагалися 
«тримати руку на пульсі» практично у всіх 
галузях економічної науки. Сьогодні дуже 
важко уявити економіста з таким широким 
спектром інтересів. Щоб мати вагу в будь-
якій галузі економіки, потрібен певний сту-
пінь спеціалізації, що теоретично виключає 
вплив у більш широкому значенні. Це тому, 
що економічна наука розширила за ці роки 
свої межі чи просто не з'явився «новий  
Самуельсон»? 

Самуельсон: Сьогодні «новий Самуель-
сон» не мав би шансу стати вченим широ-
кого профілю, яким був я, лише тому, що 
з'явилася величезна кількість економістів-
теоретиків та економістів-практиків. Як ви 
знаєте, я рано розпочав свою наукову кар'-
єру. Я був ненаситним читачем — сидячи в 
офісі Гарвардського Quarterly Journal of 

Economics, я на одному подиху проковтував 
усі журнали, що знову вийшли. Мікроеко-
номічні інструменти, що працювали у зага-
льній теорії, працювали й у теорії торгівлі. 
Я сприяв тому, щоб посткейнсіанська мак-
роекономіка підлаштувалася під методику 
загальної рівноваги. Постфішерська теорія 
фінансів була межі підриву. Банальна ста-
тистика, яку нам викладали в Гарварді, спо-
нукала мене на подальше вивчення Фішера, 
Неймана-Пірсона і Вальда-Севіджа. 

Допомагали й мої літературні здібності. 
Ще до того, як ректор МТІ Ральф Фріман 
попросив накидати найпростіший текст, у 
мене вже була за плечима низка публікацій, 

                                                           
1 Завершення, початок у №10-11/2021, вперше інтерв'ю від 23.12.2003 р. було опубліковане в Macroeconomic Dynamics, 

№8, 2004, р.519-542, інтерв'юер – головний редактор Вільям Барнетт, укр. перекл. «Економіст», 2021 (ред.) 
1 Вільям Джон Феллнер (31.05.1905, Будапешт, Австро-Угорщина – 15.09.1983, Вашингтон, США) – угорсько- аме-

риканський економіст, професор Єльського університету, президент Американської економічної асоціації в 1969 р. (ред.) 
2 Володимир Савелійович Войтинський (12.11.1885, Петербург, Російська імперія – 11.06.1960, Вашингтон, США) – 

економіст та революціонер (член РСДРП), з 1917 р. комісар Північного фронту, брав участь в організації походу 
П.Краснова на Петроград, був заарештований, після еміграції проживав в Італії, Франції, Німеччині, Швейцарії, 
Франції, у 1933-1935 рр. працював у Міжнародному відділі праці Міжнародної організації Труда при Лізі Націй, з 
1935 року – у США, працював у Бюро переписів, Комітеті соціального забезпечення тощо, займався політичними 
дослідженнями питань американської та світової економіки, був одним з радником президента США Ф.Д.Рузвельта 
з питань трудових відносин у роки Другої світової війни. (ред.) 

у тому числі для New Republic. Завдяки Хан-
сену я приєднався до спільноти прихильни-
ків «Нового курсу». 

Барнетт: Економічна спільнота практи-
чно в один голос помилково заявляла про 
драматичні наслідки Другої світової війни 
для економіки країни. Більшість економіс-
тів, у тому числі і ви у своїй статті в New 

Republic, стверджували, що після війни кра-
їну чекає економічна криза. Хоча були й ви-
нятки — наприклад, Елвін Хансен та 
Самнер Слічтер. Чому багато економістів 
очікували погіршення економічного стано-
вища країни після війни? Важко зрозуміти, 
чому хтось вірив цьому, особливо у США. 

Самуельсон: Я вже неодноразово гово-
рив про те, як я ненавиджу помилятися. Од-
нак не всіх помилок мені вдалося уникнути. 
Ще більше я ненавиджу зберігати прихильність 
до помилкової думки. Дуже рано я навчився 
перевіряти свої раніше зроблені заяви. Мо-
жна багато чому навчитися на власних по-
милках, але мало що можна взяти з власних 
перемог. До вересня 1945 р. стало більш, ніж 
очевидно, що незважаючи на наявність вели-
кого обсягу заощаджень, серйозний і трива-
лий спад країні не загрожує. І за будь-якої 
зручної нагоди я намагався виправити допу-
щену раніше помилку у своїх прогнозах. Не-
зважаючи на те, що Хансен був досить дале-
коглядним і спрогнозував повоєнний бум 
споживання, саме його роботи – поряд із 
працями Кейнса про скорочення можливос-
тей для інвестування – сприяли тому, що мої 
сучасники передбачали настання повоєнної 

Економічна думка 
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депресії. На відміну від Хансена і Слічтера, 
Феллнер1 і Войтинський2 дали правильне 
пояснення ситуації: сукупні заощадження, 
зроблені за час війни, нормування ресурсів, 
а також незадоволений потяг до комфорту 
та розкоші, а в кінцевому рахунку і бензин – 
усі ці фактори стали працювати не в умовах 
військових потреб, а за обставин мирної еко-
номіки з повною зайнятістю. Я знав, що існує 
така думка, але не міг оцінити її життєздат-
ність. (Багато економістів старої школи опти-
містично припускали, що в 1946 р. в еконо-
міці спостерігатиметься повна зайнятість. 
Але якщо за цим твердженням стояла лише 
беззастережна віра в закон Сея, їхні думки 
(наприклад, Найта) не були для мене досить 
переконливими). 

Хотів би відзначити ще 
одну помилку Самуель-
сона, допущену в середині 
1940-х років. Я заявив, що 
для досягнення рівноваги 
на ринку реальна процен-
тна ставка має бути на рівні 
3% та нижче. Це було вели-
кою помилкою, і випливала 
вона все з тієї ж моєї поми-
лки щодо рівня зайнятості. 
Я був надто впертим, щоб 
відмовитися від своєї думки 
з цього питання. 

Барнетт: Ви були од-
ним із головних радників 
президента Джона Кен-
неді. Сьогодні політики 
обох партій часто посила-
ються на економічну політику Кеннеді, 
коли намагаються довести обґрунтованість 
своїх пропозицій. Який ступінь вашої участі 
у розробці та проведенні економічної полі-
тики Кеннеді та хто ще брав у цьому акти-
вну участь? 

Самуельсон: Треба сказати, я прийняв 
пропозицію сенатора Джона Кеннеді приєд-
натися до його мозкового центру з великим 
небажанням. Я був головним радником з пи-
тань економіки з моменту його висування на 
президентських виборах до дня інавгурації. 
Нас поєднувала взаємна симпатія та схожість 
мислення. Я ніколи не шкодував про час, 
проведений у Вашингтоні. Тому були дві 

причини. По-перше, дослідження це те, що 
я по-справжньому люблю. По-друге, це була 
найвидатніша група економічних радників 
при президентові, яка будь-коли існувала. 
До неї входили Геллер, Тобін, Гордон. (Я зро-
бив усе, щоб їх також залучили до роботи в 
групі.) Тільки коли від мене вимагали, щоб я 
більше часу проводив у Вашингтоні — на 
шкоду Кембриджу, я збунтувався. 

Барнетт: Як ви стали математиком-еко-
номістом? Кажуть, що ви почали з фізики та 
математики, і лише потім прийшли до еко-
номіки. 

Самуельсон: Незважаючи на те, що у 
мене ще зі школи була схильність до мате-
матики, тільки коли я почав вивчати еконо-
міку, я зрозумів, наскільки корисною є мате-

матика у вирішенні за-
вдань, які доведеться вирі-
шувати нашому поко-
лінню. 

Бьюла Шусміт, стара 
діва, була відомим виклада-
чем математики. Вона ви-
кладала в середній школі 
Гайд-парк, неподалік Чи-
казького університету. Де-
які з її вихованців стали ві-
домими вченими. Двоє з 
восьми нагороджених у 
1996 р. медаллю за внесок у 
науку були її учнями – Рой 
Реднер та мій брат, Роберт 
Саммерс. Я прослухав бі-
льшу частину пропонова-
них курсів з математики: 

алгебри, геометрії та (нудної) тригономет-
рії. Проте навчальний план на той час не 
передбачав ні обчислювальну математику, 
ні аналітичну геометрію в якості предметів, 
що вивчалися до вступу до коледжу. Це ве-
лика помилка. У результаті після закін-
чення першого курсу коледжу в мене вини-
кло відчуття, що я просто змарнував час. 

Крім курсу з математики, я активно зай-
мався самоосвітою в цій галузі. (Я вважав де-
термінанти нудними, поки Джордж Стіг-
лер, тоді вже аспірант, не показав мені дете-
рмінанти, що виділяються Генрі Шульцем. 
Це перевернуло моє уявлення про них.) До 
того, як я дізнався про множники Лагранжа, 

Пол Самуельсон та Білл Клінтон,  
Білий дім 
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я розробив модифікацію моделі Штакель-
берга у вирішенні дуополії Курно-Неша. 
При розробці теорії циркуляції еліт я відк-
рив матричне множення. Це було до того, 
як я дізнався про матриці — Маркова, Фро-
беніуса чи Мінковського. У Чиказькому та 
Гарвардському університетах я прослухав 
курси Барнарда, Грейвса, Джорджа Бір-
кхоффа, Хасслера Уітні, Маршалла Стоуна 
та особливо Едвіна Бід-
велла Вілсона. Едвін був 
єдиним протеже Уіл-ла-
рда Гіббса в Єлі. Оскі-
льки я був головним 
протеже Вілсона, то мо-
жна сказати, що я свого 
роду «онук» Гіббса. 

Слава богу, я був од-
ним із найкращих сту-
дентів серед своїх одно-
літків, які вивчали еко-
номіку, тому я міг про-
водити багато часу за 
вивченням математики, 
сидячи в бібліотеці. Для 
мене ніколи не існувало 
межі корисності у вико-
ристанні складнішої ма-
тематики. Економічні 
питання, що поставали 
переді мною, диктували, 
в якому напрямку мені 
продовжувати вивчення математики, але не 
навпаки. Звичайно, моїми вчителями були 
Еджворт, Вальрас, Парето, Гіббс, Вілсон, Грі-
ффіт Еванс, Френк Ремсі, Боулі, Р.Аллен, 
Хікс, Фріш, Лотка, Леонтьєв та Нейман. Бо-
юся, що я був дуже прискіпливим і часто до-
волі критичним щодо моїх вчителів. Напри-
клад, відкриття фон Нейманом кількісної 
корисності у стохастичному виборі Лапласа 
порушило питання про аксіому незалежно-
сті Ремсі-Маршака-Севіджа-Дебре, оскільки 
воно передбачало нульову аксіому. Найгі-
рше, він рішуче відкидав будь-яку критику з 
цього приводу. 

У Гарварді 1935-1940 рр. економісти 
практично не вивчали статистику – за виня-
тком відвідування невеликого семінару Ві-
лсона. Якщо не вважати спеціального магіс-
терського курсу Шульца, навчальний план 

студентів-економістів університету Чикаго 
виглядав трохи кращим. На початку 1930-х 
років. мені довелося прочитати невелику 
брошуру Терстона, щоб отримати якесь ба-
зове уявлення про статистику. Лише у Ко-
лумбійському університеті був Роберт Фі-
шер, який викладав там у 1920–1930 рр. Без-
умовно, все змінилося, коли з'явилися 
Вальд, Феллер, Тьюкі та Севідж. 

 

 

 

Барнетт: Як можна співвіднести вашу 
спільну працю зі Столпером і ваше пізнє до-
слідження з Хекшером і Уліном із сьогодні-
шніми виступами проти глобалізації? Чи 
можна розглядати подібні виступи молоді 
як вияв лівої опозиції висновкам, зробленим 
у ваших працях про торгівлю? 

Самуельсон: Доведено, що торгівля до-
зволяє уникнути масової міграції з бідних 
країн до багатих. Американці втратили тра-
диційну монополію на передові технології 
та капітал. Загальний реальний ВВП США 
зростав у 1950-2003 рр. за рахунок економіч-
ного зростання в країнах Тихоокеанського 
регіону та ЄС, орієнтованого на експорт. Од-
нак вільна торгівля може надавати система-
тичний вплив на співвідношення темпів зро-
стання реальної заробітної плати та ВВП на 
одного зайнятого, а також впливати на зага-

Пол Самуельсон, Джером Фрідман (нобелівський лауреат в галузі фізики),  
Теодор Шульц (нобелівський лауреат в галузі економіки), Джеймс Уотсон  

(нобелівський лауреат в галузі біології) і Джордж Стіглер (нобелівський лауреат  
в галузі економіки) на святкуванні сторіччя Чиказького університету, 1991 р. 
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льну нерівність. У моїй нобелівській лекції3 
вказується на те , що багата країна може по-
чати втрачати гроші, тоді як бідна країна до-
сягне конкурентної переваги саме в тій обла-
сті, де раніше панувала багата. Метою віль-
ної торгівлі не є допомога всім і всюди. 2 

Барнетт: А що ви думаєте з приводу 
підходу на основі «раціональних очіку-
вань» та теорії реальних бізнес-циклів? У 
своїй дискусії з Робертом Шиллером, опуб-
лікованій у Macroeconomic Dynamics (моде-
ратором якої виступив Девід Коландер), 
Джеймс Тобін заявив, що теорія реальних 
бізнес-циклів – «ворог». У свою чергу, як це 
можна побачити по багатьох опублікованих 
в журналі дослідженнях, використання тео-
рії раціональних очікувань та теорії динамі-
чної стохастичної загальної рівноваги є по-
ширеним явищем серед макроекономістів 
незалежно від їх політичних поглядів. 

Самуельсон: Так, із цим висловом — 
«раціональні очікування» — багато що пов'-
язано. Особливе значення має «неокласи-
чна доктрина», яка стверджує, що закон Сея 
діє навіть у короткостроковому періоді. 

Я вважаю, що в економіці США у 1980–
2003 рр. відповідно до закону Сея склалися 
умови, більш близькі до квазіповної зайня-
тості, ніж у США в 1929–1960 рр. або, ска-
жімо, в економіці сучасної Німеччини та 
Франції. Але це не обов'язково потребує за-
стосування нової методології Лукаса-Сар-
джента. Для цього достатньо двох речей. 

1. Посилення конкуренції між робочою 
силою США та дешевшою, але добре навче-
ною робочою силою країн Тихоокеанського 
регіону, яке відбулося завдяки більш віль-
ному характеру світової торгівлі у 1950–2003 
рр. Така конкуренція призвела до досить 
значного послаблення американських 
профспілок — за винятком, можливо, держ-
сектора та деяких галузей, чия продукція не 
представлена на вільному ринку. І сьогодні 
будь-яка, навіть незначна перемога проф-
спілки наближає той день, коли американ-
ська промисловість перебереться за кордон 
у пошуках трудових ресурсів. 

2. Зсува симпатій серед виборців у 1980-
2003 рр. у бік правіших поглядів — цей від-

                                                           
2 3 Лекція П.Самуельсона на тему «Міжнародна торгівля та багаті країни», прочитана перед Шведсько-американською 

торговою палатою, Нью-Йорк, 10 травня 1972 р.: Стокгольм, буклет Федерації шведської промисловості, 1972 р. (ред.) 

хід від «альтруїзму» пов'язаний з тим, що 
минуло достатньо часу з моменту Великої 
депресії та Другої світової війни. Внаслідок 
цього профспілки можуть більше не отри-
мати активної урядової підтримки. 

«Ображена» робоча сила змушена шу-
кати притулок під крилом нової системи 
жорсткого корпоративного управління. На 
відміну від Японії, якщо голова американсь-
кої компанії позбавляється зайвого персо-
налу, Уолл-стріт реагує на це підвищенням 
вартості акцій цієї компанії. 

Ще одне слабке місце «раціональних 
очікувань», з яким я згоден, можна висло-
вити так: «Обдури мене одного разу, і засо-
ромитись повинен ти. Обдури мене двічі — 
і засоромитись повинен я». Історик-еконо-
міст Ерл Гамільтон дотримувався думки, що 
при зростанні цін на золото у 1500–1900 рр. 
у Новому Світі номінальна заробітна плата 
зазвичай відставала від темпів економічного 
зростання. Кессель і Алчіан вважали, що 
люди нарешті будуть певною мірою перед-
бачати довгострокові процеси. Я частково 
згоден із цим. 

Деякі прихильники раціональних очі-
кувань, на мій погляд, заходять надто да-
леко, коли перебільшують значення «нейт-
ральності грошей» і «безсилля держави у 
зміні реальних змінних». Занадто спрощений 
монетаризм Фрідмана «а-ля 1950-ті» підда-
вся критиці «зліва» за значні емпіричні по-
милки. Але ще більше зачепити особисто 
його мало звинувачення з боку послідовни-
ків Лукаса, які звинувачували Фрідмана в по-

милковому уявленні, згідно якого неефекти-
вне управління М в MV=PQ може завдати бі-
льшої шкоди, ніж просто різке коливання 
номінального рівня цін. 

Сучасна статистична методологія, як на 
мене, багато в чому зобов'язана відкриттям 
та інноваціям Лукаса, Сарджента, Хансена, 
Брока, Прескотта, Сімса, Грейнджера, 
Енгла, а також Стока та Уотсона. Але все ж 
таки досі багато чого вимагає аналізу. Як не 
дивно, така сама ситуація і з векторними ав-
торегресіями, де відсутня якась теоретична 
складова. Крім того, змінні, які пройшли 
тести на причинність Ґрейнджера, можуть 
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показати такі ж результати в майбутньому, 
як і ті, що їх не пройшли. І водночас неста-
ціонарність економічної історії бентежить і 
послаблює рівень довіри до висновків, зроб-
лених на основі прикладів з минулого. 

Це зовсім не веде мене до нігілізму, ско-
ріше, тільки до реалізму і, як Олівера Твіста, 
до глибших досліджень. 

На нарадах з науковими консультан-
тами, проведеними органами Федеральної 
резервної системи (ФРС), хтось із присутніх 
зазвичай виступав як прихильник теорії 
«раціональних очікувань». Їхні висновки та 
судження здавалися настільки далекими від 
можливості практичного застосування, що 
на наступному засіданні з'являвся вже но-
вий прихильник «раціональних очікувань». 
Щороку з Національного Бюро [економіч-
них досліджень] мені на тестування прихо-
дять десятки рукописів, пов'язаних із тео-
рією «раціональних очікувань».  

І лише невелика частина з них уходить 
від мене з позначкою «тест пройшла». 

Я продовжую жити в надіях і сумнівах. 
У деяких колах існує думка, що макрое-

кономіка менш наукова, ніж мікроеконо-
міка, і тому менш приваблива. Я так не  
вважаю. 

Макроекономіка дуже перспективна 
наука, і на сьогоднішній стадії розвитку по-
требує більш виважених оцінок. Будь-яка 
жива наука процвітає, тільки коли зада-
ються складні питання, тому я витрачаю все 
більше часу і сил на дослідження в області 
не мікро-, а макроекономіки. 

Як автор регулярної колонки я опублі-
кував уже кілька тисяч, а може й більше, рі-
зноманітних статей. Головне для мене — не 
так бути цікавим, як, наскільки можна, не 
помилитися. Якщо моя гіпотеза залиша-
ється гіпотезою, я її так і визначаю. На мій 
погляд, продуктивна економічна наука 
може допомогти нам пояснити і зрозуміти 
сучасну економічну історію. Вчений, який 
звертається до недавніх подій і робить це 
відповідально, дійсно займається вивчен-
ням історії – історії на найсучаснішому 

етапі розвитку. 3 
 

                                                           
3 Інтерв'ю ведучого програми «Радіодень» А.Тюренкова з головним редактором «Економіста» О.Мірошниченком 
можна переглянути, завантаживши QR-код або https://www.youtube.com/watch?v=hXvKH_jXME0&t=6s (ред.) 

 

 
 

ПРО ЕКОНОМІКУ ВІДВЕРТО... 
«...Заплановані у грудні підвищення мінімальної 

зарплати і прожиткового мінімуму, а також доплат, 
надбавок та підвищень, що залежать від їхнього роз-
міру, мають не економічний характер, оскільки не є 
наслідком розвитку економіки та, відповідно, зрос-
тання бюджетних надходжень, а більше соціальний і 
політичний... тому будь-які штучні підняття соціаль-
них показників не будуть сприяти економічному розви-
тку, а лише частково компенсують зростання цін 
тим категоріям громадян, які їх отримають... 

Небезпечність пандемії не може бути виправ-
данням для порушення прав громадян з боку держав-
них органів, що мають їх забезпечувати... тому пе-
реконаний, що примусове відсторонення від роботи не-
вакцінованих працівників є неправомірним... 

Замість введення «економічного паспорту» та 
обіцянок виплат громадянам у майбутньому доходів 
від використання українських надр, краще було б, щоб 
високопосадовці та бізнес-структури, що ними «опіку-
ються» менше крали і більш чесно сплачували пода-
тки, тоді була б можливість вже сьогодні збільшити 
фінансування соціальних програм по усіх напрямках, 
а не обіцяти щось у майбутньому... 

Усе, що не працює за об’єктивними економіч-
ними законами і правилами, – не буде сприяти еко-
номічному розвитку і так і залишиться популізмом 
та політичними гаслами... 

А також про програму видачі 1 тис. грн вакци-
нованим громадянам, ремонт доріг та інші інфра-
структурні проекти, електронний перепис населення 
та реєстрацію постійного місця проживання, інші 
«новації» тощо. 

7 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hXvKH_jXME0&t=6s
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Ivashko O. Straight way of Kryve Ozero 

РІВНИЙ ШЛЯХ КРИВОГО ОЗЕРА1 
Олена Івашко 
 

Для когось селище з дивною назвою 
«Криве Озеро» — справжня глибинка. І на-
справді, до Миколаєва, обласного центру, — 
аж 230 кілометрів, 290 — до Києва, а до Одеси 
лише — 156. Не дивно, що коли приїжджаєш 
до «Кривого» (так його називають місцеві) з 
Миколаєва, то тебе приймають щиро, гос-
тинно, по-дружньому. «Не часто до нас люди 
з області навідуються», — казав мені колись 
один з очільників Кривоозерської рай-
держадміністрації. Насправді, яка ж це гли-
бинка? Майже центральний населений 
пункт між столицею та обласним містом. А, 
знаючи історію селища та колишнього Кри-
воозерського району, можна стверджувати, 
що в цій місцевості переплелися різні епохи, 
народності, культури. 

 
Помилка у сто років? 
Узагалі до створення Кривого Озера при-

клали руку запорізькі козаки, поляки, Росій-
ська імперія, молдавани, євреї і навіть бойки. 
А з приводу начебто не дуже привабливої на-
зви селища є декілька версій. Перша — при-
родна. Розташовано «Криве» біля озера з ви-
кривленими берегами. Друга — історична. У 
1693-му козацький полковник Семен Палій 
поблизу Кривого Озера розбив татар, які 
йшли Куманським шляхом на Київ. Битва 
тривала два дні, з татарського боку загинуло 

                                                           
1 «Голос України» (газета Верховної Ради України), 07.12.2021. URL : http://www.golos.com.ua/article/354075 

© О.Івашко, 2021 

майже чотири тисячі, були втрати і серед ко-
заків, тож у долині Кодими утворилось 
«Криваве озеро». Згодом стало «Криве». 

А ще є розбіжності в часі створення 
Кривого Озера. Так, в офіційних джерелах 
значиться вік заснування селища — 1762-й. 
Утім цю версію спростовують миколаївські 
та одеські науковці-історики і краєзнавці. З 
цього приводу був навіть проведений круг-
лий стіл, де вивчено картографічну спад-
щину видатного французького дослідника 
Гійома де Боплана2. А той на «Спеціальній 
карті» (1650 р.) на території між Бугом і Ко-
димою зазначив, що містяться зображення 
поселень, які, за висновками фахівців НАН 
України, відповідають сучасним населеним 
пунктам Кривоозерщини: Krywe (смт Криве 
Озеро), Bereski (с. Берізки), Onyskova Stinka 
(с. Ониськове), Krasnenky (с. Красненьке). 

Як зазначив тоді організатор круглого 
столу, дослідник історії краю Олексій Мірош-
ниченко: «Це дає можливість зробити висно-
вок, що під час збирання де Бопланом карто-
графічних даних зазначені поселення вже іс-
нували. Отже, ми можемо із впевненістю зро-
бити висновок, щодо визнання необхідності 
зміщення дати утворення Кривого Озера 
більш ніж на 100-річчя». 

І ще один цікавий факт було з’ясовано 
на зібранні. На час другого розділу Речі По-

сполитої та входження цієї частини ук-
раїнських земель до складу Російської 
імперії у 1793 році, Криве Озеро було 
місцевим релігійно-адміністративним 
центром та мало статус міста. 

Історичну несправедливість відносно 
статусу містечка три роки тому вирішили 
виправити місцеві жителі і депутати Кри-
воозерської селищної та районної ради. 
Вони вийшли з ініціативою повернення 
Кривому Озеру статусу міста. Дійшли зі 
своєю наполегливістю аж до Верховної 
Ради України3. Втім, не судилося. 

Країна, регіон, громада 

http://www.golos.com.ua/article/354075
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Один район — одна спільнота2 

Нині селище міського типу Криве 
Озеро — центр Кривоозерської селищної 
територіальної громади Первомайського 
району Миколаївської області. Громаду 
створено трохи більше року тому. Об’єд-
нує вона 15 старостинських округів; на 
території у 814 квадратних кілометрів 
проживає 23 500 мешканців. Тож начебто 
за всіма показниками — справді глиби-
нка. Але самобутня, з особливим характе-
ром і дуже дружня, справжня родина. 

«Основною мотивацією для ство-
рення процвітаючої громади повинна 
бути любов до своєї маленької батьків-
щини, нашої степової перлини — Кри-
воозерського краю, — каже Кривоозер-
ський селищний голова Павло Бузінсь-
кий. — І не на словах, а конкретними спра-
вами. А для цього треба змінити наш світо-
гляд і осмислити, що ніхто не приїде до нас 
створювати сучасну громаду, вирішувати 
наші проблеми і сплачувати за нас податки. 
Усе в наших руках». 

Стартовим у діяльності нової громади 
стало питання створення кадрового потенці-
алу для роботи в новостворених структур-
них підрозділах селищної ради. Потім по-
чали наводити лад у населених пунктах і в 
самому селищі. Як розповіла редактор газети 
«Кривоозерщина» Світлана Білецька: «зовні-
шній вигляд населених пунктів громади не-
впізнанно змінився навіть за цей короткий 
час. З’явилися впорядковані автобусні зупи-
нки, всі пам’ятні місця обкошені, пофарбо-
вані. Центр селища розквітнув. Всюди чисто, 
охайно насаджено багато квітів. У кожному 
населеному пункті є працівник з благоуст-
рою. А в селищі їх ціла бригада. Люди стара-
ються, бо роблять для себе і для всіх».  

Насправді, Криве Озеро видається хоч 
як і невеличке містечко, але охайне. Зі старо-
винними будинками, з красивими храмами, 
місцями для відпочинку та дитячими майда-
нчиками, мальовничими місцинами на око-
лицях. Звісно, існують більш глобальні про-
блеми, про які розповів Павло Бузінський: 

                                                           
2 Мірошниченко О. Криве Озеро – на межі держав, губерній та сторіч. URL : https://news.pn/uk/blogs/222701 
3 Підберезняк В. Проект Постанови Верховної Ради України №8070 от 28.02.2018 «Про віднесення селища 

міського типу Криве Озеро Кривоозерського району Миколаївської області до категорії міст районного значення» 
4 Реформа децентралізації; Як живе об'єднана територіальна громада створена адміністративним шляхом?  

Досвід Кривоозерської громади. URL : http://nrcu.gov.ua/schedule/period-items.html?channelID=1&date=2021-09-03 

«Це реформи в галузях освіти, медицини, 
культурній сфері. Закономірно, що будь-яка 
реформа не може бути безболісною, бо пе-
редбачає низку непопулярних заходів. 
Перш за все йдеться про оптимізацію штатів 
у цих галузях. Але рубати з плеча точно не 
будемо. Треба шукати компроміси». 

За рік зроблено чимало: першими в об-
ласті в селах Очеретня та Тридуби відкрили 
поліцейські станції; хорошою практикою 
стало проведення у старостинських округах 
зустрічей керівництва селищної ради; масш-
табно по всіх округах провели свята до 30-ї 
річниці Незалежності України, де розкри-
лися справжні таланти землі кривоозерської. 
А ще провели вуличне освітлення по селах; 
ремонтують дороги; вирішується питання з 
ремонту водогону та заміни свердловинних 
насосів; Криве Озеро потрапило до всеукра-
їнської програми «Велике будівництво», тож 
скоро будуть із сучасною автострадою. 

Таке дружне громадське життя будува-
лося не на порожньому місці. Про те, що фа-
ктично громада існувала давно, але не була 
оформлена на папері, нещодавно розповів в 
ефірі Українського радіо голова одного з фе-
рмерських господарств, депутат обласної 
ради декількох скликань Сергій Наказенко4. 
«Ми в 2018-му створили громаду, але без наз-

 
 
 

«Кривоозерська» — популярна мінеральна столова вода 
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ви. Яким чином? У зведений бюджет район-
ної ради стали делегувати свої кошти всі сіль-
ські ради, — згадує фермер. — А районна 
рада почала утримувати всі соціальні та куль-
турні заклади, які належали сільським радам 
з районного бюджету. Звісно, без проблем не 
обійшлося. Але в нас майже чотири роки пра-
цював досвідчений чоловік з області, голова 
райдержадміністрації Олексій Мірошниче-
нко, Заслужений економіст України, грамо-
тна і толкова людина. Ми бачили, як в області 
з конфліктами створювалися громади. У нас 
такого не було. Виходили з принципу: один 
район — одна громада. Фактично громада 
зберегла межі свого району. Тобто колишній 
Кривоозерський район став Кривоозерською 
територіальною громадою, Жодного села на-
віть малесенького, ані крупного населеного 
пункту ми не віддали нікому і 
не приєднали ні кого до себе». 

Так було. Фундамент 
створено. Сьогодні над фун-
даментом будуються нові 
будівлі та конструкції. 

 
Підкова на щастя 
Ось, наприклад, така га-

рна «конструкція», як турис-
тичний маршрут і магніт — 
«Золота підкова Кривоозер-
щини». Чому підкова? Звідки 
така назва? Пояснила колега, 
головний редактор газети 
«Кривоозерщина» Світлана 
Білецька: «Так все проду-
мано, — маршрут місцевості, якщо дивитися 
зверху, нагадує підкову. Тому така і назва. Ро-
зроблений він з метою розкриття туристич-
ного потенціалу нашого краю, привернення 
уваги до історичної, культурної самобутності 
північно-західної частини Кривоозерщини». 

Як для «глибинки» — класна ідея. Вір-
туально пройшлася тим маршрутом. Реко-
мендую всім, хто втомився від буденності та 
урбанізму, від маршруток та метро, від 
нав’язливих людей та непотрібних речей. 
Отже, вам точно слід вирушити до Криво-
озерщини. Тим більш що пам’ятаємо, з 
Одеси — недалечко, з боку Києва — гарне 
місце для того, аби усамітниться. 

Що можна побачити? Неймовірні крає-
види у супроводі справжніх майстринь 

Кривоозерщини. То вже буде після відвіду-
вання сучасного готельно-ресторанного 
комплексу «Колиба» в українському стилі, 
де туристам запропонують страви українсь-
кої кухні, можна спрямувати відразу до на-
родного краєзнавчого музею. 

А музей тут неймовірний! Хто б повірив, 
що на Миколаївщині так зберігають тради-
ції української вишивки та соломоплетіння. 
Так, приміром, особливу увагу у Багачівській 
локації привернули неперевершені роботи 
талановитої майстрині Людмили Кушнір, 
яка володіє технікою вишивки соломкою. 
Людмила Володимирівна опанувала особли-
вий напрям декоративно-прикладного мис-
тецтва — аплікація соломкою, а ще вишивку 
соломкою. Це — унікальна техніка, якій не-
має аналогів у всьому світі. 

У краєзнавчому музеї сіл Мала Мечетня, 
Ониськове, Голоскове можна побачити одну 
з найбільших колекцій вишитих рушників, а 
також узяти участь у майстер-класах із ви-
шивання, прядіння чи розпису писанок. 

Манить туристів прохолодою і тишею 
соснових насаджень, співом птахів та п’ян-
кими ароматами літніх квітів великий Они-
ськівський ліс і гарні річкові пляжі з облаш-
тованими місцями відпочинку. А якими тут 
пригощають смаколиками! Одні «трені ва-
реники» чого варті! 

Отже, якщо насправді хочете відчути 
смак глибинки, покуштувати неймовірних 
страв, опинитися в епіцентрі степо-лісового 
існування, — вам пряма дорога на Криво-
озерщину. І будуть вам завжди раді.
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УДК 339.341.1 

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ  
ДО ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄС 

Лариса Вдовиченко, Гуля Осепян 

Ринок електронної комерції у світі зростає 
зі швидкістю 23-25%. Український ринок e-com-
merce також є динамічним (понад 30% у рік), по-
сідає друге місце за темпами в Європі [1]. При 
цьому подібні темпи можуть зберігатися трива-
лий час і поштовхом до цього є пандемія COVID-
19, яка негативно позначилася на світовій еконо-
міці в цілому, але на електронну торгівлю вона 
справила стимулюючий вплив. 

В Україні спеціальним законом, який систе-
мно регулює відносини учасників ринку e-com-
merce, є Закон України «Про електронну комер-
цію» [2], який встановлює порядок вчинення 
електронних правочинів та визначає права і 
обов’язки учасників відносин у даній сфері. Цей 
закон прямої дії і це позитивний фактор, який 
сприяє прогнозованості та прозорості правого 
поля даного ринку. Такий підхід узгоджується з 
положеннями Директиви 2000/31/ЄС від 
08.06.2000 року про електронну комерцію щодо 
обмеження передбачених в законодавстві захо-
дів до мінімуму, необхідного для ефективного 
функціонування внутрішнього ринку [3]. 

Одним з завдань, передбачених Стратегією 
єдиного цифрового ринку (далі – ЄЦР) для Єв-
ропи (2015 рік), є правила транскордонної елек-
тронної комерції [4], яким можуть довіряти спо-
живачі та бізнес, в тому числі за напрямками: 

- правовий захист у разі придбання в онлайн-
режимі товарів, що не відповідають договору; 

- усунення перешкод, обумовлених різни-
цею в національних законах про споживчі конт-
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ракти або специфічних правилах виробництва, 
таких як маркування; 

- перегляд положення про співробітництво 
в галузі захисту прав споживачів, яке буде розви-
вати повноваження правоохоронних органів у 
сфері ринкового моніторингу та механізмів по-
передження і виявлення порушень; 

- встановлення загальнонаціональної плат-
форми для онлайн-врегулювання суперечок; 

- гармонізовані правила ЄС щодо онлайн-
покупок цифрового вмісту. 

Вирішення наведених завдань є актуаль-
ним і для України. 

Формування ЄЦР було невід’ємною складо-
вою частиною Цифрового порядку денного для 
Європи 2020, який був прийнятий з метою забез-
печення сталих економічних та соціальних пере-
ваг на основі швидкісного і надшвидкісного Інте-
рнет-зв’язку та додатків, що мають багатоцільове 
призначення. Ці компоненти є ключовими і для 
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концепції створення «Гігабітного суспільства» до 
2025 року та «Цифрової Європи 2025» [4]. 

Варто зазначити, що ЄС проводить комплек-
сну політику у сфері цифрової економіки та циф-
рової трансформації, створюючи цілу екосистему. 
Тому для України важливо та необхідно форму-
вати координовані з ЄС політики, беручи до уваги 
стратегічні документи, акти ЄС та задекларовані 
цілі в комплексі, а не у відриві один від одного. 

Більше того, Україна чітко заявляє про свій на-
мір інтегруватися до ЄЦР ЄС і визначає цей намір 
одним із ключових пріоритетів і завдань, у тому чи-
слі і шляхом імплементації Угоди про асоціацію 
включно з Додатком ХVII-3, який містить поло-
ження щодо узгодження в сфері телекомунікацій, 
частотного нагляду, довірчих послуг, електронної 
комерції, ІТ-послуг, аудіовізуальних засобів масової 
інформації, авторського права та суміжних прав і 
захисту персональних даних. З огляду на зазна-
чене, в перспективі важливим є аналіз стану вико-
нання Україною зобов’язань за Додатком XVII-3 та 
визначення основних шляхів і заходів, яких необхі-
дно вжити для забезпечення розвитку цифрової 
економіки в Україні та приєднання до ЄЦР ЄС [4]. 

Отже, гармонізація системи регулювання 
електронної комерції України з ЄС сприяє зрос-
танню економіки та надасть можливість Україні 
в майбутньому інтегруватися до Єдиного циф-
рового ринку. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ2 

Ганна Єфімова, Олександр Долованюк  

Сучасна парадигма глобалізаційних про-
цесів формується в фарватері пошуку принци-
пово нових підходів до розвитку міжнародних, 
регіональних і галузевих економічних відносин. 
Сполучною ланкою процесу глобалізації світо-
вої економіки є транспортна інфраструктура, 
яка виступає важливим важелем у розширенні 
міжнародної співпраці. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Концепції рефор-
мування транспортного сектору економіки», 
транспортна інфраструктура – це сукупність 
споруд, системи мережі сполучень усіх видів 
транспорту, які задовольняють потреби спожи-
вачів і виробництва в перевезеннях пасажирів і 
вантажів [1]. 

Протягом досліджуваного періоду спостері-
гається зниження обсягів транспортування ван-
тажів в Україні, відповідний показник знижу-
ється із 1885 млн т у 2011 році до рівня 1511 млн 
т у 2020 році, табл. 1.  

Обсяг перевезень вантажів залізничним тран-
спортом знижується на 34,75% за весь досліджува- 
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ний період, морським – на 46,34%, річковим – на 
40,35%, автомобільним – на 11,1% та трубопровід-
ним – на 43,83%. Досліджуючи структуру переве-
зення вантажів різноманітними видами транспо-
рту необхідно відзначити, що найбільше у звіт-
ному році перевозилося вантажів автомобільним 
транспортом – 73,66%; залізничним транспортом – 
20,25%; трубопровідним – 5,72%; річковим – 0,23%. 
На інші види транспорту припадало 0,16% (рис. 1). 
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Для транспортної 
системи України страте-
гічно важливо досягти 
світових стандартів у тех-
нічних параметрах та 
якості наданих послуг. 
Всі зусилля та ресурси 
повинні бути спрямовані 
на найбільш ефективне 
застосування технологіч-
них досягнень у транспо-
ртній галузі.  

Напрямки впрова-
дження технологічних розробок повинні обира-
тися шляхом конкурсного відбору і повинні ре-
алізовувати лише найбільш ефективні проекти.  

 
Рис.1. Структура перевезення вантажів різноманітними 

видами транспорту в Україні у 2020 році [2] 
 

Завдяки реконструкції автопарку, модерні-
зації інфраструктури та впровадженню передо-
вих технологій, технологічний рівень усіх видів 
транспорту буде зростати. Це стосується рекон-
струкції рухомого складу, автомобільних транс-
портних засобів та обладнання, систем навігації,  
 

зокрема й обладнання для інтегрованої системи 
управління повітряним рухом, переважно під 
егідою національних цільових програм розви-
тку галузі.  

Технологічна модернізація транспорту ви-
магає створення спеціального фонду для фінан-
сування невідкладних наукових досліджень та 
розробок, а також надання державної підтримки 
з метою збереження наукового потенціалу та 
здійснення фундаментальних досліджень. У 
сфері інновацій зусилля та ресурси повинні бути 
зосереджені в тих напрямках фундаментальних 
наукових досліджень, які дозволяють генерувати 
найбільш суттєві практичні результати. 
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СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ КРАЇН ЄС3 

Ганна Єфімова, Люсія Мальцева  

Стратегія  ЄС «Європа-2020», розроблена з 
урахуванням уроків світової кризи, передбачає, 
що наука, технології та інновації забезпечать 
значний внесок у вирішення зростаючих соціа-
льно-економічних проблем, з якими зараз стика-
ється Європа. Вивчення досвіду державної полі-
тики Євросоюзу щодо сприяння соціальним 
інноваціям та прискорення конвергенційних 
процесів є дуже актуальним. 

Соціальні інновації у сучасній об'єднаній 
Європі орієнтовані, перш за все, на вирішення 
низки соціальних та екологічних проблем [3]. 
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Саме у контексті розвитку соціальних інно-
вацій були визначено такі дві галузі для реаліза-
ції європейської ініціативи інноваційного парт-
нерства:  

1) пом'якшення наслідків зміни клімату та 
збереження навколишнього середовища (у тому 
числі за рахунок впровадження технологій ви-
користання відновлюваних джерел енергії);  

2) старіння населення. поки що ці області 
становлять особливий інтерес для Європи та ви-
магають уваги з боку наднаціональних органів 
ЄС, оскільки одна із країн-учасниць не може са-
мостійно забезпечити вирішення пов'язаних з 
цим проблем [2].  

На сьогодні чимало ініціатив та інструмен-
тів реалізації соціальних інновацій уже запрова-
джуються ЄС на практиці. Зокрема, йдеться про 
заходи, що реалізуються за рахунок коштів Єв-
ропейського соціального фонду та мають на 
меті створення необхідного інституційного по-
тенціалу ЄС на всіх рівнях. Соціальні іннова-
ційні фонди на національному рівні грають 
дуже значну роль у просуванні соціально орієн-
тованих інновацій. [4] Окремі країни ЄС, незва-
жаючи на досить короткий проміжок часу, вже 
змогли накопичити позитивний досвід роботи 
таких фондів, що може бути орієнтиром для ін-
ших країн-учасниць [1]. Європейські країни та-
кож мають позитивний досвід щодо створення 
інших інститутів, необхідних для підтримки 
впровадження соціальних інновацій.  

Такими прикладами є Парк соціальних 
інновацій, Іспанія. Саме Іспанія має перший у 
світі досвід у створенні «соціально орієнтованої 
силіконової долини». Іспанський центр соціаль-
них та корпоративних інновацій DENOKINN ві-
дкрив перший у Європі парк соціальних іннова-
цій, розташований у м. Сантурсі на півночі Іспа-
нії. Проект підтримується місцевими органами 
влади та урядом Іспанії, і має початковий бю-

джет у розмірі 6 млн. євро. Передбачається, що у 
роботі парку соціальних інновацій візьмуть уч-
асть понад 50 міжнародних компаній та асоціа-
цій, надаючи можливість створити нові соціа-
льні підприємства з доступом до навчання та на-
ставництва (спеціальна підготовка здійснювати-
меться на базі Академії соціальних інновацій). 

Національний інститут соціальних іннова-
цій, Нідерланди. Ця структура заснована асоці-
аціями роботодавців, профспілками, двома уні-
верситетами та незалежними організаціями з 
метою стимулювання соціальних інновацій на 
робочих місцях, яка має стати основою для під-
вищення якості та продуктивності праці робіт-
ників, а також накопичення інноваційного поте-
нціалу. 

Висновки. Новітня політика Євросоюзу в ін-
новаційній сфері акцентує особливу увагу на пи-
таннях розвитку особистості (насамперед, про-
фесійно-освітнього), акумуляції соціального ка-
піталу та забезпечення соціальної стабільності в 
суспільстві. Усі зазначені складові позитивно 
впливають на процес конвергенції між країнами-
лідерами та аутсайдерами економічного розви-
тку, прискорюючи економічне зростання та по-
силюючи конкурентоспроможність останіх. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ4 

Ганна Єфімова, Анастасія Морозова  

З середини грудня 2019 року весь світ пот-
рапив під вплив Всесвітньої епідемії коронавіру-
сної хвороби, яка отримала назву COVID-19. По-
ширення пандемії у світовому масштабі приз-
вело до скорочення торгівельних операцій між 
країнами, зайнятості, падіння обсягів виробни-
цтва в окремих секторах економіки тощо. 
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Прямі іноземні інвестиції – це довгостро-
кові вкладення матеріальних засобів компані-
ями-нерезидентами в економіку країни [1]. 

Прямі іноземні інвестиції – найбільш ба-
жана форма капіталовкладень для економік, що 
розвиваються, тому що вона дозволяє реалізову-
вати великі проекти; крім того в країну надхо-
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дять нові технології, нові практики корпоратив-
ного управління, тощо [1]. 

За даними «МІНФІНУ» розглянемо відомості 
щодо прямих інвестіцій України по грошовим по-
токам, які наведені в таблиці 1. За даними таблиці 
бачимо, що у 2019 р. в Україну надійшло 5860 млн. 
дол. США прямих іноземних інвестицій, а вже в 
2020 р. надходження інвестицій суттєво впало, але 
в 2021 році ситуація позитивно змінилася.  

В Україні на початку пандемії спостерігалася 
негативна тенденція, пов'язана з прямими інозем-
ними інвестиціями. У першому кварталі 2019 року 
був зафіксований приплив інвестицій на рівні 943 
млн. доларів, а в першому кварталі 2020 року – від-
тік на суму майже 1,6 млрд. У Національному ба-
нку України відтік пов'язують з вилученням реін-
вестованих доходів підприємств і компаній реаль-
ного сектору економіки [3]. 

У зв’язку з пандемією та карантинними обме-
женнями необхідно сказати, що рівень інвестицій-
ної діяльності в Україні погіршився. Про це свід-
чить Індекс інвестиційної привабливості, який за ІІ 
півріччя 2020 р. становить 2,40 бали з 5 можливих, і 
цей показник став нижчий у порівнянні навіть з І 
півріччям. 78% респондентів вважають поточний 
інвестиційний клімат несприятливим, 16% вважа-
ють — нейтральним і лише 6% — сприятливим [2]. 

Необхідно також виділити такі причини по-
гіршення інвестиційного клімату в Україні: 

  - слабка судова система; 
  - високий рівень корупції; 
 - тіньова економіка; 
 - ріст безробіття тощо. 
Що вплинуло на інвестиції у зв’язку з панде-

мією? 

 
1. Карантин та його обмеження, багато підп-

риємств та організацій призупинили свою роботу. 
2. Ріст безробіття. Через закриття установ та 

організацій на карантин та зменшення доходів на-
селення відбулося скорочення кадрів. 

3. Економічна криза. Пандемія охватила весь 
світ і в кожна країна відчуває негативний вплив 

корона вірусу на свою фінансово-економі-
чну систему. 

4. Паніка. 
Отже, скорочення інвестицій у зв’язку 

з пандемією спричинило світову паніку та 
відплив інвестицій. 

Пропозиції щодо залучення інвести-
цій в Україні: 

- забезпечити захист інтересів інвестора; 
- надати преференції виробникам; 
- запровадити податкові пільги. 

Пандемія коронавірусу спричиняє зміну 
пріоритетів державного інвестування у всьому 
світі, змушуючи лідерів приймати важливі рі-
шення щодо перерозподілу коштів із довгостроко-
вих інфраструктурних проектів. 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 5 

Ганна Єфімова, Олена Порохнява 

Зовнішня торгівля є важливою складовою 
міжнародної діяльності багатьох країн. Польща 
є важливим стратегічним партнером для Укра-
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їни, який є одним із найбільших ринків збуту 
українських товарів та послуг після Китаю [1].  
У 2020 році експорт українських товарів до 
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The impact of the pandemic on foreign  
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Польщі склав 3,3 мільярда доларів США. А ім-
порт польських товарів склав 4,09 мільярдів до-
ларів США. Негативне для України сальдо ста-
новило -815,7 мільйонів доларів [1].  

В основному Україна торгувала з Польщею 
продукцією електромеханічної промисловості, 
хімічної промисловості, аграрна продукція, то-
вари легкої промисловості та товари металур-
гійної промисловості. 

З Польщі Україна в основному завозила аг-
рарну продукцію, товари металургійної проми-
словості, мінеральну продукцію, продукцію де-
ревообробної промисловості та продукцію елек-
тромеханічної промисловості. 

Експорт українських послуг в Польщу стано-
вив 417,9 мільйонів доларів СЩА. Імпорт послуг 
з Польщі становив 190,3 мільйонів доларів США. 

Головними стимулами та причинами актив-
ної торгівлі з Польщею є військовий конфлікт з Ро-
сією та ратифікація Угоди про асоціацію між Ук-
раїною та Європейським Союзом в 2014 році. Ра-
тифікація угоди відбулася 16 вересня 2014 року, 
але набула чинності угода з 1 вересня 2017 року [2]. 

В економічному співробітництві Польщі та 
України існує проблема розбіжностей в статис-
тичних даних товарообігу між українською та 
польською статистикою. 

Цю проблему пов'язують з наявністю розбі-
жностей у системі ведення статистик митними 
та статистичними органами обох країн. 

Головними проблемами економічного спів-
робітництва України та ЄС є політична нестабі-
льність в країні, нестабільність економіки, розбі-
жності в статистиці, технологічне відставання у 
порівняні з розвинутими країнами, корупція, 
низька конкурентоспроможність товарів та пе-
реважання сировини в експорті товарів. 

Шляхами подолання проблеми є подо-
лання корупції, шляхом забезпечення вико- 

нання відповідних законодавчих актів, діяль-
ність відповідних органів. Нестабільність еконо-
міки України пов'язана насамперед з конфлік-
том на Сході України та тим, що Україна є краї-
ною, що розвивається. Розбіжності в статистиці 
можна вирішити змінивши методологію розра-
хунків експортно-імпортних операцій за станда-
ртами ЄС. Технологічне відставання можна ви-
рішити шляхом оновлення технологій та вико-
ристанням більш нового обладнання в країні, 
що збільшить обсяг виробництва але може збі-
льшити витрати на обладнання. Важливим шля-
хом є необхідність популяризувати український 
товар збільшуючи витрати на рекламу українсь-
ких товарів в різних мас-медіа, телебаченні та 
мережі Інтернет. Це допоможе збільшити кон-
курентоспроможність товарів. Також необхідно 
змінити асортимент експортних товарів. Тобто 
потрібно зменшити сировинні товари та збіль-
шити асортимент високотехнологічної продук-
ції з більш високими конкурентними перева-
гами ніж у партнера. 
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PREREQUISITES FOR THE STUDY STIMULATING CHINA'S  
FOREIGN TRADE IN THE POST-PANDEMIC PERIOD6 

Ganna Iefimova, Lou Rongyue 

In 1978, the proposal of the basic state policy of 
opening to the outside world has brought China's 
foreign economy and trade into a new historical 
stage of rapid development. Over the past four dec-
ades of reform and opening-up, China's total foreign 
trade has become the world's largest, surpassing the 
United States for the first time in 2013 to become the 
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largest country in global goods trade. Xiaoyan Ding 
said that in recent years, China's foreign trade pat-
tern and trade structure have been constantly opti-
mized, gradually forming a comprehensive, diversi-
fied and diversified import and export market struc-
ture, which plays an important role in promoting 
and stimulating China's development.  
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The main trends of economic cooperation, problems of 
trade and economic cooperation between Poland and 
Ukraine are considered, and the main ways to solve these 
problems are given. 

Keywords: cooperation, economic and trade relations, export 
of goods, import of goods, export of services, import of services. 



Економіст (Ukrainian journal «Economist») #12|2021  ISSN 1810-3944 

20 
 

Additionally, China's foreign trade has pro-
moted the construction of China's industrial sys-
tem, guaranteed the basic balance of the national 
economy, improved the living standards of the Chi-
nese people, and promoted the development of 
world trade. 

As Kang and Chen said in 2018, China ac-
counted for 11.37 percent of global imports and 
13.45 percent of global exports, becoming the top 
trader in the world. However, the sudden and ab-
rupt rise of COVID-19 became a challenge for 
China’s economy as well as the world economy. The 
Covid-19 pandemic is a global crisis with profound 
impact for all aspects of the economy and society, 
some of which are irreversible. The shock of the 
pandemic has resulted in a unique global recession 
which is the deepest in eight decades (World Bank. 
2020. “Global Economic Prospects.”). The Interna-
tional Monetary Fund forecasts a 4.4% contraction 
in global GDP in 2020International Monetary Fund. 
2020. “World Economic Outlook: A Long and Diffi-
cult Ascent.” and the World Trade Organization 
forecasts a 9.2% decline of world trade volume. 
UNCTAD estimates foreign direct investment (FDI) 
flows to decrease by 30–40% in 2020–2021. 

The rapid spread of COVID-19 has made people 
across the country nervous, and the outbreak oc-
curred just before and after the Spring Festival, di-
rectly affecting the entertainment, consumption and 
other service industries. It is another blow to the for-
eign trade industry after the Sino-US trade war, and 
the impact of COVID-19 on foreign trade is manifold. 

"Double circulation" has laid a good founda-
tion for the development of foreign trade. these 
days, China's economy has been deeply integrated 
into the process of economic globalization, and in-
teracts with, interacts with and depends on the 
world economy. In fact, both the domestic and in-
ternational cycles of China's economy are based on 
the connection of the global industrial chain and 
supply chain, and the "double cycle" is built on the 
basis of exploiting two markets with two resources. 

China's timely adoption of a stable foreign trade 
policy has played a positive role. The central and lo-
cal governments have promptly introduced and im-
plemented a series of policies and measures to stabi-
lize foreign trade, including export tax rebates, for-
eign trade credit, and export credit guarantees, open-
ing up industrial chains for foreign trade enterprises, 
creating a sound business environment, benefiting 
more foreign trade enterprises, and playing a posi-
tive role in the import and export of goods. 

To sum up, the COVID-19 epidemic has not 
only caused harm to China's foreign trade, but also 
brought new risks and new tests. Thinking about 
the impact of the epidemic on the development of 
China's foreign trade, how Chinese foreign trade 

enterprises can recover and develop rapidly in the 
epidemic, and how China's overall foreign trade de-
velops to high quality has become a problem that 
must be faced. The change of international politics 
and business climate is an unstoppable trend. As a 
major country in the global trade network, China’s 
government and corporations must adjust actively 
for the coming of the post-pandemic era, stimulate 
China's foreign trade, make new breakthroughs on 
economy and make contributions to revive the 
global economy. 

The epidemic is still spreading around the 
world, the progress of vaccination is uneven, the re-
covery of the world economy is unstable and unbal-
anced, China's foreign trade still faces a complex ex-
ternal environment. 
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Передумови дослідження стимулювання  
зовнішньої торгівлі Китаю  
в постпандемічний період 

 

Глобальна пандемія COVID-19 сильно вплинула 
на зовнішню торгівлю Китаю. Дослідницька робота 
спрямована на аналіз того, як стимулювати зовні-
шню торгівлю Китаю в постпандемічний період. 
Було проведено узагальнення заходів щодо стимулю-
вання зовнішньої торгівлі в постпандемічний період. 
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THE DEVELOPMENT TRENDS OF THE UKRAINIAN WINE INDUSTRY1 

Ganna Iefimova, Valentyna Sergienko 

Today, despite the annexation of Crimea and 
the loss of almost half of the vineyards, Ukraine 
continues to develop as a wine country. Unfortu-
nately, Ukraine cannot boast of an 8,000-year his-
tory. Although in Soviet times Ukraine was the larg-
est supplier of wines (2500 sq. km of vineyards). But 
during the anti-alcohol campaign in 1986, 800 
square km of vineyards were destroyed. Then there 
was a period of "perestroika", a series of economic 
crises, the criminalization of the alcohol sector. The 
last straw was the annexation of Crimea by Russia 
and the loss of production capacity and unique 
vineyards, including indigenous varieties. And 
many of them were landed on the eve of these 
events. However, the industry is active, produces 
millions of decalitres of wine and even in the last 
year shows a recovery.  

Undoubtedly, the most favorable place for 
winemaking, in terms of climate, is the South of 
Ukraine and Transcarpathia. However, a number of 
varieties are trying to grow in other regions of the 
country. Experts predict that in connection with 
warming wine-growing microzones may appear in 
Zaporozhye, Dnepropetrovsk and other regions. Of 
the currently existing wine regions are distinguished 
as areas of industrial viticulture: the southern part of 
Ukraine - Odessa region (in particular, the terroir of 
Bessarabia), Kherson and Mykolaiv. Wines are also 
produced in microzones in the West of the country. 
Bessarabia is the most promising. Today the area of 
vineyards in Ukraine is 43.5 thousand hectares. Ac-
cording to statistics, the area of Crimean vineyards in 
2013 was 75 thousand hectares, but in 2016 the area 
decreased to 45.1 thousand hectares. 

Ukraine understands that in order to enter the 
world market, it needs a locomotive, an autochtho-
nous variety, which will help the country stand out 
among its more successful neighbors in Eastern Eu-
rope. And then, perhaps, Ukrainian oenologists will 
have something to surprise the leaders of world 
winemaking. But after the temporary loss of Crimea 
with its natives, it is not easy to create your own face 
of Ukrainian wine. In the Odessa region, in addition 
to European varieties, there are several local. Ap-
parently, the number one variety (and in general, it 
is our only one) - Telti-kuruk. This unique variety is 
cultivated in the Shabo of Odessa region and is used 
to make promising white wines. Also popular 
among winemakers is the Odessa Black variety (sec-
ond name Aliberne), bred in the 1950s by crossing 
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Cabernet Sauvignon and Alicante Boucher at the 
V.E. Tairov Institute of Viticulture and Enology. Ac-
cording to many experts, the variety has a signifi-
cant potential. It is also worth mentioning Sukholi-
mansky White, obtained in Ukraine by crossing va-
rieties Chardonnay and Swim. The main varieties 
for sparkling wines are European, but Ukrainian 
winemakers also often use the Georgian variety 
Rkatsiteli.  

The varietal composition of vines cultivated in 
Transcarpathia is diverse and has about 150 names, 
among which about 30 are used in winemaking. De-
cent wines are made from such European varieties as 
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bastardo, 
Traminer Pink, Mueller-Thurgau, Pinot Grigio, Pinot 
Blanc, Riesling Rhine. Château Chizay produces 
wines from Hungarian varieties (Furmint, Chersegi) 
and Western European Muscat Otonel. The iconic 
wine of this producer "Rose of the Carpathians", 
which is used variety – Traminer Pink.  

Sparkling wines, cognacs (brandies), still and 
fortified wines are made from Ukrainian wine ma-
terial. It will be recalled that according to EU legis-
lation and requirements, by 2026, manufacturers 
must abandon the names "Champagne" and "Cog-
nac". Today there are about 180 producers in 
Ukrainian winemaking. Among them, 61 are small 
producers, who have recently been able to legalize 
themselves due to legislative amendments. In 2017-
2018, the production of wine materials grew stead-
ily, on average by 5%, a significant increase in the 
production of wine material for cognacs (brands) by 
25%. In 2018, Ukraine produced 40% less still and 
sparkling wines than in 2013. At the same time, if 
the market for still wines gradually grew after the 
collapse in 2014, the segment of sparkling wines can 
be called volatile. In 2018, the production of still 

Ганна Єфімова, доктор економічних наук, професор, 
Валентина Сергієнко, магістрант 
Національний університет кораблебудування  
імені адмірала Макарова 

Тенденції розвитку виноробної  
промисловості України 

Розглянуто основні тенденції виноробної промисло-
вості України. Висвітлено особливості сортів і вироб-
ництва для виноградарських регіонів України. Оцінено 
перспективи розвитку виноробства та експортний по-
тенціал виноробної промисловості. 

Ключові слова: виноробство, сорт винограду, вино-
матеріали, ринок вина. 



Економіст (Ukrainian journal «Economist») #12|2021  ISSN 1810-3944 

22 
 

wines in Ukraine increased by almost 1.5% com-
pared to 2017. Sparkling production fell by 8%. 

The Ukrainian wine market is promising both 
in terms of exports and imports. And the most far-
sighted operators understand this and seem to be 
using it successfully. In recent years, exports of 
Ukrainian wine to Europe have increased several 
times, Ukrainian wine is becoming significantly 
more popular in the EU. There is success in the UK, 
which is considered a demonstration podium for 
the world's wine traders. If you look at the figures 

of the last five years, the wine market, in terms of 
sales and imports, has not changed significantly. 
There was a rapid growth until 2013-14, now the sit-
uation is stable. At present, Ukraine needs to focus 
on realizing its export potential. 
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УДК 330.322:519.862 

MODERN VIEWS ON THE RESTRUCTURING OF THE SHIPBUILDING ENTERPRISE 
TO IMPROVE THE ECONOMIC BENEFITS OF SHIPBUILDING INDUSTRY2 

Ganna Iefimova, Yang Yadi

Today, despite the annexation of Crimea and 
the loss of almost half of the vineyards, Ukraine 
continues to develop as a wine country. Unfortu-
nately, Ukraine cannot boast of an 8,000-year his-
tory. Although in Soviet times Ukraine was the larg-
est supplier of wines (2500 sq. km of vineyards). But 
during the anti-alcohol campaign in 1986, 800 
square km of vineyards were destroyed. Then there 
was a period of "perestroika", a series of economic 
crises, the criminalization of the alcohol sector. The 
last straw was the annexation of Crimea by Russia 
and the loss of production capacity and unique 
vineyards, including indigenous varieties. And 
many of them were landed on the eve of these 
events. However, the industry is active, produces 
millions of decalitres of wine and even in the last 
year shows a recovery.  

Undoubtedly, the most favorable place for 
winemaking, in terms of climate, is the South of 
Ukraine and Transcarpathia. However, a number of 
varieties are trying to grow in other regions of the 
country. Experts predict that in connection with 
warming wine-growing microzones may appear in 
Zaporozhye, Dnepropetrovsk and other regions. Of 
the currently existing wine regions are distinguished 
as areas of industrial viticulture: the southern part of 
Ukraine – Odessa region (in particular, the terroir of 
Bessarabia), Kherson and Mykolaiv. Wines are also 
produced in microzones in the West of the country. 
Bessarabia is the most promising. Today the area of 
vineyards in Ukraine is 43.5 thousand hectares. Ac-
cording to statistics, the area of Crimean vineyards in 
2013 was 75 thousand hectares, but in 2016 the area 
decreased to 45.1 thousand hectares. 

Ukraine understands that in order to enter the 
world market, it needs a locomotive, an autochtho- 
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nous variety, which will help the country stand out 
among its more successful neighbors in Eastern Eu-
rope. And then, perhaps, Ukrainian oenologists will 
have something to surprise the leaders of world 
winemaking. But after the temporary loss of Crimea 
with its natives, it is not easy to create your own face 
of Ukrainian wine. In the Odessa region, in addition 
to European varieties, there are several local. Appar-
ently, the number one variety (and in general, it is 
our only one) - Telti-kuruk. This unique variety is 
cultivated in the Shabo of Odessa region and is used 
to make promising white wines. Also popular 
among winemakers is the Odessa Black variety (sec-
ond name Aliberne), bred in the 1950s by crossing 
Cabernet Sauvignon and Alicante Boucher at the 
V.E. Tairov Institute of Viticulture and Enology. Ac-
cording to many experts, the variety has a significant 
potential. It is also worth mentioning Sukholimansky 
White, obtained in Ukraine by crossing varieties 
Chardonnay and Swim. The main varieties for spar-
kling wines are European, but Ukrainian winemak-
ers also often use the Georgian variety Rkatsiteli.  
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Сучасні погляди на реструктуризацію судно-
будівних підприємств для підвищення еконо-

мічних вигод суднобудівної промисловості 
 

Розглянуто і систематизовано погляди сучасних 
науковців на проблему реструктуризації суднобудівних 
підприємств. Визначено перспективи подальших дос-
ліджень в контексті зростання ефективності суднобу-
дівної промисловості. 

Ключові слова: реструктуризація, суднобудівне під-
приємство, економічні вигоди, підходи 
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The varietal composition of vines cultivated in 
Transcarpathia is diverse and has about 150 names, 
among which about 30 are used in winemaking. De-
cent wines are made from such European varieties as 
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bastardo, 
Traminer Pink, Mueller-Thurgau, Pinot Grigio, Pinot 
Blanc, Riesling Rhine. Château Chizay produces 
wines from Hungarian varieties (Furmint, Chersegi) 
and Western European Muscat Otonel. The iconic 
wine of this producer "Rose of the Carpathians", 
which is used variety – Traminer Pink.  

Sparkling wines, cognacs (brandies), still and 
fortified wines are made from Ukrainian wine ma-
terial. It will be recalled that according to EU legis-
lation and requirements, by 2026, manufacturers 
must abandon the names "Champagne" and "Cog-
nac". Today there are about 180 producers in 
Ukrainian winemaking. Among them, 61 are small 
producers, who have recently been able to legalize 
themselves due to legislative amendments. In 2017-
2018, the production of wine materials grew stead-
ily, on average by 5%, a significant increase in the 
production of wine material for cognacs (brands) by 
25%. In 2018, Ukraine produced 40% less still and 
sparkling wines than in 2013. At the same time, if 
the market for still wines gradually grew after the 
collapse in 2014, the segment of sparkling wines can 
be called volatile. In 2018, the production of still 
wines in Ukraine increased by almost 1.5% com-
pared to 2017. Sparkling production fell by 8%. 

The Ukrainian wine market is promising both 
in terms of exports and imports. And the most far-
sighted operators understand this and seem to be 
using it successfully. In recent years, exports of 
Ukrainian wine to Europe have increased several 

times, Ukrainian wine is becoming significantly 
more popular in the EU. There is success in the UK, 
which is considered a demonstration podium for 
the world's wine traders. If you look at the figures 
of the last five years, the wine market, in terms of 
sales and imports, has not changed significantly. 
There was a rapid growth until 2013-14, now the sit-
uation is stable. At present, Ukraine needs to focus 
on realizing its export potential. 
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УДК 658.15 

ПОБУДОВА СТРАТЕГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ВИНОРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА3 

Андрій Зінченко, Павло Колбешкін  

Вітчизняні виноробні підприємства, які ма-
ють тенденцію до застосування експортно-оріє-
нтованої стратегії та залучення існуючого стра-
тегічного потенціалу, відчувають потребу в ста-
лості та передбачуваності економічних проце-
сів. Саме тому збільшується вагомість методич-
них підходів до формування та реалізації стра-
тегії розвитку виноробних підприємств, яка має 
враховувати їхню унікальність та специфіч-
ність, створюючи індивідуальний стратегічний 
профіль на зовнішньому ринку. 

Однією з найбільш поширених і потенційно 
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придатних для формування стратегії виходу 
підприємства на зовнішній ринок є модель стра-
тегічного управління А. Д. Літтла ADL/LC [1]. 
Відповідно до базових теоретичних постулатів 
моделі ADL/LC стратегічне позиціювання підп-
риємства виходить із визначення підсумкової 
конкурентної позиції її окремих видів бізнесу в 
залежності від зовнішніх передумов, насамперед 
галузевих і технологічних факторів, стадії жит-
тєвого циклу як самого підприємства, так і ство-
рюваних ним продуктів. Визначення стратегіч-
ної позиції підприємства відбувається за двома 
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критеріями – стадія життєвого циклу виду біз-
несу і конкурентного становища даних видів бі-
знесу в своїй галузі господарювання (домінуюча, 
сильна, помітна, міцна чи слабка). Кожен на-
прям діяльності підприємства аналізується ок-
ремо з тією метою, щоб з’ясувати стадію розви-
тку галузі та всередині неї конкурентне стано-
вище. Таким чином, стратегічна матриця ADL 
містить 20 складових, які утворені 4 стадіями 
життєвого циклу досліджуваної галузі і 5 можли-
вими конкурентними позиціями. Стадії життє-
вого циклу досліджуваної галузі в матриці вка-
зуються по осі Y. Вони характеризуються такими 
факторами: динамікою обсягів виручки від реа-
лізації продуктів підприємства, передбачувані-
стю приросту виручки від реалізації, динамікою 
асортиментної лінії, числом конкурентів і їх  
часткою ринку у відсотках від загальної виру-
чки, особливістю розподілу ринку збуту, постій-
ністю споживачів, наявністю стартових бар'єрів, 
застосовуваної технології виробництва (збуту) 
продукції.  

Основним показником, що застосовуються 
для балансування бізнес-портфелю і відобра-
ження внеску кожного напряму діяльності в ус-
пішність підприємства, є RONA-граф [2]. Граф 
являє собою матрицю, складену з двох парамет-
рів - відносного показника RONA (%) та рівня 
реінвестицій, в якій схематично відображається 
ефективність кожного бізнесу в зазначених ко-
ординатах.  

Таким чином, формується фактичний про-
філь підприємства з позиції генерування грошо-
вого потоку кожним напрямом експортної дія-
льності. Автори розробляли даний підхід для га-
лузей, в яких життєвий цикл продукту короткий 
і які можуть не досягти цілі, якщо вчасно не буде 
застосована необхідна стратегія – тобто цей ін-
струментарій цілком придатний для викорис-
тання в виноробстві.  

Незважаючи на конкретний характер цільо-
вого показника ефективності експортної діяльно-
сті підприємства, методика ADL/LC не позбав-
лена недоліків з позиції формування стратегії ви-
ходу підприємства на зовнішній ринок, так як:  

- спрямована на аналіз ефективності конк-
ретного напряму діяльності, а не стратегії підп-
риємства в цілому, тому відсутній механізм ви-
значення мети в рамках підприємства і оцінки 
результативності її поточної діяльності;  

- в якості ключового критерію ефективності 
використовуються коефіцієнти, засновані на по-
казнику NI «чистий дохід», що не враховує об-
сяги реальних інвестицій капітального харак-
теру, таким чином, акцент зроблений лише на 
поточну операційну діяльність; також наслідком 

трансформаційних змін даних показників ціл-
ком може стати ситуація, при якій напрям діяль-
ності буде позитивно охарактеризований в побу-
дованій системі координат, однак підприємство 
поступово втрачає конкурентний потенціал в да-
ній галузі через відставання від конкурентів за те-
мпом приросту виручки або частки ринку;  

- не враховується можливий вплив дина-
міки ключових макроекономічних індикаторів в 
регіонах господарської присутності на ефектив-
ність поточної і перспективної діяльності підп-
риємства на даних ринках.  

Таким чином, існуючий підхід ADL/LC по-
требує доопрацювання в частині конкретизації 
рекомендованого інструментарію формування 
експортно-орієнтованої стратегії для винороб-
них підприємств.  

Не відкидаючи в цілому ресурсну концепцію 
управління і роль внутрішніх чинників форму-
вання конкурентоспроможності (володіння уніка-
льними ресурсами і здібностями) в досягненні 
стратегічного фінансового успіху підприємств на 
зовнішніх ринках, слід висунути гіпотезу про до-
мінуючу силу зовнішніх факторів в досягненні ус-
піху, таких як макроекономічна динаміка, життєві 
та технологічні цикли продуктів і галузей, політи-
чні і соціальні чинники, виходячи з цього процес 
стратегічного цілепокладання повинен будува-
тися на методі дедукції – від визначення загальних 
умов і факторів успіху до формування цільових 
показників довгострокової експортної діяльності 
виноробних підприємств. 
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The construction of a strategic profile  
of a winery 

 

The application of the ADL / LC model for the 
formation of the strategy of entry of wineries into foreign 
markets is substantiated. The indicators used to balance the 
business portfolio are identified. The shortcomings of the 
ADL / LC model are described and the ways of their 
neutralization in the process of development of export-
oriented strategy of wineries are suggested. 
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УДК 651 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ВИДИ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ4 

Наталія Згадова, Ірина Галкіна 

Стандартизація визначається, як діяльність, 

що полягає в установленні положень для загаль-

ного та неодноразового використання щодо на-

явних чи потенційних завдань і спрямована на 

досягнення оптимального ступеня впорядкова-

ності у певній сфері [1]. 

Основними принципами і метою стандарти-

зації є забезпечення безпеки для життя та здоро-

в'я людини, тварин, рослин, охорона здоров'я; 

сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгі-

влі; врахування сучасних досягнень науки і тех-

ніки, а також стану національної економіки; за-

безпечення участі в розробці стандартів юридич-

них та фізичних осіб – розробників, виробників, 

споживачів; добровільність вибору виробниками 

видів стандартів при виробництві продукції чи її 

постачанні; пріоритетності прямого впрова-

дження в Україні міжнародних і регіональних 

стандартів; дотримання міжнародних та євро-

пейських правил і процедур стандартизації [2]. 

Результатом стандартизації є нормативні 

документи в даній сфері. Вони встановлюють 

правила, загальні принципи чи характеристики 

різних видів діяльності або їх результатів. Та-

кими нормативними документами є стандарт, 

кодекс усталеної практики і технічні умови. 

Стандарт – нормативний документ, засно-

ваний на консенсусі, прийнятим визнаним орга-

ном, що встановлює для загального і неоднора-

зового використання правила, настанови або ха-

рактеристики щодо діяльності чи її результатів, 

і спрямований на досягнення оптимального сту-

пеня впорядкованості в певній сфері. 

Стандартизація – це розробка і встанов-

лення вимог, норм, правил, які забезпечують 

право споживача на придбання товарів належ-

ної якості за прийнятною ціною, а також на без-

печність і комфортність праці. Об’єктом станда-

ртизації є продукція, процес, послуги, для яких 

розробляються певні вимоги, характеристики, 

параметри, правила [3]. Стандартизація здійс-

нюється на міжнародному, регіональному, наці-

ональному рівнях.  

Розуміння стандарту не є тотожним і єди-

ним. Нормативно-правові акти дають різне ви-

значення терміна «стандарт», що зумовлюється 
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специфікою сфери правового регулювання 

цього нормативно правового акта. На основі 

аналізу нормативних джерел і поєднання окре-

мих підходів у розумінні стандартів під станда-

ртом у сфері безпеки як узагальненим поняттям 

пропонується розуміти правила, настанови, мі-

німальні нормативні вимоги, характеристики, 

що висуваються до певного виду діяльності або 

її результатів, що спрямовані на підтримання 

допустимого рівня безпеки, формуються компе-

тентними органами, установами на основі кон-

сенсусу та сприймаються всіма адресатами як 

добровільне зобов’язання [4]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Формування та управління системою про-

довольчої безпеки: [монографія] / Під заг. ред. 

к.е.н., доц. Н.С. Згадової, к.е.н., доц. Ю.Г. Неустро-

єва. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 247 с. 

2. Соціально-економічний розвиток регіону 

в системі забезпечення продовольчої безпеки: мо-

нографія / Работін Ю.А., Лагодієнко В.В., Згадова 

Н.С., Неустроєв Ю.Г., Павленко Г.М., Кравченко 

Ю.І. Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 207 с. 

3. Закон України «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України стосовно харчо-

вих продуктів» URL:https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/ show/1822-IX#Text 

4. Тихомиров д. О. Міжнародні стандарти у сфері 

безпеки. право і суспільство. № 2 / 2020. с.125-130. URL: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/2_202

0/part_1/22.pdf

Natalia Zhgadova, PhD (Economics),  
Irina Galkina, 
Odessa National Academy of Food Technologies 
 

Economic essence and main types  
international standards 

 

This paper considers the types of international 
standards. It is clarified on what principles and for what 
purpose international standardization is carried out and 
who has a leading role in its formation. Also, generally 
accepted international standards and standards of other 
countries are compared. 

Keywords: standardization, international standardi-
zation, standard. 



Економіст (Ukrainian journal «Economist») #12|2021  ISSN 1810-3944 

26 
 

УДК 330.131.7 

РИЗИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ:  
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ5 

Наталія Згадова, Світлана Коротка 

Стратегія економічної безпеки – це сукуп-
ність найбільш значущих рішень та заходів, 
спрямованих на забезпечення прийнятного рі-
вня безпеки функціонування підприємства [1]. 

Державна стратегія в сфері забезпечення 
економічної безпеки повинна бути зорієнтована 
на виведення економіки з кризи, підтримку віт-
чизняного виробника, посилення науково – тех-
нічного потенціалу, забезпечення добробуту на-
селення на рівнях, що перевищують граничні 
значення, протистояння викликам глобалізації. 
Зазначені завдання повинні вирішуватися засо-
бами ефективного державного регулювання су-
спільного регіонального виробництва і запрова-
дження демократичних ринкових перетворень 
у напрямі підтримки економіки держави [2]. 

У наш час підприємства змушені здійсню-
вати свою діяльність в умовах нестабільності, 
глобалізації та мінливого зовнішнього середо-
вища. Пристосування до цього вимагає від підп-
риємства формування певного потенціалу ресу-
рсів для забезпечення його розвитку. Одним із 
вагомих факторів ефективності діяльності підп-
риємства є модернізація його основних фондів. 
Даний процес потребує значних інвестицій, які, 
як правило, пов’язані із загрозами та ризиками. 
Гарантування економічної безпеки підприємс-
тва включає в себе виокремлення, аналіз та оці-
нку існуючих загроз з кожної функціональної 
складової опрацювання на їх основі системи зас-
тережних та протидійних заходів. 

Для будь-якого підприємства вивчення та 
оцінка ризиків необхідні для того, щоб визна-
чити настання подій із негативними наслід-
ками, а також небезпеку виникнення непередба-
чених втрат, збитків та недоотримання прибу-
тку в порівнянні з запланованим [2]. 

Щоб запобігти негативних наслідків у ви-
гляді загроз економічній безпеці підприємств 
або ж мінімізувати цей вплив, необхідно зазда-
легідь попіклуватися про вибір заходів та мето-
дів, які забезпечать виявлення ризикової ситуа-
ції та ліквідувати її причини на самому початку. 

Складність класифікації ризиків полягає в їх-
ньому різноманітті. Існують певні види ризиків, 
дії яких піддані усі без винятку організації, але по-
ряд із загальними є специфічні види ризику, які 
зв'язані з господарською діяльністю; ризик, який 
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зв'язаний з особистістю підприємця, ризик, який 
зв'язаний з недостатністю інформації про стан зо-
внішнього середовища. Цінність цієї класифікації 
для пересічного підприємця або ж власника ма-
лого підприємства полягає в тому, що суб’єкт гос-
подарювання прогнозовано знатиме про ті ри-
зики, які можуть його очікувати на стадіях розви-
тку бізнесу, а отже, зможе зменшити їх дію або ж 
взагалі їх уникнути чи ліквідувати. Системи кла-
сифікації ризику допомагають організації прово-
дити краще моніторинг, групувати загрози за ок-
ремими операціями чи відділами, розподіляти 
відповідальність за різні типи ризиків тощо. Фор-
муючи чи вдосконалюючи систему економічної 
безпеки підприємства варто вирішувати яка фор-
малізована система класифікації найбільш повно 
задовольняє вимоги та потреби установи відпо-
відно [3]. Аналіз соціально - економічної ситуації в 
Україні показує, що на сьогодні ризики з боку 
(особливо це стосується фінансової сфери) набу-
вають особливо загрозливого характеру і потребу-
ють негайного вирішення і подолання. 

Таким чином, задля нейтралізації будь-яких 
загроз економічній безпеці суб’єкти господарю-
вання повинні спрямовувати свої зусилля на ство-
рення та підтримку власної системи економічної 
безпеки, яка створить умови для ефективного фу-
нкціонування підприємства, досягнення ним пос-
тавлених цілей за умов жорсткої конкуренції та 
значних господарських ризиків, шляхом своєчас-
ного виявлення та нейтралізації різних ризиків. 
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УДК 378.1 

RISKS GOING ALONG THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  
OF DUAL EDUCATION PROGRAMS6 

Olesia Kanash 

The development of the dual education 
implementation fundamentals in higher education 
institutions is the frame of HEIs’ and guarantors’ of 
educational programs reference. Of course, they are 
interested in preventing the risks that accompany 
the development of appropriate programs and their 
implementation. Our observation made us possible 
to identify the most important of them: 

 а) the vulgarization of dual education. Its 
manifestations are diverse. We are focusing on the 
key ones. The first is the substituting the duality of 
higher education for its surrogate – an acquisition 
of working professions by students. They could be 
understooden: life circumstances forces them to 
find additional funds to satisfy even the most basic 
needs and, most importantly, to pay for education. 
It is getting more expensive from year to year. The 
average price for studying in the country's 
universities is 30 thousand UAH. [1] According to 
the "Procedure for forming the minimum tuition fee 
for higher education on the basis of indicative cost" 
[2], it will be equalized to the cost of tuition student 
budget over the next two years, which is - 56 
thousand UAH [3], taking in account a minimum 
wage of 6000 thousand UAH (November 2021) [4]. 
However, we must recognize that there is the 
significant difference between professional 
competencies of a skilled worker and a bachelor, 
and even more between a master's degree. Finally, 
we will be able to report on "successes", and on 
reaching the real goal - hardly. 

Another serious problem is the discrepancy 
between the professional employment of students 
and the chosen field of study, consciously or under 
the pressure of reference groups. Among the job 
offers for this category of young people (part-time) 
from the Jooble service are dominated by the 
following vacancies: salesman, product layout, 
bartender (barista), administrator, waiter, call center 
manager (?!) [5]. Obviously, in order to perform the 
duties properly, the need of the higher education is 
not necessary. Nevertheless, the dean's office will 
receive a document on employment and, in turn, will 
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help with executing an individual schedule. 
Working part-time for pocket money in addition to 
money from parents is a good initiative, but it could 
not been called as dual education in a proper sense. 

 b) the solution of economic problems related 
to the implementation of dual education projects, 
which arise in enterprises in forms of expenses on: 
the supply of professional equipment of the curator 
and mentors, payment for the hours they will spend 
on their new subordinates, planning the division of 
labor between them, compliance with the 
requirements of safety, sanitation and labour 
health; providing students with overalls, objects 
and means of labor; equipment of premises for 
collective communications with novice employees; 
payment of wages to them, regardless, at least 
initially, of the quality of the duties and 
reimbursement of tuition costs, if German practice 
takes root. There, companies participating in dual 
programs pay tuition per student.  

Businesses are aware of the risks associated 
with students' life plans changes. They are partially 
offset by a clear definition of  contractual 
obligations that students undertake: to complete the 
chosen curriculum and work at the company for an 
agreed period of time. Otherwise, employers lose 
both money and hope to increase the quality of 
intellectual capital, but deserve to be reimbursed. 

HEIs also faces problems. For example, 
transferring at least some part of the educational 
process to partner companies will automatically 
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reduce the workload of teachers, that leads to personal 
earns falling. The possibility could not be excluded 
that it will rise the necessity to deepen the scientific 
and methodological support of dual programs and 
there will be a redistribution of hours between the first 
and second half of the day, which is traditionally 
devoted to scientific, organizational and other types of 
work. Heads of departments, of educational units, 
deans should seriously consider that. 

We also would like to add to this the very 
probable claims of at least some students who will 
demand explanations from the rector about the 
reasons why they, being at the company for a 
certain part of the period of study at the university, 
are not entitled to a discount. This is, of course, for 
those who study at the expense of individuals or 
legal entities. 

We do not rule out that for these reasons, 
academic and business spaces do not abound with 
initiatives to launch dual learning projects. We do 
not remove the blame for this from economics. 

Unfortunately, the representatives of its active part 
did not advance the recognition of the advantages 
of foreign universities in comparison with domestic 
ones. However, for practical recommendations or 
other constructive suggestions is not a word about. 
This opens the field for further research in order to 
explain the relationship between the participants of 
the process, a list of tasks facing each of them. 
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УДК 330.322 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО  
ІНВЕСТУВАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОТГ7 

Марія Клисяк, Алла Зотова 

Іноземні інвестиції відіграють важливу роль 
в економічному розвитку територіальних гро-
мад України. Розвиток ОТГ, вирішення соціаль-
них проблем, підвищення рівня життя відбува-
ється саме за рахунок іноземних інвестицій. На 
активізацію інвестиційного процесу впливають 
багато факторів.  Іноземний інвестор при вкла-
денні власних ресурсів керується значним пере-
ліком критеріїв, оцінюючи при цьому істотні 
складові та рівень його інвестиційної привабли-
вості з позиції подальшої інвестиційної віддачі. 

Особливе значення відіграє визначення ос-
новних факторів ефективності міжнародного ін-
вестування в діяльність ОТГ України, що дозво-
лить зорієнтуватися на основних проблемах, які 
найбільше впливають на міжнародне інвесту-
вання в діяльність територіальних громад. Отже, 
виділення факторів ефективності міжнародного 
інвестування в діяльність ОТГ України є почако-
вою стадією у цьому дослідженні, яка має особ-
ливе значення для іноземних інвесторів. 

Інвестиційна діяльність являє собою склад-
ний багатогранний процес, ефективність якого 
обумовлюється багатьма факторами. Для ефек-
тивного управляння як інвестиційною діяльні-
стю, так і її ефективністю необхідно мати чітке 
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уявлення про весь спектр факторів, що обумов-
люють результативність інвестиційної діяльності 
та інвестиційного процесу в цілому.  Фактор ефе-
ктивності інвестицій – це причина, що обумов-
лює рух інвестиційного процесу, визначає його 
характер, типові риси і закономірності розвитку. 
Рівень ефективності інвестиційного процесу або 
діяльності є слідством або результатом дії фак-
тору чи факторів ефективності інвестування [1]. 

У дослідженні Корейської асоціації науки [2] 
досліджується вплив шести факторів (шкал) на 
наміри інвесторів ПІІ, включаючи: інфраструк-
туру, переваги розташування, людський капітал, 
політику залучення ПІІ, державні послуги і рі-
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вень життя. Щодо залучення іноземних інвести-
цій в територіальні громади України можна виді-
лити наступні фактори ефективності міжнарод-
ного інвестування в діяльність ОТГ України: 

- ризик, як фактор включає: економічний, 
корупційний, політичний, соціально-культур-
ний, кримінальний, фінансовий, організаційно-
правовий ризик; 

- імідж фактор, тобто сприйняття потенцій-
ними інвесторами територіальної громади. 
Міжнародні відносини, які склалися в період 
співпраці з іноземними інверторами, дотри-
мання норм та правил договорів. Факторами не-
гативного іміджу України для інвесторів є відсу-
тність цільової і послідовної політики держави у 
сфері інвестиційної діяльності, недоліки в дер-
жавному управлінні, невизначений у деяких ви-
падках статус інвесторів, складний порядок ад-
міністративних процедур, неврегульованість 
питань відповідальності учасників інвестицій-
них відносин, у тому числі держави. Ці фактори 
примушують як вітчизняних, так і іноземних  
інвесторів проводити обережну і очікувальну 
політику у сфері інвестиційної співпраці з Укра-
їною [3]; 

 - потенціал регіону – наявність земельних, 
трудових, технічних, наукових та енергетичних 
ресурсів; 

 - інновації, як ключовий фактор збіль-
шення конкурентних переваг серед інших ОТГ; 

 - екологічний фактор – рівень забруднення  
 

навколишнього середовища, стан природніх ре-
сурсів регіону. 

Застосування факторів ефективності міжна-
родного інвестування в діяльність ОТГ України 
дозволить виявити найбільш проблемні фактори 
територіальної громади,  які потребують заходів 
та засобів щодо їх вирішення.  Іноземному інвес-
тору дасть можливість оцінювати рівень ефекти-
вності територіальної громади, її конкурентні пе-
реваги та недоліки. У тактичних і стратегічних 
цілях, які ставляться перед ОТГ, необхідно врахо-
вувати недоліки, що виявлені при оцінці ефекти-
вності міжнародного інвестування в діяльність 
територіальних громад та впроваджувати дієві 
заходи щодо підвищення його ефективності з 
урахуванням наявного досвіду. 

 
Список використаних джерел: 

1. Ковтун Н.В. Факторний аналіз ефективно-
сті інвестиційного процесу та діяльності. URL: 
http://magazine.faaf.org.ua/faktorniy-analiz-efektivnosti-
investiciynogo-procesu-ta-diyalnosti.html 

2. Van Loi ,  Anh Duc,  To Uyen ,  Quang Huy Thi 
Thuy Hong , LE, Thuy Duong ,  Thanh Phong. Factors 
Affecting FDI Intentions of Investors: Empirical 
Evidence from Provincial-Level Data in Vietnam. The 
Journal of Asian Finance, Economics and Business. 
Volume 8 Issue 4. 2021, рр.125-134.  

3. Третяк Н. М. Фактори формування інвести-
ційного клімату в Україні / Н. М. Третяк // Фі-
нансовий простір. – 2015. – №3. – С.165-170.

 

УДК 159 

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ8 

Вікторія Левенець, Ірина Григоренко  

Однією з важливіших проблем сучасної ви-
щої освіти є підвищення якості  дистанційної 
форми навчання, яка може бути реалізована на 
базі інтернет- технологій, за допомогою яких мо-
жна створювати дистанційні курси. 

Однією з найпопулярніших  навчальних се-
редовищ є модульне об’єктно-орієнтоване  ди-
намічне середовище MOODLE, яке дає можли-
вість викладачу створювати навчальні курси, ле-
кційні та практичні матеріали, тести  для успіш-
ної організації взаємодії між викладачами та сту-
дентами [1].  

Можна виділити такі переваги даної сис-
теми: активна форма організації навчання, об-
мін знаннями; можливість обміну файлами;  ви-
бір системи оцінювання; дані о роботі студентів; 
можливість пристосувати систему під власні  
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потреби, впровадження інших модулів; наяв-
ність компонентів системи для роботи користу-
вачів с обмеженими можливостями. 

Однак, незважаючи на переваги  та недоліки 
існуючих систем управління дистанційним на-
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вчанням, є загальна проблема оцінки поведінки 
студентів при вивченні навчальних матеріалів і 
вирішенні завдань в онлайн-режимі. Тобто, дуже 
складно визначити те, що студенти пройшли на-
вчальний курс самостійно і доброчесно [2]. 

На нашу думку, з метою підвищення якості 
дистанційної вищої освіти необхідно розробити 
автоматизовану інформаційно-аналітичну сис-
тему, яка дасть змогу проводити аналіз поведі-
нки студента на основі можливих порівняльних 
критеріїв, виводити оцінку викладачу в вигляді 
графічних і текстових даних. Це дозволить ви-
коренити недобросовісне відношення студентів 
к навчанню, а також отримати інформацію про 
тривалість вивчення навчальних матеріалів, 
тривалість проходження тестування та інших 
контрольних заходів, що в свою чергу, дозво-
лить максимально об’єктивно оцінити реальний 
рівень знань студента. Однією з найвідомих і ви-
користовуваних  моделей оцінки ефективності 
навчання є модель Дональда Киркпатрика. 

Метод Киркпатрика складається з 4 рівнів: 
Перший рівень - реакція на навчання. На 

даному етапі важливо з’ясувати, як ті, хто бере 
участь у навчанні, реагують безпосередньо на 
саме навчання — чи подобається воно їм, і для 
чого вони використовуватимуть отримані нави-
чки та знання.  

Другий рівень – навчання. Цей рівень пе-
редбачає оцінку того, якою мірою засвоїли сту-
денти нову інформацію, чи змінилися і наскі-
льки їх знання в результаті вивчення курсу.  

Третій рівень – поведінка. Результати оці-
нки на  третьому рівні дозволяють виявити від-
мінності від поведінки студентів до і після ви-
вчення навчального курсу. 

Четвертий рівень – результати.  Дається ін-
тегральна оцінка вивчення курсу в цілому. Ме-
тодика  експертної оцінки поведінки студента 
по Киркпатрику передбачає  за допомогою те-
сту, який складається з 5 питань [3] , що визнача-
ють як змінилася поведінка студента в резуль-
таті навчання, наскільки отримані знання і на-
вички можуть використовуватися на практиці. 

Кожне питання складається з визначеної кі-
лькості  передбачених відповідей, кожна відпо-
відь оцінюється у відсотках.  В підсумку, студент 
може отримати максимум – 100 відсотків, а міні-
мум – 0.  

При цьому, рівень однотипної поведінки 
тим нижче, чим нижче кількість відсотків які 
отримує студент. 

Згідно методики Киркпатрика зміст питань 
полягає в наступному: 

1. Який відсоток часу виконання завдання 
витрачається в порівнянні з іншими завданнями 

курсу. Найнижчий бал виставляється, коли час, 
затрачений на виконання контрольного за-
вдання, не відповідає часу виконання поточного 
завдання. Найвищій бал – якщо відсотки співпа-
дають. 

 2. На скільки відсотків засвоєно завдання. 
Найнижчий бал – становить, якщо завдання не 
було засвоєно. Найвищий – засвоєно повністю. 

3. Який відсоток відмов від спроби випра-
вити невірно виконане завдання. Низький бал 
становить, якщо студент не переробляє невірно 
виконане завдання. Найвищий – коли студент 
вирішує завдання до тих пір, поки не знайде ві-
рне рішення. 

4. Який відсоток відповідності виконання 
модульних робіт поточним практичним завдан-
ням. Низький бал становить, коли поведінка сту-
дента  при виконанні модульних і поточних ро-
біт не співпадає. Найвищий бал – коли відсоток 
виконання цих робіт максимально наближені. 

5. Який відсоток відповідності поточних і 
модульних робіт. Низький бал – якщо результат 
написання модульної роботи відрізняється від 
результату виконання поточних завдань. Най-
вищий бал – якщо ці результати однакові, або 
максимально наближені один до одного.   

Треба відмітити, що для оцінки якості дис-
танційного навчання можна використовувати і 
інші моделі у комплексі (модель Я.Стреляу, 
Дж.Филлипса,  модель Д.Ульріха та інш.), при 
цьому отримати узагальнюючу оцінку якості 
дистанційного навчання. 

Таким чином, впровадження у вищі навча-
льні заклади розроблені інформаційно-аналіти-
чні системи експертної оцінки поведінки студе-
нта, при проходженні дистанційної форми нав-
чання, значно підвищить  його якість. 
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УДК 339.138 

BENEFITS AND RISKS OF OUTSOURCING IN INTERNATIONAL BUSINESS 1 

Olga Maistrenko, Oksana Komarnytska 

One of today’s successful business models that 
can reduce costs, increase productivity and help 
achieve greater competitive advantages is outsourc-
ing. At present, this is a common practice in interna-
tional business and an effective management tech-
nique. However, like any other way to increase the ef-
ficiency of economic activity, outsourcing has its own 
characteristics, prerequisites, advantages and disad-
vantages. Outsourcing is a relatively new type of ser-
vice, which, however, has firmly established itself in 
international business. Outsourcing services can be 
used to solve many problems in the event that there is 
a need to perform narrow-profile work, the volume of 
which is small and to hire an employee to perform 
them on a permanent basis does not make sense.  

That is, outsourcing is a service that is actively 
used by the firm, but it is not their direct producer, 
but involves third-party companies that solve any 
problems of the customer organization under a pre-
viously concluded agreement in the framework of 
long-term cooperation [1].  

Outsourcing is successfully used in such areas of 
activity as accounting, IT services, clearing, legal field, 
distribution services, recruitment, logistics, market-
ing, advertising, catering. The most widespread are fi-
nancial, accounting and IT outsourcing [1, 2]. 

Thus, currently outsourcing and its varieties are 
quite effective tools for business management. How-
ever, along with the obvious advantages, outsourc-
ing services are associated with certain risks. Based 
on the analysis of scientific and practical literature [3-
4], we have identified the main types of risks associ-
ated with the transfer of authority to perform certain 
services or work of an outsider company, and identi-
fied appropriate ways to reduce them:  

1) Loss of control. The company’s management 
can not manage business processes outsourced, it is 
complicatedmonitoring productivity and effi-
ciency. Minimization: to determine the list of re-
sponsibilities that management is ready to transfer 
to the outsourcing company, to determine a de-
tailed plan of cooperation, to appoint responsible 
persons, to monitor implementation.  

2) Communication barriers. When using out-
sourcing there are problems with virtual communi-
cation, time differences, unproductive expectations. 
Minimization: installstandardized formats for busi-
ness communication, work schedule, use effective 
management tools.  
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3) Contingencies and hidden costs. In the pro-

cess of providing services, the company may face 
unforeseen expenses that will have to be paid – 
work during non-working hours, equipment up-
grades, etc. As a result, the total cost of the project 
increases. Minimization: it is necessary to clearly 
define the rights and responsibilities, control the 
costs and schedule of the outsourcer.  

 4. Unreliability of the supplier. There are a 
number of requirements for the service provider. 
The requirements will be different for each com-
pany and type of activity, but in general they re-
flectthe necessary skills and experience, to perform 
their duties in good faith, to be flexible enough to 
solve urgent problems. Minimization: you need to 
be responsible in choosing an outsourcer, to formu-
late requirements and criteria for their evaluation, 
to study the history of the outsourcing company.  

 5. Privacy and security issues. When applying 
for services to outsourcing companies, the customer 
companyopens the assets of its business to third par-
ties. This applies to copyrights, patents, trade secrets, 
etc. The likelihood of such a danger increases if the 
outsourcer is located in another country. Minimiza-
tion: involve an international lawyer in the contract, 
the outsourcing contract must be an airtight contract, 
you can apply a non-disclosure agreement.  

 6. The quality of the outsourced product. In an 
effort to save as much as possible, companies 
choose the suppliers with the best price, often not 
noticing the reason for such a low cost of services. 
By following this path, you will get newcomers who 
will not be able to meet all your requirements, espe-
cially in terms of code quality. Minimization: pre-
pare detailed product specifications, insist on inde-
pendent quality control inspections, regularly re-
quest samples of raw materials to control the qual-
ity of the final product. 

Ольга Майстренко, кандидат економічних наук, 
Оксана Комарницька, магістрант 
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Переваги та ризики аутсорсингу  
в міжнародному бізнесі 

Визначено сутність та передумови застосування 
аутсорсингу, його переваги та ризики. Запропоновано 
способи мінімізації ризиків аутсорсингових послуг. 

Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсер, послуги, ри-
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Outsourcing is quite profitable for international 
business. However, certain risks and problems may 
arise when concluding a contract and continuing to 
use such services. This should be remembered by the 
company’s management. By applying a number of 
effective management techniques, you can always 
minimize the risks of outsourcing. The decision to 
use outsourcing by the company’s management 
must be considered and justified. 

 
Список використаних джерел: 

1. Konotopskyi A., Kosenkov S. Autsorsynh – 
shcho tse take i yak pratsiuie, vydy posluh i pryklady 
vykorystannia (2020). (Outsourcing – what it is and 

how it works, types of services and examples of use). 
Financial magazine ITstatti.in.ua: website. URL: 
https://itstatti.in.ua/ 

2. Laburtseva O.I. Znyzhennia vytrat pidpryiem-
stva za dopomohoiu autsorsynhu: zarubizhnyi dosvid 
(2020). (Reducing the costs of the enterprise through 
outsourcing: foreign experience). Investments: practice 
and experience (3). PP. 5-9. [in Ukrainian] 

3. Kononenko V. (2020) Top 5 risks of outsourc-
ing and how to avoid them. Computools : websate. 
URL : https://computools.com/ 

4. Soucy L. (2020) Top 10 Risks of Outsourcing 
(and How to Manage Them). Time doctor : websate. 
URL : https://biz30.timedoctor.com/risks-of-outsourcing/

 
 

УДК 339.138 

ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В 2021 р.2 

Ольга Майстренко, Христина Онопрієнко 

Українська економіка глибоко інтегрована 
до глобальної системи зовнішньоторговельних 
зв’язків і як продавець, і як покупець товарів і по-
слуг. Звідси слідує, що для економічного розви-
тку і зростання економіки нашої держави над-
звичайно важливе значення має стан та тенден-
ції розвитку зовнішньої торгівлі.  

Динаміка імпорту та експорту товарів за пе-
ріод з січня по вересень 2021р. представлена на рис. 
1-2, послуг за 3 квартали – на рис. 3. У 2021р. порів-
няно з аналогічним періодом 2020р. за перше пів-
річчя імпорт товарів склав 31,25 млрд. US$, тобто 
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на 28,0% більше, експорт – 29,92 млрд. US$, на 30,7% 
більше; за 9 місяців 2021р. імпорт товарів склав 
50,35 млрд. US$, на 31,9% більше, експорт – 48,38 

млрд. US$, на 38,2% більше [1, 2]. По-
рівняно з аналогічним періодом 
2020р. у 2021р. за перше півріччя ім-
порт послуг склав 3,2 млрд. US$, на 
23,4% більше, експорт – 5,6 млрд. 
US$, тобто на 1,5% більше; за 9 міся-
ців 2021р. імпорт послуг склав 5,4 
млрд. US$, на 31,0% більше, експорт 
– 8,8 млрд. US$, на 4,0% більше [1, 2]. 

Активний торговельний ба-
ланс є показником сприятливого 
економічного розвитку держави, 
зростання фондових індексів та 
зміцнення національної валюти. 
При цьому збереження балансу в 
торгівлі є надзвичайно важливим 
завданням. 

У 2021 р. обсяги зовнішньої то-
ргівлі товарами зросли у порівнянні 
з аналогічним періодом 2020 р.; зро-
стання експорту перевищило зро-
стання імпорту, в результаті, змен- 
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лось негативного сальдо за това-
рами (рис. 4-5). Така динаміка ві-
дрізняється від попередніх років. 
За І півріччя у зовнішній торгівлі 
ми спостерігаємо позитивне са-
льдо. Суттєве зростання експорту 
свідчить про позитивні тенденції 
щодо економічного відновлення 
торгово-економічної діяльності 
України у 2021 р. 
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УДК 004/338.33 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ IT- АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ3 

Світлана Марущак, Денис Давидов 

Аутсорсинг – комплекс заходів, які спрямо-
вані на передачу замовником певних завдань 
або функцій аутсерсеру, який професійно спе-
ціалізується в області поставленого завдання [1, 
2]. Класифікація видів аутсорсингу за різними 
ознаками представлена на рис. 1 і 2. 

Таким чином, передача непрофільних і вузь-
коспеціалізованих напрямів діяльності замовника 
є однією з беззаперечних переваг аутсорсингу. 
Чинники, які позитивно впливають на швидкість 
розвитку IT-аутсорсингу в Україні: розвинена на-
уково-технічна база, висококваліфіковані кадри. 

В Україні спостерігається тенденція до підви-
щення позицій у сфері виробництва програмного 
продукту, що привертає увагу закордонних ком-
паній. Український аутсорс-ринок демонструє 

                                                           
3С.Марущак – кандидат економічних наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Д.Давидов – магістрант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

© С.Марущак, Д.Давидов, 2021 

стабільне зростання: за 2011-2015рр. приріст склав 
2,7 разів, за 2015-2020рр. – 5,4 рази. Станом на 
2021 р. кількість спеціалістів у IT-сфері складало 
185000 осіб, до 2025 р. це число може зрости вдвічі. 
За даними Outsourcing Journal, Україна посідає пе-
рше місце як технологічна, аутсорсингова країна у 

Центральній та Східній Європі. Закор-
донні роботодавці обирають українсь-
ких спеціалістів тому, що більш ніж 
80% з них вільно володіє англійською 
мовою, їх рівень підготовки відповідає 
європейським стандартам, IT-аутсор-
синг в Україні є економічно-ефектив-
ним, спеціалісти ретельно ставляться 
до роботи. Наші фахівці займають пе-
рші місця щодо знання популярних 
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мов програмування – Java (26,3%), C# (15,4%), 
JavaScript  (13,8%), PHP (13,1%) та Python (8%) [3, 4]. 
Один з головних критеріїв – всі проєкти Україн-
ські аутсерсери виконують вчасно. 

В перспективі розвитку IT-аутсорсингу в Ук-
раїні значна роль належить державі: 1) розши-
рення державного замовлення на фахівців IT-
сфери; 2) підвищення рівня якості надання освіт-
ніх послуг; 3) запровадження спеціальних освітніх 
IT-програм для розкриття потенціалу молоді; 4) 
залучення закордонних компаній, інвесторів у IT-
сферу; 5) спрощення праці з іншими країнами, 
стандартизація нормативної бази.  

Наразі Україна має чималі здобутки й сві-
тове визнання в області IT-аутсорсингу. Як на-
слідок пандемії COVID-19 – фахівці й професіо-
нали ІТ-сфери освоїли нові способи реалізації 
проєктів, змінили та вдосконалили схеми ро-

боти. При цьому, в результаті адапта-
ції до нових вимог та використання 
дистанційних форм роботи, в окре-
мих процесах її ефективність суттєво 
збільшилася, що дозволяє сподіва-
тися на подальший розвиток IT-
аутсорсингу. 
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УДК 33:338 

СУЧАСНА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ4 

Світлана Марущак, Анна Скороход 

Розглядаючи питання євроінтеграції Укра-
їни, надзвичайно важливо заручитися підтрим-
кою народу. В грудні 2002 р. лише 28,5% україн-
ців вважали пріоритетними відносини з ЄС, у 
2008 р. їх частка зменшилася до 27,5%, а вже у 
2019 р. 64,2% опитаних вважали, що Україна по-
винна йти європейським шляхом [1]. Отже, при-
хильність українців стосовно обраного урядом 
України європейського курсу зростає.  

Важливим кроком євроінтеграції України 
стала Угода про асоціацію між Україною та ЄС, яка 
набула чинності у повному обсязі у вересні 2017р. 
Це міжнародно-правовий документ, який на дого-
вірно-правовому рівні закріплює перехід відносин 
між Україною та ЄС від партнерства та співробіт-
ництва до політичної асоціації та економічної інте-
грації. На нашу думку, ця угода стала значним по-
штовхом для української влади; вона спонукала її 
вибудовувати стратегію та діяти. Затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України у жовтні 
2017 р. «План заходів з виконання Угоди про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та Європейсь-

                                                           
4С.Марущак – кандидат економічних наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
А.Скороход – студентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

© С.Марущак, А.Скороход, 2021 

ким Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з ін-
шої сторони» значно прогресує [2]. За даними Мі-
ністерства юстиції України, ми можемо спостері-
гати, з якими темпами виконується вищезгаданий 
план. На сьогодні, найменших результатів ми до-
сягли на шляху вдосконалення фінансового спів-
робітництва та боротьби з шахрайством (22 %), на-
томість рівень розвитку управління державними 
фінансами суттєво підвищився (74%) [2].  
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В 2018 р. Урядом України була схвалена 
«Стратегія комунікації у сфері європейської інте-
грації на 2018-2021 рр.». Найважливішою метою 
Стратегії є утвердження в українському суспільс-
тві свідомої підтримки членства України в Євро-
пейському Союзі, інтеграції в європейський еко-
номічний, культурний та політичний простір та 
здійснення процесу внутрішніх реформ і пере-
творень у бік більш вільного, справедливого, де-
мократичного, успішного і прозорого суспільс-
тва. Стратегія визначає комунікаційні цілі та ці-
льову аудиторію. Реалізація Стратегії здійсню-
ється спільними зусиллями органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, інсти-
тутів громадянського суспільства та бізнесу [3]. 

Євросоюз є найбільшим торговельним пар-
тнером України, це партнерство є надзвичайно 
вигідним для обох сторін. Завдяки експорту до 
країн ЄС української продукції можливим є 
створення нових робочих місць та підвищення 
зарплат. Повна інтеграція України у внутрішній 
ринок ЄС, її членство в Євросоюзі дозволить 
отримати низку дуже вагомих для нашої країни 
економічних і політичних переваг.  

Наразі Україна має деякі перешкоди на 
шляху євроінтеграції. Їх обумовлюють такі негати-
вні чинники як терпимість до корупції (не тільки 
не брати, але й не давати хабарів); нерівність прав 
і можливостей жінок та чоловіків; відсутність по-
ваги один до одного, гідності; єдині закони. Зазна-
чене суттєво сповільнює рух України до ЄС.  

Сьогодні в Україні відбувається активна бо-
ротьба з корупцією – головним негативним чин-
ником. Викорінити його не так просто, потрібно 
змінити світогляд, який формувався не за рік, і 
не за два. Цей процес потребує багато часу, ба-

жання і розуміння, для чого це робиться і що ук-
раїнці отримають в кінцевому результаті. Відсу-
тність поваги один до одного – ще один чинник, 
який значно ускладнює не тільки шлях України 
до ЄС, а й майбутнє нації [4]. Наше дослідження 
показує, що прогрес у вирішенні проблемних 
питань є і досить стрімкий. Тому, ми вважаємо, 
що Україна дуже скоро зможе наблизитись до 
ЄС не тільки в торгівельному і політичному ас-
пектах, а й у світоглядному.  

На нашу думку, надзвичайно важливо, щоб 
люди були обізнані з перспективами та пробле-
мами євроінтеграції, кожен обирав цей шлях сві-
домо, розумів основні вектори і докладав зусиль 
на обраному шляху; люди повинні знати про єв-
ропейські цінності, їх переваги, відчуваючи це 
на власному досвіді. 
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ПОЛІТИКА ЄС ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ  
ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРІВ 5 

Світлана Марущак, Ігор Смородінов 

Наша держава обрала курс на євроінтегра-
цію і впевнено рухається курсом набуття членс-
тва в ЄС. Наразі Україна і Європейський Союз 
(ЄС) є надійними партнерами. Географічне по-
ложення України створює можливості співпраці 
з сусідніми країнами, з якими має спільні кор-
дони. З них Словаччина, Польща, Угорщина і 
Румунія є членами ЄС. Історія транскордонного 
співробітництва (ТКС) в Європі розпочалася в  
ХІХ ст. В другій половині 50-х рр. ХХ ст. в прико-
рдонних регіонах європейських країн саме євро- 
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регіональне співробітництво стає важливою і 
ефективною формою співпраці між країнами та 
їх прикордонними регіонами [1].  

Сьогодні країни ЄС накопичили значний до-
свід ТКС, воно стало невід’ємною частиною пла-
нування та розвитку. Транскордонне співробітни-
цтво в Україні особливо актуальне як в контексті 
євроінтеграції, так і в плані підвищення спромож-
ності регіонів та держави. Однією з форм ТКС є 
транскордонні кластери. ЄС підтримує та ініціює 
проєкти щодо створення умов та нових кластерів. 
Наприклад, основи кластерної політики ЄС вті-
лені в діяльності Європейської обсерваторії з пи-
тань кластерів і промислових змін [2]. Ця установа 
володіє різноманітною інформацією стосовно фу-
нкціонуючих кластерів, проводить Форум євро-
пейської кластерної політики, організовує Євро-
пейську кластерну конференцію тощо. На основі 
Європейської платформи співпраці кластерів про-
ходять презентації компаній, обмін досвідом, по-
шук партнерів серед країн-членів ЄС та країн, які 
не є членами ЄС, але також активно запрошу-
ються до участі [3]. Вираженням кластерної полі-
тики ЄС є реалізація ініціативи «Кластерні проє-
кти для нових промислових ланцюгів вартості». 
Метою даної ініціативи є розвиток нових видів ді-
яльності, що стає можливим і зміною ланцюгів до-
даної вартості. Даний напрямок кластерної полі-
тики продовжує програма ЄС «Європейські стра-
тегічні кластерні партнерства для інвестування у 
смарт-спеціалізацію» допомоги кластерам у спів-
праці за тематичними сферами, визначеними 
стратегіями смарт-спеціалізації [4]. В регіоні Бал-
тійського моря для підтримки транскордонних 
кластерів ЄС впроваджувало програму «Іннова-
ційний експрес». В рамках цієї програми було фі-
нансовано багато транснаціональних проєктів, які 
реалізовували кластерні організації.  

Досвід окремих країн-членів ЄС щодо розви-
тку транскордонних кластерів [4]: 1) розвиток за-
вдяки інструментам кластерної політики ЄС 
(Болгарія, Хорватія); 2) впровадження національ-
ної політики підтримки кластерів (Австрія, Чехія, 
Естонія, Угорщина, Латвія, Чорногорія, Польща, 
Португалія); 3) сприяння розвитку кластерів че-
рез програми, зорієнтовані на розвиток іннова-
цій та науково-дослідну діяльність (Іспанія, Ірла-
ндія, Данія); 4) регіональні і національні про-

грами розвитку транскордонних кластерів. В ре-
гіонах ЄС впроваджується регіональна політика 
кластерного розвитку. 

Наразі на заході України створено та функ-
ціонують такі транскордонні кластери: Іннова-
ційний (2015), Науковий інформаційно-статис-
тичний «Інфостат-Україна-Польща» (2013), Бе-
щадський туристичний (2004) [4].   

На основі європейського досвіду створення та 
функціонування транскордонних кластерів ми мо-
жемо сформувати свої напрямки розвитку даної 
форми ТКС. Наприклад, в морегосподарському 
комплексі України є всі передумови створення тра-
нскордонного морського кластеру з орієнтацією на 
Чорноморський регіон. [5]. Першими кроками 
створення такого кластеру є інституалізація Морсь-
кого Кластеру України в серпні 2020р. Як зазнача-
ється на сайті об’єднання, це платформа для компа-
ній морської індустрії України для обміну найкра-
щих практик та створення консолідованої позиції 
індустрії [6]. Враховуючи зростаючий інтерес до 
транскордонного співробітництва з боку ЄС, членс-
тво в ЄС таких країн як Болгарія та Румунія, морсь-
кий транскордонний кластер може включати при-
морські регіони цих країн та України і стати її важ-
ливим кроком на шляху європейської інтеграції. 
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УДК 339.5 

TRENDS OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND AUSTRALIA 

Svetlana Marushchak, Yelyzaveta Tsarenko-Fishkova 

Australia is currently one of Ukraine’s trading 
partners in Oceania. It is a highly developed coun-
try, which ranks 13th in the world in terms of nom-
inal GDP (US$1.4 trillion) and 18th for the purchas-

ing power parity. Before the pandemic, the Austral-
ian economy had been boosting for 28 years [1]. 

The diplomatic relations between Ukraine and 
Australia were established in January 1992 by ex-
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changing notes between the Ministry of Foreign Af-
fairs of Ukraine and the Embassy of Australia in 
Russia. The Honorary Consulate of Australia in 
Kyiv was established in 1992; the Honorary Consu-
late of Ukraine in Melbourne – in 1993. The Em-
bassy of Ukraine in Australia was opened in April 
2003. Until January 2015, Australia's interests in 
Ukraine were represented by the Embassy operat-
ing in Poland. In February 2015, the Embassy of 
Australia in Ukraine opened in Kyiv [2]. 6 

According to the State Statistics Service of 
Ukraine, in H1 2021 the volume of trade in goods be-
tween Ukraine and Australia amounted to US$107.5 
million [3]. Exports of goods from Ukraine to Aus-
tralia amounted to US$28.8 million, which is 63% 
more than in H1 2020; while imports of Australian 
products to Ukraine equaled US$ 78.7 million, which 
is more than four times compared to the same period 
in 2020. The Australian exports are raw materials – in-
cluding iron ore, coal, – beef, metallurgical and engi-
neering produce – including sea / river vessels, – ed-
ucation and tourism services. Among the leading 
items of Australian imports, there are vehicles, refined 
petroleum products, telecommunications facilities, 
medical equipment and pharmaceuticals. You can see 
the dynamics of exports of goods and services from 
Ukraine to Australia in fig. 1. 

The decrease in exports of services and goods from 
Ukraine in 2013-2015 was caused by the Revolution of 
Dignity, the political crisis, the war in eastern Ukraine, 
the annexation of Crimea to Russia. Also, the decline in 
exports was negatively affected by the dispute between 
Ukraine and Australia over the legislation adopted by 
the WTO on the unified packaging of tobacco products, 
started in 2012. As long as 2015, Ukraine decided to drop 
her claims [4]. Joint work of Ukraine and Australia in the 
field of Antarctic research became the reason for the sig-
nificant increase in exports of goods and services to Aus-
tralia over the period of 2017-2020. During the quaran-
tine caused by COVID-19, the countries has been help-
ing each other in case of a difficult situation. 

In recent years, Australia has seen a surplus of 
foreign trade. Australia's total foreign trade in 2020 
amounted to more than AU$873 billion, of which 
474 billion were for export. The exacerbation of the 

confrontation with China in the political sphere in 
2020 led to Beijing imposing restrictions on the im-
port of Australian products. This situation encour-
ages the Australian manufacturers to seek new 
trading partners. It also creates favorable conditions 
for expanding cooperation between Ukraine and 
Australia in the economic sphere. 

As of July 2021, more than US$0.6 million of in-
vestments from Australia were attracted to the 
Ukrainian economy. The largest volume of the Aus-
tralian investment came to such sectors of the 
Ukrainian economy as wholesale and retail trade, 
information technology and telecommunications. 

One of the important issues of the bilateral 
agenda in the economic sphere, whose solution may 

have a positive impact on the level of Aus-
tralian-Ukrainian economic cooperation, is 
our country’s integration into the General-
ized System of Trade Preferences (GSP) of 
Australia [1]. So far, the relevant govern-
ment agencies of the two countries continue 
to discuss this issue with a positive solution 
and the best option. Also, to improve the re-
lations between the two countries, in late 
2020, a meeting was held with the President 

of the Australian-Ukrainian Chamber of Commerce, 
where they discussed the prospects of increasing trade 
between the two countries, the possibility for new 
Ukrainian products to enter the Australian market, as 
well as the establishment of joint ventures. 
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Розглянуто основні тенденції торговельно-економі-
чних відносин між Україною та Австралією, особли-
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УДК 339.138 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНІЙ КОМПАНІЇ1 

Вікторія Гусєва-Божаткіна, Артем Назарко  

Енергетика перебуває під впливом глобаль-
ної тенденції інноваційного розвитку. Специ-
фіка електроенергетики та її продукції визначає 
особливості управління попитом на електроене-
ргію. При цьому маркетинг покликаний вико-
нувати інтегративну функцію управління, не-
розривно пов’язувати попит і пропозицію на 
електроенергію та оптимізувати ціни [5]. 

Маркетингова діяльність енергетичної ком-
панії спрямована на створення цінності для клі-
єнтів та налагодження взаємин з ними на перс-
пективу.Маркетинг енергетичних компаній від-
різняється від маркетингу в інших галузях.Енер-
гетичні компанії продають не просто електрое-
нергію, а певної потужності, тому об'єкт марке-
тингу специфічний - це енергія певного режиму 
споживання (добова, тижнева, річна) [3]. 

Специфічні особливості електрое¬нерге-
тики впливають на маркетингову діяльність 
енергокомпаній. За роки незалежності держави 
в енергетичній сфері маркетинговому середо-
вищу не приділялося належ¬ної уваги з різних 
причин. Перш за все це монополія енергопоста-
чальних організацій з продажу електрично їене-
ргії, а також монополія електроенергії як товару. 
Експерти пояснюють це недосконалістю чин-
ного Закону «Про засади функціонування ри-
нку електричноїенергії України». Адже це сис-
тема з концепцією єдиного покупця та оптового 
постачальника. Ринкова ціна визначається в об-
меженому сегменті, ринкова конкуренція недо-
сконала, можливості імпорту та експорту обме-
жені, середовище зарегульоване [5]. 

У сучасних умовах ринкових відносин кожна 
компанія повинна дотримуватися певних правил 
для успішної діяльності на ринку та повинна за-
безпечувати ефективну діяльність маркетингової 
структури. Маркетологи повинні розробити ефе-
ктивний план маркетинговоїстратегії для успіш-
ного функціонування на ринку. У процесі форму-
вання маркетингових стратегій треба аналізувати 
вхідні елементи, які включають у себе маркетин-
гову ціль, зовнішні чинники та внутрішні можли-
вості, а також вихідні елементи, які містять певну 
кількість маркетингових стратегічних рішень 
щодо маркетингового середовища.  

О.Лук’янихіна вважає, що маркетингове се-
редовище – це сукупність чинників, які вплива-
ють на маркетингову діяльність компанії, її су-
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часний стан і розвиток. Маркетингове середо-
вище формується багатьма чинниками та си-
лами, які впливають на діяльність підприємства в 
цілому і, зокрема, на розвиток і підтримку вигід-
них взаємовідносин з клієнтами. Маркетингове 
середовище містить як можливості, так і погрози 
для діяльності підприємства, які потрібно навчи-
тися вираховувати і прогнозувати, зокрема в рам-
ках задач маркетингової діяльності [4]. 

Узагальнюючими показниками, що відобра-
жають ефективність маркетингу будь-якого підп-
риємства, є підсумкова результативність діяльно-
сті, виражена в динаміці за допомогою показників 
прибутку, обсягу продажів і частки ринку. Прибу-
ток і обсяг продажів в більшій мірі відображають 
ефективність маркетингу з внутрішніх позицій, а 
частка ринку відображає прояв ефективності мар-
кетингу у зовнішньому середовищі [2]. 

Реалізація маркетингу енергетичного підп-
риємства суттєво залежить від маркетингового 
середовища. Маркетингове середовище може 
змінюватися за допомогою прогнозу можливого 
впливу його змін та низки методів. Для прове-
дення детального маркетингового аналізу сере-
довища необхідно використовувати певні ме-
тоди, а саме SWOT-аналіз, PEST-аналіз та GAP-
аналіз, за допомогою яких можна чітко аналізу-
вати внутрішнє та зовнішнє маркетингове сере-
довище підприємства [1]. 
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Efficiency of energy supply company marketing 
 

The essence and significance of the electricity market, the 
main factors of its development are highlighted. Problems of 
development of marketing of the market of the electric power 
are defined. The main directions of marketing development 
in the electric power industry are substantiated. 
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УДК 658.14 

ПЕРЕДУМОВИ ОСОБИСТОЇ ТА МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ2 

Юрій Неустроєв, Наталія Лебідь 

Майновою безпекою вважається захище-
ність майна від протиправних посягань право-
вими, організаційними, інженерно-технічними, 
виховними, попереджувальними і іншими захо-
дами. 

Під особистою безпекою прийнято зазна-
чати систему організаційно-правових, тактико- 
психологічних, фізичних заходів, які дозволя-
ють забезпечити збереження життя та здоров'я 
працівників і підтримати високий рівень ефек-
тивності їх професійних діяльності. 

Особиста безпека фізичної особи включає в 
себе поточний стан захищеності її життєдіяль-
ності від безпосередніх загроз її життю, здоро-
в'ю, тілесній неушкодженості, а також особистій 
свободі [1]. 

У широкому сенсі слова під майнової безпе-
кою розуміється захищеність майна від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз протиправного, природ-
ного (стихійні лиха), техногенного, екологіч-
ного та іншого характеру. У вузькому сенсі май-
нова безпека – це захищеність майна від проти-
правних посягань правовими, організаційними, 
інженерно-технічними, виховними, попереджу-
вальними і іншими заходами [1]. 

Аналіз злочинних посягань відносно примі-
щень, будівель, транспорту і персоналу комер-
ційних організацій дозволив виділити наступні 
основні способи цих посягань: 

- вибухи, у тому числі з використанням ви-
бухових пристроїв, оснащених механізмами ди-
станційного управління; 

- обстріл з автоматичної зброї різних каліб-
рів, в тому числі з використанням спеціальних 
пристосувань для ведення снайперської стріля-
нини в будь-який час доби; 

- підпали, в тому числі з використанням ка-
ністр та інших ємностей з легко займистими рі-
динами і сумішами; 

- акти вандалізму, пошкодження вхідних  
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дверей, грат, огорож, вітрин, а також особистих 
та службових транспортних засобів; 

- пограбування і розбійні напади на офіси, 
склади та транспортні засоби, що перевозять 
цінні вантажі; 

- нальоти на квартири керівників фірм; 
- наймані вбивства; 
- захоплення заручників; 
- фізичне насильство по відношенню до ок-

ремих співробітників фірм; 
- шантаж, погрози фізичного насильства 

або вбивства. 
За способами протиправного заволодіння 

або знищення майна все посягання можна роз-
ділити на два види: прямі погрози, коли відбува-
ється безпосереднє протиправне заволодіння, 
пошкодження або знищення чужого майна: ро-
зкрадання, терор, диверсія; непрямі загрози, що 
створюють умови для незаконного заволодіння 
або знищення чужого майна: криміналізація 
економіки, корупція [2]. 

Огляд аналітичного інструментарію дає 
змогу зробити висновок, що для того, щоб ком-
плексно оцінити майнову безпеку підприємс-
тва, необхідно спершу сформувати систему від-
повідних показників для проведення аналізу, 
порівняти їх з еталонними, а також визначити 
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інтегральний показник майнової безпеки підп-
риємства. Таким чином, для того, щоб оцінити 
та проаналізувати рівень майнової безпеки, не-
обхідно під час дослідження дотримуватись пе-
вного алгоритму. Отже, процес проведення ком-
плексної оцінки майнової безпеки підприємства 
включає в себе кілька етапів, які дадуть змогу 
проаналізувати на скільки ефективно сільсько-
господарське підприємство організувало власну 
діяльність, використовує наявні ресурси, дося-
гає поставлених перед собою тактичних та стра-
тегічних цілей та проводить боротьбу з наяв-
ними та потенційними загрозами [3]. 

З метою покращення рівня майнової без-
пеки підприємства необхідно звернути увагу 
підвищення ефективності трудових ресурсів. 

Ключовими напрямками підвищеннями 
майнової безпеки є створення нових і удоскона-
лення існуючих технологій вирощування сіль-
ськогосподарської продукції; удосконалювати 
форми автоматизації і інформаційні технології, 

підвищувати фондовіддачу технологічного 
устаткування, належна організація ремонтно-
технічного обслуговування, оптимальні строки 
експлуатації, чітке планування завантаження у 
часі, підвищення змінності роботи. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА3 

Ганна Павленко, Діана Соколовська 

Стратегія економічної безпеки – це сукуп-
ність найбільш значущих рішень та заходів, 
спрямованих на забезпечення прийнятного рі-
вня безпеки функціонування підприємства [1]. 

Рівень економічної безпеки підприємства 
залежить від того, наскільки ефективно її керів-
ництво та менеджери спроможні уникнути мо-
жливих ризиків та ліквідувати шкідливі нас-
лідки негативних складових внутрішнього та зо-
внішнього середовища. Своєчасне виявлення та 
нейтралізація загроз є необхідними для успіш-
ного функціонування підприємства на ринку. 
Ефективна система економічної безпеки підп-
риємства сприяє досягненню бізнес-цілей ком-
панії та усуненню негативних ефектів. 

Державна стратегія в сфері забезпечення 
економічної безпеки повинна бути зорієнтована 
на виведення економіки з кризи, підтримку віт-
чизняного виробника, посилення науково - тех-
нічного потенціалу, забезпечення добробуту на-
селення на рівнях, що перевищують граничні 
значення, протистояння викликам глобалізації. 
Зазначені завдання повинні вирішуватися засо-
бами ефективного державного регулювання су-
спільного регіонального виробництва і запрова-
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дження демократичних ринкових перетворень 
у напрямі підтримки економіки держави [2]. 

У наш час підприємства змушені здійсню-
вати свою діяльність в умовах нестабільності, гло-
балізації та мінливого зовнішнього середовища. 
Пристосування до цього вимагає від підприємс-
тва формування певного потенціалу ресурсів для 
забезпечення його розвитку. Одним із вагомих 
факторів ефективності діяльності підприємства є 
модернізація його основних фондів. Даний про-
цес потребує значних інвестицій, які, як правило, 
пов’язані із загрозами та ризиками [2]. 

У першу чергу, для того, щоб попередити 
виникнення загрози і нейтралізувати її негати-
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вні наслідки необхідне ефективне управління 
ризиками. Тобто спрогнозувати можливості на-
стання потенційно ризикової події та можли-
вість вчасно вжити заходів щодо зниження сту-
пеня наслідків, які можуть настати від ризику, 
виключить настання загрози діяльності підпри-
ємства. Наявність ризику в економічній діяльно-
сті означає, що задля досягнення поставлених 
цілей, підприємству потрібно розробляти 
плани його розвитку з врахуванням ймовірніс-
ного характеру походження подій. 

Для будь-якого підприємства вивчення та 

оцінка ризиків необхідні для того, щоб визна-

чити настання подій із негативними наслід-

ками, а також небезпеку виникнення непередба-

чених втрат, збитків та недоотримання прибу-

тку в порівнянні з запланованим [3]. 

У цілях безпеки управління ризиком вклю-

чає в себе такі методи, як, усунення чи запобі-

гання ризику (необхідно уникати ризик непове-

рнення кредиту, невиконання зобов’язань та 

ін.); передача або переведення ризику; оволо-

діння ризиком, що є найбільш дієвим методом 

ризик менеджменту, застосування якого доці-

льно та необхідно, коли потенційні втрати не-

значні та коли робиться все можливе для попе-

редження чи зниження шкоди від впливу непе-

редбачених обставин. 

Системи класифікації ризику допомагають 

організації проводити краще моніторинг, гру-

пувати загрози за окремими операціями чи від-

ділами, розподіляти відповідальність за різні 

типи ризиків тощо. Формуючи чи вдосконалю-

ючи систему економічної безпеки підприємства 

варто вирішувати яка формалізована система 

класифікації найбільш повно задовольняє ви-

моги та потреби установи відповідно [1]. 

Аналіз соціально - економічної ситуації в 

Україні показує, що на сьогодні ризики з боку 

(особливо це стосується фінансової сфери) набу-

вають особливо загрозливого характеру і потре-

бують негайного вирішення і подолання. 

Одержані наукові результати в сукупності 

дозволили розв'язати наукове завдання, що має 

важливе значення для розвитку досліджень еко-

номічної безпеки держави, а саме: класифіко-

вано ризики та загрози економічних процесів, 

розроблено теоретико - методологічні і прикла-

дні підходи до гарантування економічної без-

пеки держави та шляхів підвищення її рівня 

шляхом моніторингу ризиків та загроз та розро-

бки шляхів їх подолання. 
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СИСТЕМИ МАЙНОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ4 

Юрій Работін, Олена Охременко 

Метою системи безпеки є своєчасне вияв-

лення і запобігання як зовнішніх, так і внутріш-

ніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності 

діяльності підприємства і досягнення ним цілей 

бізнесу. В умовах реформування економіки Ук-

раїни одним із головних завдань вітчизняних го-

сподарюючих суб’єктів (в тому числі, галузі сіль-

ського господарства) є розробка і поступове впро-
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вадження відповідної системи комплексної оці-

нки майнової безпеки підприємств. У цьому кон-

тексті на сучасному етапі розвитку економічної 

науки ключовим завданням є формування і вико-

ристання обґрунтованих методів, способів, при-

йомів для оцінки рівня майнової безпеки у про-

цесі діяльності суб’єктів господарювання (у тому 

числі, сільськогосподарських). Об’єктивна оцінка 
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майнової безпеки діяльності вітчизняних сільсь-

когосподарських підприємств в сучасних склад-

них економічних умовах потребує комплекс-

ного підходу до її здійснення і обов’язкового 

врахування аналітиками галузевої специфіки. 

Система майнової безпеки підприємства - ком-

плексне поняття, до складу якого входять суб'-

єкти, об'єкти та механізм реалізації безпеки на 

підприємстві. 

Майно підприємства становлять основні 

фонди та оборотні активи а також інші цінності, 

вартість яких відображається в балансі підпри-

ємства. Відповідно до Цивільного кодексу Укра-

їни майно можна визначити як активи 

об’єктами яких вважаються окрема річ, сукуп-

ність речей, а також майнові права та обов’язки. 

Майно може розглядатися як поняття, тотожне 

поняттю «речі», однак, це можуть бути і майнові 

права та обов’язки, тобто нематеріальні ресурси 

підприємства. У широкому сенсі слова під май-

нової безпекою розуміється захищеність майна 

від внутрішніх і зовнішніх загроз протиправ-

ного, природного (стихійні лиха), техногенного, 

екологічного та іншого характеру. У вузькому 

сенсі майнова безпека – це захищеність майна 

від протиправних посягань правовими, органі-

заційними, інженерно-технічними, виховними, 

попереджувальними і іншими заходами. За спо-

собами протиправного заволодіння або зни-

щення майна все посягання можна розділити на 

два види: прямі погрози, коли відбувається без-

посереднє протиправне заволодіння, пошко-

дження або знищення чужого майна: розкра-

дання, терор, диверсія; непрямі загрози, що 

створюють умови для незаконного заволодіння 

або знищення чужого майна: криміналізація 

економіки, корупція. 

Процес проведення комплексної оцінки 

майнової безпеки підприємства включає в себе 

кілька етапів, які дадуть змогу проаналізувати 

на скільки ефективно сільськогосподарське під-

приємство організувало власну діяльність, вико-

ристовує наявні ресурси, досягає поставлених 

перед собою тактичних та стратегічних цілей та 

проводить боротьбу з наявними та потенцій-

ними загрозами. Основні етапи розрахунку май-

нової безпеки вітчизняного сільськогосподар-

ського підприємства: 

 І етап – розгляд стратегічних цілей підпри-

ємства, виявлення ризиків, аналіз факторів 

впливу на майнову безпеку досліджуваного гос-

подарюючого суб’єкта (стратегічний аналіз, ма-

ркетингові дослідження, метод систематизації 

отриманої інформації); 

 
ІІ етап – формування системи показників 

для оцінки майнової безпеки сільськогосподар-

ського підприємства; 

ІІІ етап – розрахунок і аналіз показників 

майнової безпеки підприємства (прийом порів-

нянь, метод систематизації, графічний спосіб);  

ІV етап – розрахунок узагальнюючого пока-

зника майнової безпеки; 

V етап – аналіз виявлених ризиків, загальна 

оцінка майнової безпеки. 

Ключовими напрямками підвищеннями 

майнової безпеки є створення нових і удоскона-

лення існуючих технологій вирощування сіль-

ськогосподарської продукції; удосконалювати 

форми автоматизації і інформаційні технології, 

підвищувати фондовіддачу технологічного 

устаткування, належна організація ремонтно-

технічного обслуговування, оптимальні строки 

експлуатації, чітке планування завантаження у 

часі, підвищення змінності роботи. 
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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ГЛОБАЛЬНУ ПРОДОВОЛЬЧУ ПРОБЛЕМУ5 

Тамара Ткачук, Софія Комарова 

Продовольча сфера виступає місцем зітк-
нення найрізноманітніших і найважливіших ін-
тересів: соціальних, економічних, геополітич-
них, міжнаціональних та ін. Загострення продо-
вольчої проблеми торкається життєвих інтересів 
споживачів, виробників сільськогосподарської 
продукції, всіх учасників просування продуктів 
харчування від поля до столу, а в сучасному світі 
— і транснаціональних корпорацій, що панують 
в аграрній сфері. Задоволення фізіологічних по-
треб людини у продуктах харчування - це мате-
ріальна основа біологічного, соціального, духов-
ного тощо існування індивіда, домогосподарс-
тва, населення країни, людства в цілому. [1] 

У літературі було виділено 4 групи факто-
рів, що впливають на глобальну продовольчу 
систему: 

1) фізико-географічні умови та розміщення 
населення (загальна площа та розподіл сільсько-
господарських земель по країнах та регіонах, 
кліматичні коливання, співвідношення «насе-
лення-продовольство», географічні відстані між 
державами, зростання чисельності населення, 
середня тривалість життя населення, урбаніза-
ція, зміна клімату); 

 2) світовий транспорт та зв'язок (широкий 
вихід продуктів харчування на зовнішні ринки 
багато в чому був обумовлений залізничним  
будівництвом та розвитком морського судноп-
лавства); 

3) політичне становище у світі (розстановка 
сил, наявність міждержавних спілок та об'єд-
нань, використання поставок продовольства в 
політичних цілях, волатильність світових цін на 
продовольство); 

 4) світова економіка і торгівля у тому єдно-
сті (продовольство як складова світових торго-
вих потоків, роль балансових розрахунків, бага-
тосторонніх операцій, рівень доходів населення, 
нові технології, тощо.).[2] 

Продовольча ситуація в країнах, що розви-
ваються, тісно переплітається з іншими пробле-
мами, багато з яких також набувають глобаль-
ного характеру. До них можна віднести: воєнні 
дії, погодні лиха, зовнішню фінансову заборго-
ваність, що зростає, енергетичний фактор. 

Сьогодні, криза, викликана пандемією 
COVID-19, ставить під загрозу продовольчу без-
пеку. У більш довгостроковій перспективі ми 
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можемо зіткнутися з проблемами у функціону-
ванні продовольчих систем із тяжкими наслід-
ками для здоров'я та харчування [3]. Більш сер-
йозні загрози для продовольчої безпеки та хар-
чування, ймовірно, виникнуть з інших причин, 
таких як різке падіння світового попиту на агро-
продовольчу продукцію, що виробляється на 
міжнародному рівні, дедалі частіші збої у роботі 
місцевих продовольчих ринків та загострення 
проблем із доступом до продовольства у зв'язку 
із втратою основних джерел доходу [4].  

Для забезпечення світової продовольчої 
безпеки будуть потрібні інноваційні системи, 
що зберігають і зміцнюють природні ресурси, 
збільшуючи, при цьому, продуктивність. Розви-
неним країнам та міжнародним організаціям 
необхідно надавати фінансову та продовольчу 
допомогу найменш розвиненим та таким,  
що розвиваються, оскільки тільки така спів-
праця дозволить забезпечити світову продово-
льчу безпеку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ6 

Наталя Тубальцева, Аліна Баришевська, Єва Шарова 

Активне формування сучасного інформа-

ційного простору впливає на розвиток сфери 

послуг. На сучасний момент сфера послуг шви-

дко розвивається. З початку 80-х років сервісні 

фірми здійснюють значні вкладення у інформа-

ційні технології, так у 2001 р. лише галузь охо-

рони здоров’я США витратила 30 млрд.дол. на 

інформаційні технології.  

Глобальні комунікації стають каталізато-

рами розвитку системи обслуговування, що аб-

солютно очевидно на прикладі відомих Інтер-

нет-магазинів світового масштабу, систем Інтер-

нет-продажу автобусних, залізничних і авіа біле-

тів, систем замовлення готельних номерів та ін. 

Застосування інформаційних технологій в 

сфері обслуговування впливає на: скорочення 

витрат шляхом інтеграції операцій і функцій, 

на процес оптимізації бізнес процесів, на змен-

шення ризиків. 

Мета роботи полягає в ознайомленні з вико-

ристанням видів інформаційних технологій в 

сфері обслуговування.  

Використання Інтернету прискорило шви-

дкість і обсяг інформаційних потоків. У 2000 р. 

за допомогою Інтернету у світі бронювалося 3% 

подорожей, що у вартісному вираженні еквіва-

лентно 7 млрд. дол . Через два роки частка Інте-

рнет-турів склала 8% і досягла 20,2 млрд. дол. [1]. 

У 2017 р. 44% туристів планували поїздку за до-

помогою смартфона, а більше половини (52%) 

користувалися мобільними додатками для по-

дорожей. Згідно з даними Google, сьогодні при 

плануванні подорожі споживачі роблять бли-

зько 400 пошукових запитів. 

Процеси цифровізації є особливо актуаль-

ними для туристичної інфраструктури. Торгові 

та транспортні компанії, підприємства індустрії 

туризму, гостинності та громадського харчу-

вання отримали можливість розширити цільову 

аудиторію, поліпшити якість обслуговування. 

Багато готелів використовують інтерактивні ка-

рти, які дозволяють більше дізнатися про визна-

чні пам'ятки, надають гостям ігри в режимі до-

повненої реальності.  
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Постійне зростання кількості споживачів 

туристичних послуг в період становлення інфо-

рмаційного суспільства, формування цифрової 

реальності призводить до вдосконалення сервіс-

ного обслуговування. Для одержання точних 

статистичних даних по відвідуванню туристами 

Одеської області влада  області запустила пілот-

ний проект з моніторингу турпотоку за допомо-

гою технологій Big Data. Без цього міській владі 

важко підбити підсумки сезону і впровадити 

нову програму задля забезпечення більшої при-

вабливості регіону. Якщо раніше було достатньо 

статистичних даних по кількості туристів, які 

обслуговувалися туроператами та турагентами, 

то сьогодні зменшилась кількість людей, які зве-

ртаються за допомогою в організації відпочи-

нку. Останнім часом намітилася тенденція інди-

відуального планування подорожі за допомогою 

цифрових технологій. 

В Одеській області з 2016 року почався піло-

тний проект з моніторингу турпотоку за допо-

могою мобільного зв'язку. Операторська мережа 

дозволяє відстежити, звідки приїхав абонент. 

Так, в минулому році найбільший потік турис-

тів в регіоні в мережі «Київстар» був з Київської, 

Миколаївської та Вінницької областей (сумарно 

- понад 40% внутрішнього потоку), а серед тури-

стів із зарубіжних країн як і раніше лідирує Ро-

сія. Моніторинг дозволяє побачити, де знаходи-

лися туристи більшу частину часу - наприклад, 

в Одесі, Затоці або на інших курортах. За цими 

даними можна зрозуміти, які конкретно місця 
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користуються попитом і потребують детальні-

шої уваги [ 2 ]. 

Big Data дає можливість зрозуміти в яких 

районах області туристичний бренд необхідно 

корегувати та посилювати, змінювати маркети-

нгові дії та роботу з туроператарами для під’ому 

туристичної привабливості регіону. На скільки 

цей проект актуальний і своєчасний говорить 

той факт, що аналогічний проект буде реалізо-

ваний в Херсонській та Вінницькій областях. 

Крім того технологія Big Data дає  можли-

вість аналізувати міграцію населення в країні, а 

також дозволяє оцінити ситуацію та існуючі 

проблеми та прогнозувати майбутнє наванта-

ження на інфраструктуру міста та області. Дов-

гостроковий збір великих даних і їх аналіз дозво-

ляє не тільки оцінити ситуацію і побачити існу-

ючі проблеми, а й дає можливість зробити про-

гноз на майбутнє - що буде користуватися попи-

том у населення, де зростатиме навантаження 

на інфраструктуру і що можна зробити, щоб ви-

рішити ці завдання найбільш раціонально. 

Інформаційні технології стимулюють роз-

виток сфери обслуговування. Підприємства 

сфери послуг, які прагнуть стабільно розвива-

тись і утримувати стійкі конкурентні позиції, 

повинні обов’язково слідкувати за сучасними те-

нденціями цифровізації бізнесу і розвивати су-

часні технології Інтернет-комунікацій.  

Вони повинні враховувати у своїх маркети-

нгових стратегіях об’єктивні тренди, пов’язані 

як з 1) розвитком власне цифрових технологій, 

так і з 2) сучасними особливостями суто комуні-

кативного впливу на клієнтів, поштовх для по-

силення якого дають можливості використання 

Інтернету. 
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СТАН РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ7 

Наталя Тубальцева, Марія Шевченко, Катерина Асламова 

Третя науково-технічна революція привела 

до створення нових засобів виробництва, авто-

матизації та роботизації технологічних проце-

сів, до зменшення частки матеріального вироб-

ництва та розширення сфери нематеріального 

виробництва, збільшення сектора послуг. Ви-

сока швидкість обороту капіталу та короткий 

виробничий цикл діяльності являються ключо-

вими чинниками стрімкого розвитку даної 

сфери економіки. Загальний обсяг торгівлі пос-

лугами за останні 20 років виріс у 5 разів. Так, ча-

стка послуг в обсязі світогосподарських зв'язків 

на сьогоднішній день становить 30%. [1]. Тому 

для України актуальним є питання максималь-

ного сприяння розвитку різних видів послуг, так 

як це зумовить підйом економіки в цілому. Ме-

тою є дослідження сучасного стану розвитку 

сфери послуг в Україні. 

Залежно від рівня розвитку сфери послуг 

країни ділять на кілька груп:  розвинуті країни; 

нові індустріальні країни із середнім рівнем  
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розвитку послуг;  країни з перехідною економі-

кою, для яких характерний розвиток однієї-двох 

сфер з усього сектора в цілому [1]. 

На вісім розвинених  країн (США, Великоб-

ританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, 

Сінгапур, Гонконг) припадає 2/3 світового екс-

порту послуг і 50% імпорту. У самих цих країнах 
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на сферу послуг приходиться 70-80% ВВП і зага-

льної чисельності зайнятих і 2/3 капіталовкла-

день  основного капіталу. У туристичних і тран-

спортних послугах США, Великобританія, 

Франція, Італія займають лідируюче положення 

в світі. Експортна виручка від туристичних пос-

луг у Франції, Італії, Канаді, Швейцарії стано-

вить 40-50% [1]. 

Деякі країни, наприклад, Південна Корея 

спеціалізується в інженерно-консультаційних і 

будівельних послугах, Мексика, Туреччина, 

Єгипет - туристичних, країни Карибського моря 

- фінансових, Панама – транспортних [1]. 

Велика кількість країн відноситься до кате-

горії  з низьким рівнем розвитку сфери послуг. 

В Україні процес становлення сфери послуг  має 

свої особливості: 

1. Висока трудова міграція. Населення Ук-

раїни  складає на 01.01.2020 р. – 42 281 665 чол., з 

них працездатного близько 30 млн. чол., при 

цьому офіційна робота є у 16 млн. чоловік. В Ук-

раїні не ведеться облік виїжджаючих на заробі-

тки до країн Євросоюзу на 3 місяці, тому  точні 

дані привести неможливо [2]. 

2. Політична нестабільність не сприяє при-

пливу іноземних інвестицій. 

3. Високий рівень тіньової економіки. 

4. Значне податкове навантаження на 

суб’єкти малого бізнесу. 

 5. Відсутність збалансованої програми дій 

на державному рівні.  

Ще у 2014 році академік О.Амоша констату-

вав, що досі не сформовано цілісний економіч-

ний механізм, який об’єднав би владу, освіту, ін-

фраструктуру, фундаментальну та прикладну 

науку, малий і великий бізнес у єдину систему 

взаємодій. На жаль, ситуація не поліпшилася. 

Аналіз обсягу реалізованої продукції (това-

рів, послуг) суб’єктів господарювання за видами 

економічної діяльності  з розподілом на підпри-

ємства та фізичні особи-підприємці показує, що 

не  зважаючи на усілякі труднощі ведення біз-

несу в Україні,  кількість фізичних осіб-підпри-

ємців  у 2019 р. складала 8,7 % проти 7,1% у 2017 

р. та 6,2% у 2010 р. Розподіл кількості малих та 

мікропідприємств за видами  економічної діяль-

ності показує стабільність 95,5 % у 2017 р., 95,2 % 

у 2019 р., з них мікропідприємства складають 

82,3% у 2017 р. та 82,3 % у 2019 р. [3].  

Аналіз статистичних даних показує, що ма-

лий бізнес  успішно утвердився в тих видах пос-

луг, які раніше забезпечувалися державним фі-

нансуванням. На сучасний момент  спостеріга-

ється зростання участі підприємств малого біз-

несу у наданні освітніх та адміністративних по-

слуг. Збільшилася кількість фізичних осіб-підп-

риємців, які надають послуги в тимчасовому ро-

зміщенні та організації харчування, з 30 % у 

2010 р. до 47,5 % у 2019 р. Залишається стабіль-

ним показник діяльності фізичних осіб-підпри-

ємців, які надають послуги на транспорті, скла-

дуванні та кур’єрській діяльності, 10,2% у 2010 р. 

та 10,3% у 2019 р. Така динаміка пояснюється за-

вдяки незначній кількості капіталовкладень та 

малому терміну окупності [3]. Загалом, по всій 

території України дуже розвинені торгівля, тра-

нспортні, охоронні та фінансові послуги.  

Досліджено, що залежно від рівня розвитку 

сфери послуг країни ділять на кілька груп: роз-

винуті країни;  нові індустріальні країни, країни 

з переходною економікою.  

Високий рівень розвитку сфери послуг має 

місце в розвинених країнах, що пов’язано з висо-

ким добробутом населення. В Україні процес 

становлення сфери послуг має свої особливості, 

на це впливають як загальні, так і внутрішні 

чинники. Не  зважаючи на усілякі труднощі ве-

дення бізнесу в країні сфера послуг розвива-

ється за 11 напрямками. 
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Тематичний напрям: Цифровізація економіки як пріоритетний напрям піднесення морської індустрії  
 

УДК 330:16 

ІНТЕГРОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА  
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ1 

Олександр Гурченков, Олександр Поткін, Сергій Осіпов  

Кризове становище на сучасних вітчизня-
них промислових підприємствах залізничного 
транспорту долається з великими труднощами, 
подолання яких спрямовано на освоєння іннова-
ційних технологій, використання креативних 
методів управління, освоєння нової техніки 
тощо. При цьому формування економічної по-
ведінки на промисловому підприємстві перед-
бачає створення багатовекторної системи інтен-
сифікації виробництва з урахуванням вимог 
міжнародних стандартів шляхом застосування 
ефективних управлінських рішень тощо. 

В умовах глобалізації для економіки будь-
якого промислового підприємства залізничного 
транспорту важливою умовою є діюча організа-
ція виробництва, здатність активно реагувати 
на зміни внутрішньої і зовнішньої кон'юнктури 
ринків, можливість здійснювати швидку адапта-
цію до сучасних викликів.  

Для удосконалення механізму інтенсифіка-
ції виробництва економічною поведінкою про-
мислових підприємств залізничного транспорту 
необхідно використовувати сукупність принци-
пів та методів інноваційного управління, яка на-
правлена на зменшення виникнення можливих 
передбачуваних та непередбачуваних ризиків. 

Одним з можливих варіантів підвищення 
ефективності інтенсифікації виробництва еконо-
мічною поведінкою підприємств вважається «мо-
дель 7S» компанії McKinsey, в ній виділяються сім 
взаємопов'язаних напрямків аналізу, оцінки та 
вдосконалення зазначеного механізму.  

Постановка цілей є основою циклу інтенси-
фікації виробництва економічною поведінкою 
підприємств для розробки стратегії, фокусує ко-
манду на досягнення певних цілей. Цілі споча-
тку повинні бути поставлені на рівні підприєм-
ства і включати такі поняття як «місія», «цінно-
сті» та «принципи». Для досягнення цілей вико-
ристовується метод декомпозиції (поділ великої 
мети на більш дрібні)[1]. 

Велике значення для оцінки циклу інтенси-
фікації виробництва економічною поведінкою 
підприємств має вибір бази для порівняння або 
визначення рівня ефективності, який прийма-
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ється за еталон, який може бути розроблений з 
використанням методів проектування систем 
управління на основі передового досвіду і засто-
сування прогресивних управлінських рішень. 
Це дає можливість формувати кілька підходів, 
які можуть використовуватися до конкретних 
вимог та в конкретних ситуаціях.  

Сучасна глобалізація ринків зумовлена не-
визначеністю, що обумовлено постійною змі-
ною вимог зовнішнього та внутрішнього середо-
вища зростання рівня конкуренції, зменшенням 
життєвих циклів продукції та послуг, підвищен-
ням вимог споживачів, що негативно впливає на 
розвиток промислових підприємств залізнич-
ного транспорту.  

Доведено, що процес інтенсифікації вироб-
ництва економічною поведінкою промислових 
підприємств залізничного транспорту в умовах 
неоіндустріальної модернізації вимагає узагаль-
нення та систематизації накопиченого в цьому 
напрямку досвіду, широкого погляду на про-
блему синтезу наукового знання, відмови від ву-
зького розгляду складних явищ і процесів та пе-
реходу до інноваційно-креативного вирішення 
цих проблем з використанням стратегічно-кон-
тролінгових векторів розвитку. 

Стратегія інтенсифікації виробництва еко-
номічною поведінкою промислових підпри-
ємств залізничного транспорту в умовах індуст-
рії-4.0 формується з обов’язковим визначенням 
впливу внутрішнього і зовнішнього середо-
вища, а також визначенням місії (базова цінність 
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економічної поведінки; елементи економічного 
інтересу; інструментальні засоби вирішення 
економічних завдань; компоненти оптималь-
ного рішення та дії; елементів поведінкової дії, 
яка максимізує свою цільову функцію, факторів 
багатовимірної раціональної дії) [3].  

Однак, поряд з необхідністю інтенсифікації 
виробництва економічною поведінкою промис-
лових підприємств залізничного транспорту не-
обхідно використовувати сукупність принципів 
та методів інноваційного управління, а також за-
лишаються проблеми в організації виробниц-
тва, що обумовлені: недостатньою розроблені-
стю самої концепції; помилками керівництва в 
процесі формування стратегії підприємств;  

наявністю великої кількості перешкод її впрова-
дження в практику діяльності підприємства. 
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УДК 621:81 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ  
ФОРМУВАННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО  
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА2 

Олександр Гурченков, Максим Тимощук 

В умовах динамічного розвитку економіки 
керівникам сільськогосподарських підприємств 
дедалі важче отримати конкурентні переваги 
тільки за рахунок ефективного менеджменту та 
достатнього рівня інвестицій у матеріальні ак-
тиви. Окрім того, надмірне зосередження мене-
джерів на досягненні короткострокових еконо-
мічних результатів та вирішенні поточних про-
блем призводить до недостатнього фінансу-
вання довгострокових проектів та створення 
майбутніх цінностей. Важливе місце в такій си-
туації відводиться стратегічному плануванню та 
побудові ефективної стратегії розвитку. Сільсь-
когосподарське підприємство повинно знайти 
нові оптимальні методи управління діяльністю 
з метою пристосування до майбутніх зовнішніх 
чинників, які постійно змінюються.  

Кожне сільськогосподарське підприємство 
має різні можливості для формування та впрова-
дження стратегії розвитку, виходячи із економі-
чної ефективності. На побудову стратегії розви-
тку сільськогосподарських підприємств вплива-
ють внутрішні економічні показники, такі як [1]:  

1) використання земельних ресурсів;  
2) використання фінансових ресурсів;  
3) використання трудових ресурсів;  
4) використання матеріально-технічних ресурсів.  
З метою визначення стратегічної спроможно-

сті сільськогосподарського підприємства побуду-
ємо збалансовану систему економічних показни-
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ків, що впливають на його діяльність. Така система 
є необхідною для вибору інструментів стратегіч-
ного аналізу та методів побудови стратегії.  

Наступним етапом стратегічного управ-
ління є визначення інструментів стратегічного 
аналізу та методів формування та впрова-
дження стратегії розвитку.  

Таким чином, використання збалансованої 
системи економічних показників здійснюється в 
такій послідовності [2]:  

1) розрахунок ключових показників збалан-
сованої системи економічних показників;  

2) розрахунок інтегральних групових пока-
зників кожного окремого напряму діяльності 
сільськогосподарського підприємства;  

3) побудова лінійної діаграми інтегрованих 
значень складових збалансованої системи еко-
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ods of activity management in order to adapt to future ex-
ternal factors that are constantly changing. The strategy is a 
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to achieve higher performance compared to competitors. 
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номічних показників для визначення рівня ви-
користання земельних, фінансових, трудових та 
матеріально-технічних ресурсів;  

4) розрахунок загального інтегрального по-
казника збалансованої системи економічних по-
казників;  

5) визначення стратегічної спроможності 
сільськогосподарського підприємства за допо-
могою відповідної шкали оцінювання;  

6) вибір оптимальних інструментів страте-
гічного аналізу та методів побудови стратегії ро-
звитку;  

7) проведення стратегічного аналізу сільсь-
когосподарського підприємства;  

8) формування та реалізація стратегії сіль-
ськогосподарського підприємства.  

Система збалансованих показників передба-
чає розробку стратегії в розрізі чотирьох складо-
вих: фінанси, ринок/клієнти, бізнес-процеси та 
організаційна спроможність (навчання та розви-
ток персоналу). В межах цих складових окреслю-
ються стратегічні цілі та будується стратегічна 
карта із встановленням ланцюгів взаємозв’язків. 
Окрім того, в рамках кожної групи стратегічних 
цілей визначаються заходи, що використову-
ються для відстеження організаційного вико-
нання, встановлюється бажаний рівень продук-

тивності для кожного заходу, а також окреслю-
ються стратегічні ініціативи – проекти, які допо-
магають досягти поставлених цілей. 

Отже, розроблена збалансована система еко-
номічних показників є основою для визначення 
стратегічної спроможності сільськогосподар-
ського підприємства на основі оцінки викорис-
тання земельних, фінансових, трудових та мате-
ріально-технічних ресурсів. Дана система дає мо-
жливість обрати оптимальні інструменти страте-
гічного аналізу та методи побудови стратегії по-
дальшого розвитку підприємства. Окрім того, 
збалансована система економічних показників 
дозволяє виявляти та усувати недоліки в різних 
важливих напрямах діяльності підприємства. 
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ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТО- 
СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОГО СЕРВІСУ 3 

Інна Дибач, Ірина Калашнікова, Світлана Самойлова 

Особливості функціонування морегоспо-
дарського комплексу є відносна висока економі-
чна стійкість, що обумовлена специфікою приро-
дних та технічних умов використання морської 
транспортної системи, рекреаційного потенці-
алу прибережних територій тощо. Тож не дивно, 
що питання розвитку цього сектору економіки 
все частіше постають на порядку денному науко-
вців на практиків (яскравим прикладом зацікав-
леності бізнес спільноти у розвитку морської еко-
номіки є створення Морського Кластеру України 
– платформи для компаній морської індустрії Ук-
раїни для обміну найкращих практик та ство-
рення консолідованої позиції індустрії [1]).  

Провідним трендом діяльності підприємств 
морського сервісу в умовах пандемії стала ді-
джиталізація усіх без винятку бізнес-процесів. 
Ці й не дивно, адже цифрові трансформації на-
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були глобального характеру і за статистичними 
даними, отриманими інститутом McKinsey, очі-
кується, що у світі до 2036 року автоматизація 
робочих процесів досягне 50% [2,с. 105]. За своєю 
суттю цифрова трансформація або ж діджиталі-
зація передбачає перехід від традиційної еконо-
міки матеріального виробництва до цифрової, 
яка базується на електронній інфраструктурі 
(інтернет, телекомунікації, програмне та апара-
тне забезпечення), електронному бізнесі (авто-
матизація господарської діяльності), електрон-
ній комерції (дистрибуція товарів через інтер-
нет), електронних грошах (проведення безготів-
кових розрахунків), електронному уряді (вико-
ристання сучасних інформаційних і комуніка-
ційних технологій в управлінні державою) [3]. 
Поняття «діджиталізація» інтерпретується уче-
ними як процес використання, застосування, пе-
ренесення та переведення інформації у цифро-
вий формат; система збору, зберігання, аналізу 
даних, застосування штучного інтелекту; транс-
формація проникнення цифрових технологій, 
щодо оптимізації бізнес-процесів [4]. Від так, ді-
джиталізація підприємств морського сервісу є 
процесом трансформації діяльності, що ґрунту-
ється на використанні цифрових технологій для 
оптимізації бізнес-процесів та покликана поси-
лити конкурентоспроможність та покращити 
роботи з клієнтами й партнерами. Основними 
перевагами діджиталізація є економія ресурсів, 
спрощення роботи з масивом інформації, лояль-
ність клієнтів та формування іміджу. Серед ри-
зиків, що супроводжують процес цифрової тра-
нсформації бізнесу слід назвати залежність від 
виконавця та мінливість технологій,  

На сьогодні існують різні погляди на те, які 

технології і пов’язані з ними практики є детер-
мінантою процесу цифрової трансформації. 
Узагальнення відомостей у [5; 6] дозволяє сфері 
морегосподарювання такими визначити: штуч-
ний інтелект і когнітивні технології, автономні 
транспортні засоби, великі аналітичні дані та 
хмарні обчислення, адитивні технології вироб-
ництва та 3D друк, інтернет речей (IoT), роботи-
зація і автономні дрони, соціальні медіа та плат-
форми, блокчейн і віртуальна/доповнена реа-
льність. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ БІЗНЕСУ 4 

Олександр Калінін, Тетяна Кобзарь 

Морський ланцюг поставок знаходиться в 
зовсім іншому стані, якщо порівнювати з парою 
років тому. І невідомо, в якому напрямку це піде. 

Спочатку пандемія COVID зупинила біль-
шість експорту з Китаю. Потім, пізніше, коли Ки-
тай відновлювався, Європа фактично знижувала 
свій попит. Потім настав своєрідний ефект хли-
ста, коли попит у морській торгівлі знову зріс. 

Це призвело до збільшення попиту на кон-
тейнери, оскільки споживачі перейшли від купі-
влі послуг до купівлі товарів із збільшенням по-
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питу на товари з Азії. Цей підвищений попит 
чинив тиск на потужності, тому тарифи на 
фрахт надзвичайно зростають. 

В результаті цього зриву ланцюжки поста-
вок можуть стати коротшими або, принаймні, 
частково коротшими, оскільки компанії хочуть 
мати альтернативи довшим азіатським ланцю-
гам поставок — не тому, що вони повністю змі-
няться, а в періоди зривів. у них є альтернатива. 

Деяке управління ризиками вступає в дію, і 
можна побачити більше регіоналізації ланцюга 
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поставок. Якщо це станеться, це вплине на по-
пит на морські контейнерні перевезення. 

Щодо питання закупівлі нових суден, то ком-
панії досить обережно підходять до замовлення 
нових суден. Є вимоги рухатися до більш екологі-
чно чистих суден. Але так невідомо, яким буде па-
ливо майбутнього, тому вони чекають деякий час. 
Досі не було великого тиску з боку  національних 
та міжнародних регулюючих органів, але тепер 
це змінюється, і регулювання посилюється або по-
силюється. Морський сектор буде включено до єв-
ропейської схеми торгівлі вуглецю. 

Щоб пройти різні етапи цифровізації, 
суб’єктам морського ланцюга поставок потрібно 
зробити набагато більше, ніж просто інвесту-
вати в технології та цифрову інфраструктуру. 
Успішний цифровий перехід вимагає стійкої 
політичної прихильності, адекватного регулю-
вання, ефективної співпраці між державним і 
приватним секторами, а також узгоджених зу-
силь щодо освіти та підвищення кваліфікації. 

Нарешті, важливо визнати, що цифровіза-
ція морського логістичного ланцюга не прохо-
дить без ризику. У період з лютого по травень 
2020 року кількість кібератак у морській галузі 
зросла на 400% — тенденція, яка, ймовірно, збе-
режеться. У звіті сформульовано низку практи-
чних рекомендацій, які допоможуть портовим 
громадам посилити кібербезпеку, спираючись 
на приклади з портів Антверпена (Бельгія) та 
Лос-Анджелеса (Сполучені Штати). 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ  
В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ5 

Валерій Комишник, Дар’я Щербак  

Сучасний етап розвитку глобального інфо-
рмаційного суспільства змушує формувати но-
вий економічний базис – цифровий. Процес ци-
фровізації поширюється на всі аспекти економі-
чної діяльності і впливає на формування нових 
вимог щодо конкурентних переваг підприємств 
і ефективних концепцій їх управління. 

Суттєву конкурентну перевагу може забез-
печити система ефективного управління трудо-
вими ресурсами на основі інноваційних техно-
логій та автоматизованих систем, які стають не-
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обхідним інструментарієм управління та опти-
мізації роботи персоналу. 

При використанні IT-інструментів в багатьох 
компаніях світу проводиться цифровізація про-
цесу розрахунку заробітної плати, ведеться облік 
ефективності працюючого [4, c.140]. У багатьох ор-
ганізаціях розроблені комплексні системи HRM, 
які надають можливість працювати не тільки з які-
сними, але і з кількісними показниками. 

Автоматизація HR процесів не припиня-
ється. На ринок регулярно виходять найпродук-
тивніші автоматизовані системи з використанням 
технологій штучного інтелекту (ШІ). Саме сис-
теми ШІ на сучасному етапі розвитку цифрової 
економіки мають найбільший вплив на управ-
ління персоналом та підвищують його ефектив-
ність. Відповідно до статистичних даних, викори-
стання систем ШІ у процесі підбору кадрів підви-
щує результативність більш ніж на 40% і повністю 
усуває ризик упередженого відношення працеда-
вця до кандидата під час інтерв’ю [4, c.139]. 

За допомогою ШІ інноваційні методи нав-
чання та розвитку персоналу дозволяють змен-
шити дефіцит кваліфікованих кадрів та макси-
мально ефективно використати ресурс, що у 
свою чергу призводить до швидкого та ефекти-
вного формування нової команди працівників 
[4, c.140]. До того ж, використання ШІ знижує ру-
тинну працю та звільнює час спеціаліста для 
більш стратегічних завдань. 

Сучасний бізнес практично повністю зале-
жить від компетентності і відповідальності пра-
цівників, тому контроль за персоналом є необ-
хідністю для будь-якого підприємства. Конт-
роль ефективності є визначальною функцією 
сучасного HR, оскільки важливо розуміти наскі-
льки ефективно працює співробітник, як опти-
мізувати роботу працівників та виявляти нелоя-
льні кадри у системі компанії. 

Прикладом автоматизованої системи конт-
ролю за ефективністю працівників може висту-
пати програмне забезпечення SecureTower [2]. 
Цифровізована програма дозволяє детально про-
аналізувати, чим протягом дня займався праців-
ник, якими програмами користувався, з ким під-

тримував комунікацію, показує час роботи та 
простою. Якщо наявний факт порушення трудо-
вого розпорядку, відповідне повідомлення над-
силається керівництву для подальшого розгляду 
[2]. Така система забезпечує підтримку ефектив-
ності персоналу і обізнаності вищого менеджме-
нту щодо проблем на належному рівні. 

Сучасний ринок інформаційних техноло-
гій пропонує численні програми для контролю 
за ефективністю та лояльністю персоналу. На-
приклад, маркетинговий сервіс Callibri викори-
стовує тайм-трекер Time Doctor [1]. Це спеціа-
льна автоматизована система з розширеним ін-
терфейсом, яка контролює чим займається пра-
цівник у робочий час та зі встановленою періо-
дичністю робить скріншоти, які потім надсила-
ються керівництву компанії. 

У період пандемії COVID-19 дослідження 
ефективності персоналу стало актуальним пи-
танням для низки організацій. Робота з дому 
стала необхідним атрибутом світових компаній 
і ринок був змушений пристосуватися до цього 
«нововведення». На жаль, ефективність та кон-
центрація працівників під час пандемії достат-
ньо знизилась, що призволе до великої кількості 
звільнень та скандалів, як наприклад неприємна 
ситуація у компанії Xsolla [3]. 

Досвід показує, що тільки якісне викорис-
тання інноваційних технологій та ШІ може під-
вищити ефективність праці та контролю за пра-
цівниками. Таким чином, сучасному керівниц-
тву підприємств необхідно задуматися про імп-
лементацію цифрових нововведень для підви-
щення результативності своїх бізнес-проектів. 
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льки об'єднує континенти та держави. Цифрові-
зація у морській інфраструктурі є запорукою  
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конкурентоздатності кожної морської держави 
на світовій арені. Надзвичайне прискорення на-
уково-технічних перетворень виражається у різ-
кому скороченні часу між науковим відкриттям 
та його використанням у виробництві, проте у 
більш швидкому моральному зносі, і як наслідок 
постійному оновленні. Отже, економіка має 
бути мобільною, швидко пристосовуватися до 
динамічних змін. 

Економіка України перебуває в складній 

ситуації внаслідок агресивної політики Російсь-

кої Федерації, тимчасової окупації Криму і вій-

ськових операцій на сході України. Все це, а та-

кож недосконалість ринкової інфраструктури, 

застаріла галузева структура виробництва, дефі-

цит фінансових ресурсів свідчать про наявність 

проблем стратегічного управління і виступають 

головними чинниками гальмування інновацій-

ного розвитку вітчизняних підприємств і морсь-

кої індустрії.  

У рейтингу найбільш інноваційних країн 

світу Global Innovation Index Україна посіла 49 

місце із 132 економік, представлених у GII у 2021 

році. Глобальний індекс інновацій ранжує сві-

тові економіки відповідно до їх інноваційних 

можливостей [1].  

Україна на світовій арені вважається краї-

ною з великим потенціалом і високими ризи-

ками, що сильно обмежує «вливання» інвести-

цій. Також перешкодами для інвесторів залиша-

ються відсутність гарантій прав власності, неста-

більне податкове законодавство, значний кору-

пційний тиск і валютні обмеження.  

Проте постійний технічний розвиток мор-

ської інфраструктури та зміни у технологічних 

циклах, що пов’язані з інтенсивною трансфор-

мацією зовнішнього середовища, неодмінно то-

ркнуться кожної країни, яка має вихід у Світо-

вий океан. Безпека, надійність та безперервність 

функціонування портів є пріоритетом в цифро-

візації морської індустрії, а тому постає необхід-

ність у визначені головних проблем вибору дер-

жавної інноваційної стратегії в умовах нестабі-

льного середовища і подолання перешкод для 

створення сприятливого інвестиційного клі-

мату, враховуючи культурні і економічні аспе-

кти. Процес стратегічного інноваційного управ-

ління складається з взаємопов'язаних етапів: 

стратегічного планування інновацій; реалізації 

стратегій; стратегічного контролю [2].  

 Беззаперечно, Україні необхідно, перш за 

все, розраховувати на внутрішні ресурси, проте 

важливу роль у створенні сприятливих умов для 

розвитку української економіки відіграють та-

кож і іноземні інвестиції, адже вітчизняний нау-

ково-господарський комплекс має для розвитку 

достатній науковий і технічний потенціал. Важ-

ливим етапом стратегічного розвитку морських 

портів є встановлення тісних зв'язків із зовніш-

нім оточенням, у тому числі портами-партне-

рами і портами-сусідами. Морські порти висту-

пають у ролі двигуна процесу глобалізації та є 

центрами логістичних та транспортних мереж. 

Для розвитку інноваційної економіки, циф-

рової модернізації та трансформації морської 

індустрії держава повинна взяти на себе відразу 

декілька ролей: лідера та експериментатора; ре-

гулятора і захисника; популяризатора, а голов-

ними напрямками розвитку портових потужно-

стей зробити прискорений розвиток  портів-ха-

бів у відповідності до економічних потреб, рів-

номірну модернізацію портової інфраструк-

тури усіх портів країни, масштабну контейне-

ризацію та інтеграцію транспортних та логісти-

чних мереж [3]. Вдосконалення інфраструктури 

морських портів прискорює економічний розви-

ток держави за рахунок збільшення експортно-

імпортних перевезень, підвищує потенціал та 

обсяги транзитних перевезень і створює комфо-

ртні умови для залучення інвестицій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ –  

МАЙБУТНЄ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ1 

Оксана Корнієнко, Юлія Назаренко 

Сьогодні діяльність морських торговель-
них портів (МТП) України повинна відповідати 
критеріям інноваційного розвитку, які пред'яв-
ляються світовим бізнес-співтовариствам. Без 
цього неможлива її інтеграція в світову транспо-
ртну систему з можливістю відстоювання влас-
них інтересів на рівних з розвиненими країнами. 

З метою підвищення ефективності управ-
ління морським портом на державному рівні 
приймається і розробляється ряд новацій, ве-
лику частку серед яких займають інформаційні 
інтелектуальні технології; їх впровадження до-
зволить підвищити рівень автоматизації опера-
цій в порту. На жаль, Україна достатньо сильно 
відстає від світових лідерів портового бізнесу: 
лише невелика доля новацій реалізується, а зна-
чну частину необхідно втілювати в реальний го-
сподарський процес в рамках реалізації «Стра-
тегії розвитку морських портів України на пе-
ріод до 2038 року». 

Останнім часом в науковій і діловій сфері 
обговорюються питання щодо розробки, впро-
вадження та розвитку інтелектуальних систем 
та цифрових інформаційних технологій на тра-
нспорті. Вчені та ділові кола сходяться на думці, 
що інтелектуалізація транспорту - це важливий 
процес, від ефективності реалізації якого зале-
жить зручність кожного пасажира, вантажопе-
ревізника, безпека перевезень та транспортної 
інфраструктури [1], тому дане питання є ключо-
вим напрямком у соціально-економічному роз-
витку країни. 

Для забезпечення 
ефективної системи без-
пеки МТП важливу роль ві-
діграє система огляду ван-
тажів, багажу і пасажирів. 
Крок в інноваційному роз-
витку портової індустрії - 
«Хмарні технології». Пере-
хід до «хмарних техноло-
гій» - основна тенденція у 
розвитку інформаційних 
технологій. Сутність «Хма-
рних технологій» полягає в 
тому, що користувач вико-
ристовує віддалені сервери, 
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не створюючи власної системи даних. «Хмара» - 
певний центр, який повністю виконує всі функції 
по обробці і зберіганню даних, але знаходиться 
віддалено. Достатньою умовою є наявність інтер-
нету і користувач може скористатися віртуаль-
ною моделлю у зручний для нього час і з макси-
мальним захистом інформації.  

Використання «Хмарних технологій» до-
зволить зробити роботу в МТП більш спроще-
ною, а також заощадити кошти і знизити ви-
трати, як наслідок, відбудеться скорочення пи-
томої ваги транспортної складової у вартості 
продукції, що на сьогодні є пріоритетним при 
реалізації державної політики в сфері розвитку 
транспортної системи України [2]. 

Важливі критеріальні показники ефектив-
ності роботи МТП представлені на рис. 1. [3]. 
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Виходячи з вищевикладеного, в сучасних 
умовах актуальним питанням в рамках забезпе-
чення ефективності роботи МТП є формування 
раціональної сучасної інтелектуальної цифро-
вої інформаційної системи взаємного обміну ін-
формацією та оповіщення в середовищі взаємо-
дії учасників транспортного процесу в МТП. 
Крім того, повинна бути усунена диспропорція 
за ступенем впровадження інновацій між учас-
никами транспортного процесу, проведена уні-
фікація інтелектуальних технологій з урахуван- 

ням світової прогресивної практики. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ: ПОТЕНЦІАЛ  
ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН ТА СМАРТ-КОНТРАКТІВ 2 

Оксана Корнієнко, Євгеній Смачило 

Реалії сьогодення вимагають від морської ло-
гістики максимального збільшення ефективно-
сті. Управління морськими каналами поставок 
повинно організувати безпечні та надійні потоки 
товару (вантажу), при цьому забезпечити шви-
дші, ефективніші та дешевші бізнес процеси. Од-
ним із найважливіших способів досягнення такої 
ефективності є постійний моніторинг, збір, сис-
тематизація, обмін та аналіз даних. Виникає не-
обхідність створення бази даних яка відповіда-
тиме наступним критеріям: доступ в режимі реа-
льного часу, безпека, надійність, прозорість та 
можливість інтеграції відповідних даних. Такі 
дані є особливо важливими для роботи порту, де 
вантаж постійно переміщується між різними ви-
дами транспорту, перевантажується та змінює 
своє положення. В оптимальній ситуації вся ін-
формація, яка одночасно веде вантаж до місця 
призначення і контролює його, повинна бути до-
ступною для всіх відповідних сторін в онлайн-се-
редовищі порту, створюючи так званий цифро-
вий порт. Необхідність створення повністю циф-
рових портів є беззаперечно важливим питанням 
на сьогодні, яке продиктовано швидкими змі-
нами ринкової кон’юнктури. 

Досвід багатьох сучасних портів світу, які по-
чали процеси цифровізації, показує що деякі 
процеси порту все ще дуже застарілі порівняно з 
процесами в інших секторах. Існує надлишкова 
інформація щодо транзакцій, а поточні процеси 
іноді неефективні, все ще вимагають телефонних 
дзвінків та паперової документації [1]. 

Виникає потреба в технології яка може вирі-
шити наступні питання: автоматизувати доку-

                                                           
2О.Корнієнко – кандидат економічних наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 
Є.Смачило – магістрант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

© О.Корнієнко, Є.Смачило, 2021 

ментообіг та транзакції, вирішити питання до-
віри між контрагентами, створити єдину відк-
риту та безпечну базу даних. Однією з таких тех-
нологій може стати технологія блокчейн, зокрема 
технологія смарт-контрактів в мережі блокчейн. 

Потенціал технології блокчейн полягає в 
створенні нових та трансформування існуючих 
процесів шляхом документування, перевірки та 
захисту кожної події (транзакції). Технологія 
може об’єднати сторони, які раніше не були 
пов’язані, створити нові форми співпраці та ство-
рити нові можливості для бізнесу. Створення уні-
кальної спільної мережі на основі блокчейн, дос-
туп до якої можна отримати в реальному часі, по-
збавляє необхідності обмінюватися документа-
цією між сторонами. Інтеграція до системи сторін, 
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Seaport digitization: the potential of block-
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The potential and prospects of application of block-
chain technology and smart contracts on the way of digital-
ization of the port are considered. The main directions of 
blockchain integration into the port system are outlined, 
which will help to increase the efficiency of current processes 
and create new ones. It is determined that automation of 
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ising blockchain implementations in port logistics. 
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які не були раніше залучені (банки, страхові ком-
панії), дозволить додатково прискорити процес. 

Автоматизація документообігу та транзак-
цій, вирішення питання довіри між контраген-
тами, створення єдиної відкритої та безпечної 
бази даних за допомогою смарт-контрактів є од-
нією з найбільш перспективних реалізацій бло-
кчейну в портовій логістиці. Базу даних можна 
додатково покращити шляхом впровадження 
Інтернету речей (IoT). Підключення його до бло-
кчейну та смарт контрактів, дозволить практи-
чно повністю автоматизувати бізнес процеси. В 
оптимальній ситуації смарт-контракти вирішу-
ватимуть, які транзакції відбуваються в який мо-
мент часу. Платежі проводитимуться одразу, пі-
сля того як певна умова контракту виконана та 
записана до блокчейну [1]. 

Але перш ніж будь-який тип архітектури 
блокчейну буде реалізований у великих масш-

табах, потрібно буде вирішити низку питань і 
загальних проблем. На початковому етапі варто 
віддати перевагу роботі з блокчейном на низь-
кому рівні складності; одноразові програми, 
швидше за все, будуть успішно реалізовані. По-
дальші розширення можуть бути розроблені пі-
зніше, щоб збільшити розмір і складність ме-
режі. Завдяки своїм типовим характеристикам 
блокчейн може додати цінність логістиці портів 
за рахунок створення довіри, надання безпеч-
них даних, прозорості процесів, відкритості да-
них, можливості розширення мережі та інтегра-
ції сторін які раніше не були частиною системи. 
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РОЗВИТОК МОРСЬКОЇ КЛАСТЕРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ3 
Оксана Корнієнко, Анастасія Стріха 

Стрімкі трансформаційні процеси, що обу-
мовлюють зміни у економічній системі призво-
дять до необхідності пошуку нових, інновацій-
них ідей підвищення ефективності морської га-
лузі. Застосування кластерного механізму є зако-
номірним етапом у піднесені сучасної еконо-
міки і є запорукою розвитку високорозвиненої 
системи господарювання.  

Аналіз світової практики застосування кла-
стерного підходу свідчить про те, що інтегра-
ційні об'єднання, якими є кластери, підвищує 
ефективність роботи всього комплексу, так і ок-
ремих суб'єктів, які в нього входять. Тому сього-
дні усі країни світу активно використовують 
кластерний підхід у формуванні та регулюванні 
своїх національних інноваційних програм. 

Зростання економіки та входження україн-
ського господарського комплексу до європейсь-
кого та світового економічного простору сприяє 
втіленню інноваційних процесів в Україні. 
Впровадження кластерного підходу до розвитку 
національної економіки підтверджує його ефек-
тивність та можливість подальшого вдоскона-
лення, а розташування підприємств морської га-
лузі на узбережжі Чорноморського басейну 
створило всі необхідні передумови для розвитку 
морегосподарського кластеру на півдні України.  

В Україні створена Громадська Спілка 
«Морський Кластер України». Знайдені можли-
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вості співпраці з підприємствами морської інду-
стрії країни та позиціонування морської еконо-
міки в пропозиціях законодавчих ініціатив, ви-
рішення наявних проблем та покращення пото-
чного стану морської індустрії регіону. 

Команда Морського Кластеру України про-
вела бiльше 10 зустрічей з представниками між-
народних морських організацій та об’єднань – 
European Enterprise Network, ENMC, Sea Europe, 
Pôle Mer Méditerranée. Діяльність Морського 
Кластеру України була підтримана Європейсь-
ким Банком Реконструкції та Розвитку. Зокрема 
від ДП «Укрпромзовнішекспертиза» було замо-
влено дослідження «Огляд морської галузі Укра-
їни» для визначення: значення сектору для еко-
номіки України; загальної кількості компаній, 
основних гравців; обсягів виробництва/перева-
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лки в кількісному і вартісному вираженні; перс-
пектив і напрямків розвитку секторів. 

Морський Кластер України пропонує серію 
заходів, які поділяються на декілька етапів. На 
першому етапі відбулася Стратегічна сесія яка 
має завдання, щодо визначення переліку топ-20 
ідей проєктів за напрямами суднобудівного, ін-
жинірингового, інноваційного, освітнього роз-
витку; аналіз чергового огляду та поточного 
стану головних напрямів розвитку, виходячи з 
кращих можливостей та найсильніших сторін 
регіону; залучення до обговорення ідей проєк-
тів всіх головних представників морської галузі; 
формування робочих груп, які мають опрацю-
вати деталі цих проектів за критеріями спромо-
жності до реалізації та привабливості. Другий 
етап включає опрацювання ідей в фоновому ре-
жимі. На третьому етапі в рамках другої страте-
гічної сесії відбулися презентації ринкового до-
слідження від ДП «Укрпромзовнішекспертиза» 
стратегії розвитку Морського Кластеру України 
та робочих груп щодо визначення топ-проєктів 
морської галузі. Наступним етапом стала націо-
нальна конференція «Фінал проекту Інтеграція 
4.0», що проходила в рамках EU Industry days й 
моніторилась Євро-комісією відбулася презен-
тація попередніх результатів всього проєкту. Фі-

ксування результату попередніх етапів має по-
лягати в підписанні конкретних угод з різними 
підприємствами. 

З огляду на викладене, можна зробити ви-
сновок, що по-перше, кластерний підхід - це 
нова управлінська технологія, що дозволяє під-
вищити конкурентоспроможність окремого ре-
гіону, забезпечити сталий розвиток морської га-
лузі України. По-друге, показники підприємств, 
які беруть участь в кластерних об’єднаннях на-
багато вищі ніж ті, що працюють самотужки, та 
згідно з практиками кластерного руху, максима-
льні вигоди від кластеру отримують компанії, 
які найбільш активні в діяльності та проєктах 
об’єднання. Тому, кластерні системи в проєктах 
розвитку морської галузі України відіграють ва-
жливу роль в період виходу країни з кризових 
ситуацій. 
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СТАН ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІВДЕННОГО  

РЕГІОНУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ4 
Наталя Мігай 

Економіка будь-якого регіону та ступінь її ро-
звитку багато в чому залежить від стану регіональ-
ної логістичної інфраструктури, оскільки перева-
жно об’єктом дослідження логістики регіону є не-
перервний процес оптимізації та інтеграції у про-
сторі та часі всіх видів економічних потоків, серед 
яких особливе місце належить матеріальному по-
току та тим потокам, які його супроводжують. 

Проблеми формування та розвитку логіс-
тичної інфраструктури територіальних оди-
ниць досліджували багато вітчизняних науков-
ців. Серед них, І.Благун, М.Григорак, І.Ничик, 
О.Казанська, О.Овдієнко, І.Топалова та інші. 
Проте, вивчення логістичної інфраструктури 
регіонів в умовах цифрової трансформації еко-
номічних процесів потребує теоретичного та 
прикладного переосмислення. 

Логістична інфраструктура – це сукупність 
технічних і організаційно-економічних елемен-
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тів, за допомогою яких всі види економічних по-
токів (матеріальні, фінансові, інформаційні, 
енергетичні потоки, трудові ресурси, зворотні 
потоки) здійснюють циклічний рух з найбіль-
шою ефективністю від постачальника ресурсів 
до кінцевого споживача [4, с. 83]. 

Natalia Mihai, PhD (Economics), associate professor 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

 

The state of the logistics infrastructure  
of the Southern Region in the conditions  

of digitalization 
 

The report is devoted to the problems of the logistics 
infrastructure development of the Southern region in the 
conditions of digitalization economy. The components of 
the region's logistics infrastructure have been identified. 
The necessity of application of information technologies 
and system approach to substantiation of strategy of lo-
gistic infrastructure development is pointed out. 

Keywords: logistics, logistics infrastructure, digitalization. 
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Складовими логістичної інфраструктури є: 
транспортні, комунікаційні, складські та обслу-
говуючі елементи, які пов'язані з додатковою об-
робкою товарів; сукупність будівель, споруд з 
необхідним обладнанням для складування про-
дукції, пакування; засоби отримання, передачі 
та обробки інформації з наданням торговель-
них, побутових та адміністративних послуг, які 
забезпечені необхідними ресурсами - природ-
ними, матеріально-технічними, інформацій-
ними, інституційними і фінансовими; логісти-
чні центри, логістичні оператори, склади зага-
льного призначення. 

Транспортна складова є однією з найважли-
віших складових суспільного виробництва і ло-
гістичної інфраструктури регіону.  

Південний регіон (Північне Причорно-
мор’я) представлений трьома прибережними 
областями – Миколаївською, Одеською та Херсо-
нською. Економіко-географічне положення Пів-
денного регіону характеризується межуванням 
на півночі з Центральним, на сході – з Придніп-
ровським районами, на заході з Молдовою і Ру-
мунією, наявністю виходу до Чорного та Азовсь-
кого морів [чорна]. Характеризується також на-
явністю транспортних коридорів міжнародного 
значення, зокрема: 1) Пан-Європейського № 9, 
який сполучає Фінляндію, Росію, Литву, Біло-
русь, Україну, Молдову, Румунію, Болгарію та 
Грецію; 2) Ґданськ – Одеса (Балтійське море – Чо-
рне море), учасники: Італія, Словенія, Угор-
щина, Словаччина, Україна; 3) Європа – Кавказ 
– Азія (ТРАСЕКА), учасники: Україна, Молдова, 
Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Вірменія, 
Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Казах-
стан, Киргизстан і Таджикистан; 4) Пан-Євро-
пейського № 7 Дунайського (водного), що поєд-
нує Німеччину, Австрію, Словаччину, Угор-
щину, Хорватію, Югославію, Болгарію, Руму-
нію, Молдову, Україну [3]. 

В табл. 1. відображені показники, що харак-
теризують рівень розвитку транспортної інфра-
структури Південного регіону [5]. 

В Південному регіоні наявні усі види транс-
портного сполучення, проте показники розвитку 
транспортної галузі є найнижчими по Україні. 

Низька частка магістральних автомобільних 
шляхів, які відповідають міжнародним стандар-
там, зношеність доріг міжрегіонального зна-
чення, слабка залізнична мережа в умовах циф-
ровізації бізнес-процесів негативно впливають на 
частку регіону у міжнародному вантажообігу. 

Ще однією важливою проблемою у розвитку 
логістичної інфраструктури регіону є недоста-
тня кількість вузлових логістичних центрів, які 
забезпечують оптимальну організацію розподілу 
матеріальних потоків, надання складських пос-
луг, управління запасами, зміну видів транспо-
рту. Ті логістичні центи, які не використовують 
сьогодні інноваційні логістичні технології чи не 
відповідають міжнародним стандартам переро-
бки вантажів приречені на припинення своєї дія-
льності. На ринку логістичних послуг в наш час 
існує велика кількість інформаційних техноло-
гій, застосування яких надасть пріоритетності 
при виборі постачальника послуг. Серед таких 
технологій: ERP -  планування ресурсів підприєм-
ства; WMS – система по управлінню складом; 
WCS - системи складського контролю; TMS – сис-
тема по управлінню транспортом; CRM – управ-
ління взаємовідносинами із споживачами (поста-
чальниками); RFID – система радіочастотної іде-
нтифікації за допомогою радіоміток; BAS - сис-
теми автоматизації будівель тощо.  

Для забезпечення ефективного функціону-
вання логістичної інфраструктури необхідні 
кваліфіковані фахівці, які на високому рівні орі-

єнтуються в сучасних принципах організації 
логістичних схем просування матеріальних по-
токів, знають як реагувати на зміни ринку, воло-
діють належним рівнем знань в області інфор-
маційних технологій. 

Отже, до розвитку логістичної інфраструк-
тури регіону в умовах цифрової трансформації 
економічних процесів має бути системний під-
хід, оснований на розробці і обґрунтуванні стра-
тегії та підняття рівня логістичних послуг до 
міжнародних стандартів. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ – КРОК ДО ІНДУСТРІІ 4.05 

Вадим Нейман 

Як відомо, світова економіка у своєму розви-
тку час від часу проходить через принципові 
зміни технологічних укладів, пов’язані з суттє-
вими змінами виробничих сил. Відбувається пе-
рехід на якісно новий рівень техніки та техноло-
гій, який призводить до різкого зростання про-
дуктивності праці та обсягу випуску продукції. 

Перша промислова революція настала з ви-
находом парової машини, що призвело до пере-
ходу від ремісно-мануфактурного виробництва 
до машинного. Використання машин у вироб-
ництві призвело до виникнення великої кілько-
сті підприємств, створення промислових цент-
рів і скупчення у них населення. 

Для другої промислової революції характе-
рна заміна вугілля, як джерела енергії, нафтою, 
винахід електрики. Внаслідок цього виробниц-
тво набуло ознаки потокового. Також завдяки 
винаходу двигуна внутрішнього згоряння був 
даний поштовх розвитку транспортних засобів. 

Третя промислова революція пов’язана з ви-
находом та впровадженням у промислове виро-
бництво комп’ютерної техніки. Її визначаль-
ними рисами стали розвиток електроніки та ін-
формаційно-комунікаційних технологій, авто-
матизація виробництва. Комп’ютери пройшли 
у своєму розвитку шлях від величезних ЕОМ, ро-
зміром зі шафу, до ПК, який розташовувався 
десь під столом, та далі вже до кишенькових зра-
зків – планшетів та смартфонів. Інформаційні 
мережі набули глобального масштабу, з можли-
вістю підключення до них навіть окремих побу-
тових пристроїв. У промисловому виробництві 
з’явилися повністю автоматизовані верстати та 
цілі потокові лінії.  

Але розвиток не зупиняється. Зараз людс-
тво перебуває на етапі четвертої промислової ре-
волюції. Це перехід на повністю автоматизоване 
цифрове виробництво, кероване інтелектуаль-
ними системами в режимі реального часу в пос-
тійній взаємодії із зовнішнім середовищем з пер-
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спективою об'єднання у глобальну промислову 
мережу речей та послуг [1].  

Завдяки скерованості у першу чергу на ви-
робництво, на промисловий сектор, концепція 
четвертої промислової революції отримала на-
зву «Індустрія 4.0». 

Можна сказати, що ключовою ланкою Інду-
стрії 4.0, яка зв’язує всі її елементи та технології, 
забезпечує можливість їхньої взаємодії, є цифро-
візація. Інколи ці поняття навіть ототожнюють.  

Насправді, цифровізація – як проникнення 
цифрових технологій, автоматизації та ІТ на всі 
рівні життя та економіки почалась ще в мину-
лому столітті в процесі розвитку технологічного 
укладу 3.0. І цей процес триває й досі. Тобто, ци-
фровізація – це перехідний місток від третьої до 
четвертої промислової революції. 

Цифровізація – це насичення фізичного 
світу електронно-цифровими пристроями, засо-
бами, системами та налагодження електронно-
комунікаційного обміну між ними. 

Упровадження сучасних цифрових техно-
логій (див. рис.1) у діяльність підприємств і ор-
ганізацій, техніку та технологію, виробничі й 
невиробничі процеси дає змогу розширювати 
асортимент товарів і послуг, підвищувати їхню 
якість і відповідність запитам споживачів, збіль-
шувати продуктивність праці та формувати 
нові ланцюжки і мережі створення доданої вар-
тості. Валова додана вартість (ВДВ), сформована 
в усіх секторах глобальної економіки за допомо-
гою ІКТ, уже складає понад 1/5 світового ВВП 
(Knickrehm, Berthn, Daugherty, 2016) [2, с.5]. 

Vadim Neiman 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

 

Digitization – a step to the Industry 4.0 
 

The main features of industrial revolutions, the transition 
to Industry 4.0, features and benefits of digitalization are 
considered. 

Keywords: industrial revolution, digitalization, In-
dustry 4.0. 
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У сфері послуг цифрові технології дозволя-
ють здійснювати діяльність з будь-якого куточка 
світу, проводити відеоконференції, купувати 
продукти та різні побутові товари через мережу 
Інтернет. Цифровізація може сприяти вирі-
шенню соціальних проблем, полегшивши доступ 
до основних послуг у сфері охорони здоров’я та 

освіти, наданню фінансових послуг, 
прозорості та ефективності діяльно-
сті уряду. 

Мінімізації витрат, децентралі-
зація виробництва, підвищення 
ефективності та продуктивності, 
швидке, ефективніше прийняття 
рішень у реальному часі, скоро-
чення часу та витрат на розробку 
продукції, підвищення якості про-
дукції та швидка реакція на зміну 
кон’юнктури ринку, – ось основні 
переваги цифровізації.  

Таким чином, цифровізація – 
це крок у майбутнє. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМ У БІЗНЕС-ПЛАНУВАННІ 6 

Вадим Нейман, Алла Параскун 

Бізнес будується на точних розрахунках, 
строгому контролі, скрупульозному аналізі і то-
чній звітності. Будь-яка ідея без матеріальної 
підтримки так і залишається ідеєю. Вона завжди 
має безліч шляхів реалізації, з яких потрібно об-
рати оптимальний. Саме таким і є завдання біз-
нес-планування. 

Останні десятиліття характеризуються поя-
вою та розповсюдженням глобальних і локаль-
них інформаційних мереж, які постійно вдоско-
налюються. Наслідками таких процесів є збіль-
шення доступності програмного забезпечення 
та комп’ютерної техніки, які, в свою чергу, обу-
мовлюють широке впровадження ІКТ (інформа-
ційно-комунікаційні технології) у практику гос-
подарювання підприємств і організацій.  
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Рис. 1. Базові технології Індустрії 4.0 [3] 

Vadim Neiman, Alla Paraskun 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

 

Using modern programs  
in business planning 

 

The article considers the importance of business plan-
ning in the creation and development of enterprises, as 
well as the feasibility and features of using software in 
creating business planning in the digital development of 
enterprises. 
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mation and communication technologies), digitalization, 
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Процес планування є невід’ємним елемен-
том створення, функціонування та розвитку ко-
жного економічного агента, адже дозволяє не 
лише передбачати найбільш важливі економі-
чні характеристики та параметри господарю-
вання, але й узгодити місію та цілі, стратегію і 
тактику розвитку підприємства, його ресурсний 
потенціал та можливості його реалізації. 

Мета розробки бізнес-плану полягає у фор-
муванні концепції розвитку підприємства або 
реалізації ним інвестиційного проекту, що за-
безпечує аналіз, оцінку, позиціонування, конт-
роль та регулювання діяльності в умовах неви-
значеності і динамічності зовнішнього та внут-
рішнього бізнес-середовища. 

Розробка бізнес-плану є трудомістким про-
цесом, який вимагає професійних знань та особ-
ливих навичок. Тому до бізнес-планування залу-
чають менеджерів, фінансистів, економістів, ма-
ркетологів, юристів. Це можуть бути як праців-
ники підприємства, які мають значний профе-
сійний досвід, так і зовнішні консультанти, екс-
перти [1]. 

Вимоги часу з впровадження цифровізації 
відкривають для підприємства безліч перспек-
тив для розвитку та зростання. Зокрема, викори-
стання цифрових платформ дозволяє спростити 
виконання операцій, сформувати сучасні ме-
режі зв’язків та обміну інформацією [2]. 

Оскільки сучасні ринкові реалії є надзви-
чайно динамічними, то суб’єктові бізнесу потрі-
бно максимально об’єктивно й оперативно пла-
нувати свою діяльність, що зробити без спеціа-
льного програмного забезпечення практично 
неможливо [3]. 

Однією з популярних комп’ютерних про-
грам, які дають змогу провести оцінювання інве-
стиційних проектів, сьогодні є програма 
Business Plan PL, розробником якої є компанія 
«РОФЭР». Ця програма призначена для фінан-
сового прогнозування у майбутньому періоді. 
Вона спеціально створена для розробки бізнес-
планів, техніко-економічних обґрунтувань та 
фінансового прогнозування.  

Структурно програма ділиться на дві час-
тини: текстову (пояснювальну) та фінансову 
(розрахункову) (див. рис. 1). 

Текстова частина у свою чергу поділена на дві 
незалежні частини, що доповнюють одна одну. 
«Макет-керівництво» пропонує нам послідовну 
методику розробки проекту, містить пояснення до 
написання бізнес-плану, базові фрагменти тексту, 
коментарі. «План-зразок» складається з окремих 
розділів реальних бізнес-планів і служить зразком 
формування та оформлення готового документа. 
Програма надає можливість працювати на будь- 

 

 
Рис. 1. Інтерфейс програми Business Plan PL 

 

якій з двох частин на наш вибір. 
Працюючи з текстовою частиною, ми маємо 

можливість послідовно формувати глави свого 
бізнес-плану, вибираючи ступінь докладності 
розкриття матеріалу за власним бажанням. 

Особливими є можливості програми з роз-
робки розділу «Фінансовий план», одного з най-
важливіших пояснювальних розділів бізнес 
плану. Формування розділу повністю автомати-
зовано, буквально «натисканням однієї кнопки» 
відбувається процес побудови таблиць, графі-
ків, діаграм та пояснювального тексту [4]. 

Очевидно, що цифровізація і комп’ютери-
зація  економічної сфери істотно вплинула на 
ведення бізнесу в цілому у тому числі і на сферу 
бізнес-планування. Комп’ютерні технології і 
програмування використовуються як інтелекту-
альний інструмент, на який ми можемо перек-
ласти всю рутинну роботу, а також виступати 
своєрідним помічником при плануванні, моде-
люванні та обґрунтуванні інвестицій. Викорис-
тання програми Business Plan PL дозволяє зро-
бити процес складання бізнес-плану доступним 
і продуктивним. За допомогою Business Plan PL 
навіть без фахової освіти можна скласти грамот-
ний бізнес-план. 
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УДК 332.142.4 

РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ7 

Вадим Нейман, Анастасія Стріха 

У сучасному світі розвиток цифрової еконо-
міки відбувається у всіх сферах життя суспільс-
тва завдяки інноваційному зростанню та транс-
формації  процесів в результаті появи нових те-
хнологій. Дані перетворюються на новий фак-
тор виробництва, що дозволяє створювати цін-
ність для споживача та будувати ділову діяль-
ність на іншому технологічному рівні.  

Однак цифрова економіка розвивається не-
рівномірно в різних країнах та регіонах, створю-
ючи як нові можливості, так і бар'єри, які необ-
хідно подолати, щоб успішно вести бізнес на ци-
фрових платформах.  

У зв'язку з цим цифрова економіка та про-
блеми її побудови в системі підприємницької ді-
яльності стають однією з найважливіших тем, 
що вивчаються різними зарубіжними та вітчиз-
няними вченими. 

Цифрова економіка базується на цифрових 
комп’ютерних технологіях та розглядається, як 
виробництво, продаж та постачання продуктів 
та послуг через комп'ютерні мережі. 

Виділяють три основні складові концепції 
«Цифрова економіка»: 

- підтримуюча інфраструктура (апаратне 
забезпечення, програмне забезпечення, телеко-
мунікації, мережі тощо);  

- електронний бізнес (всі бізнес-процеси ві-
дбуваються через комп’ютерні мережі);  

- електронна комерція (передбачає пере-
дачу товарів та послуг через мережу Інтернет). 

Бурхливий розвиток цифрових технологій, 
їх проникнення в традиційний бізнес, поява но-
вих видів цифрових продуктів і послуг, масове 
використання онлайн-каналів призводять до пе-
ребудови бізнес-процесів, трансформації бізнес-
моделей, систем управління маркетингом та 
змін у поведінці споживачів.  

Характерними рисами підприємницької ді-
яльності в умовах цифрової економіки є:  

- діяльність на цифрових платформах (мар-
кетплейсах), що забезпечує безпосередні кому-
нікації між виробниками та споживачами;  

- скорочення трансакційних витрат з одно-
часним підвищенням продуктивності праці;  

- глобальна присутність завдяки виходу на 
електронні ринки та глобальна гіперконкуренція;  

- підвищення споживчої цінності товарів і 
послуг внаслідок їх персоналізації;  
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- скорочення життєвого циклу інновацій і 
продуктів;  

- зростання ризиків і рівня невизначеності 
при прийнятті стратегічних рішень внаслідок ди-
намічних змін технологій та кон’юнктури ринків. 

Сучасний етап розвитку цифрових техно-
логій багатьох країн, значною мірою впливає на 
процеси які відбуваються в України. Здатність 
та готовність України до трансформацій на 
шляху переходу на цифрову модель розвитку 
економіки є стратегічним пріоритетом та гаран-
том стабільного соціально-економічного зрос-
тання в майбутньому. 

Сьогодні цифровізація є головним напрям-
ком трансформації української економіки, пер-
шим кроком якого було схвалення Кабінетом 
Міністрів України «Концепції розвитку цифро-
вої економіки та суспільства». Ця концепція пе-
редбачає здійснення заходів щодо впрова-
дження відповідних стимулів для цифровізації 
економіки, суспільної та соціальної сфер, усві-
домлення наявних викликів та інструментів ро-
звитку цифрових інфраструктур, набуття гро-
мадянами цифрових компетенцій.  

Відбулася низка важливих подій на шляху 
розвитку цифрової економіки на вітчизняному 
просторі: прийняття законів України «Про еле-
ктронні довірчі послуги» (підвищення рівня за-
хисту та надійності електронних підписів) та 
«Про основні засади забезпечення кібербезпеки 
України» (забезпечення захисту інтересів суспі-
льства в кіберпросторі). 

Яскравими прикладами використання елеме-
нтів цифрової економіки в Україні є впрова-
дження першого в світі електронного державного 
аукціону з використанням технології blockchain 

Vadim Neiman, Anastasia Strikha 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
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formations in the field of digital technologies are consid-
ered. The state of development of digital economy in 
Ukraine is analyzed. 

Keywords. Digital economy, digitalization, business 
models, cloud technologies. 

 



Економіст (Ukrainian journal «Economist») #12|2021  ISSN 1810-3944 

63 
 

(децентралізованого збереження та захисту да-
них). Запроваджені зміни у медичній реформі пе-
редбачають перспективи до розвитку телемеди-
цини у регіонах, які є важко досяжними для опе-
ративного доступу (сільські території). Введення 
декларацій на медичне обслуговування та впрова-
дження електронної черги на прийом до сімей-
ного лікаря має на меті суттєве спрощення обслу-
говування громадян. Освітні проєкти «Prome-
theus», «Дія. Цифрова платформа», Osvita.ua та 
інші передбачають цифровізацію навчального 
процесу за допомогою онлайн-курсів, онлайн-
конференцій, Інтернет-тестування, вебінарів та 
воркшопів. Запроваджено розвиток системи пуб-
лічних закупівель за допомогою онлайн-платфо-
рми ProZorro, що значно покращило досвід замо-
вників і постачальників у публічних закупівлях та 
розширило ринок конкурентних можливостей. 

В умовах глобального розвитку перехід до 
цифрового середовища допоможе подолати ни-

зку прогалин та обмежень, властивих традицій-
ному підприємництву, та стимулюватиме іннова-
ційний розвиток організацій. За існуючих умов, 
для забезпечення подальшого розвитку значною 
мірою потрібна участь уряду, спрямована на оци-
фрування роботи державних служб, розробку ві-
дповідної нормативної бази та забезпечення дос-
тупу малого та середнього бізнесу до реалізації 
інноваційних проектів. Оцінивши стан та готов-
ність України до новітніх технологій, можна впе-
внено стверджувати, що Україна має достатній 
потенціал для розвитку цифрової економіки. 
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УДК 334.012.6:681.51 

МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО  
БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ8 

Вадим Нейман, Дар’я Щербак 

Поняття «цифровізація» в останні роки 
стало частіше використовуватися у зв’язку з ши-
роким втіленням цифрових технологій у роботі 
з великими масивами даних, можливостями їх 
візуалізації, появою та розповсюдженням нових 
технічних засобів і програмних рішень.  

В основі цифровізації лежить процес вико-
ристання цифрових систем та технологій, осно-
вною метою яких в економічній діяльності є під-
вищення ефективності усіх видів бізнесу. 

Глобальне економічне співтовариство на-
разі знаходиться у процесі радикальних змін. 
Відповідно до статистичних даних консалтинго-
вої компанії BCG обсяг цифрової економіки у 
світі до 2035 року досягне 16 трильйонів доларів 
[2]. Такі зміни зумовлені розповсюдженням 
інноваційних технологій, що у свою чергу при-
носить як переваги для бізнес-діяльності (нові 
бізнес-моделі та ідеї, розширення можливостей 
для просування продукції та послуг), так і незру-
чності (необхідність захисту прав інтелектуаль-
ної власності та прав онлайн-споживачів в ме-
режі Інтернет) [3, c.40]. 

У таких умовах глобального розвитку циф-
рової економіки ефективним стає використання 
стратегії підвищення інноваційної активності 
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сектору малого та середнього бізнесу (МСБ). Ва-
рто зазначити, що ефективне використання ци-
фрових інструментів здатне забезпечити інфор-
маційну безпеку, продуктивність, конкуренто-
спроможність та стабільність підприємства. 

Підприємництво стало сферою, де процес 
діджиталізації почався раніше усіх глобальних 
тенденцій у напрямку віртуалізації. Підприємс-
тва та організації з метою оптимізації власної бі-
знес-діяльності постійно закуповують ефекти-
вні програми та сервіси, як виробничі та фінан-
сові, так і контрольні. 

Зрозуміло, що потужні корпорації та ТНК 
активніше імплементують у своє функціону-
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вання інструменти цифровізації і ширше вико-
ристовують її ресурси. У той самий час, суб’єкти 
МСБ змушені шукати фінансування або відмов-
лятися від інноваційних програм та сервісів, 
оскільки не мають можливості до власних розро-
бок та досліджень [3, c.41]. 

Під час використання цифрових техноло-
гій підприємство отримує ряд переваг. По-перше, 
підвищується гнучкість бізнесу, що у свою чергу 
призводить до проактивних змін характеристик ви-
робничого процесу. По-друге, відбувається циф-
рова трансформація підприємства, яка реалізується 
у забезпеченні інформаційної інтеграції етапів жит-
тєвого циклу продукції [1, c.239]. Таким чином, ци-
фрова трансформація робить можливим якісні 
зміни бізнес-процесів за рахунок використання 
інновацій і, як наслідок, адаптації існуючої бізнес-
моделі до умов сучасної цифрової економіки. 

Використання представниками МСБ цифро-
вих продуктів здатне розширити спектр послуг, 
які надаються, дозволяє підприємствам конкуру-
вати з представниками великого бізнесу, отриму-
вати передовий досвід в онлайн режимі. Саме 
МСБ може швидко адаптуватися до змін у цифро-
вій сфері, враховуючи його невеликі розміри, при 
цьому співпрацюючи з представниками великого 
бізнесу та зовнішніми партнерами. 

МСБ України в останні роки розвивається, 
враховуючи глобальні тенденції до цифровіза-ії 
бізнес-процесів [4]. За 2020 рік українська IT-

індустрія зросла на 20% за даними BRDO. Це 
означає, що перспективи розвитку МСБ у сине-
ргії з діджиталізацією економічної діяльності 
вже приносять свої результати, як наприклад 
відсотковий вплив на ВВП (частка IT у ВВП Ук-
раїни досягла 4% і продовжує зростати) [4]. 

Як показує практика, необхідно організову-
вати діяльність бізнесу з урахуванням особливо-
стей переходу на нові принципи цифрової еко-
номіки. Підприємці малого та середнього біз-
несу помічають, що на основі інноваційних тех-
нологій рішення про управління підприємст-
вом чи оптимізацію бізнес-процесів можуть зна-
чно покращитися, що в свою чергу впливає на 
економічне відтворення країни. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СКЛАДСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ9 

Вадим Нейман, Анатолій Щербунь 

В наш час інтернет-магазини все більш зве-
ртаються до автоматизованих технологій тому 
що потік товару зростає та людський фактор не 
завжди дозволяє все робити швидко та чітко і по-
требує ретельного підходу, великої концентра-
ції уваги та фізичної сили. Традиційна роль 
складів зазнала колосальних змін: потрібен при-
скорений оборот складських запасів, швидке ви-
конання замовлень споживачів, широкий 
спектр складських послуг. 

У логістиці ланцюжок поставок зазвичай 
складається з виробництва товару, доставки 
його на склад для зберігання, комплектації та 
відправлення в точку роздрібної торгівлі або кі-
нцевому споживачеві. Однак, не всім компаніям 
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підходить такий метод керування постачанням. 
Так, для бізнесу, який працює з різними поста-
чальниками та товарами, що швидко псуються, 
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The use of modern information technologies in ware-
housing logistics and its automation are considered. Prob-
lems in warehousing activities that arise at the present stage 
of digitalization of the economy are analyzed. Possibilities 
of information systems and technologies to improve the qual-
ity of work and speed of order processing are presented. 
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важливо побудувати процес таким чином, щоб 
він був максимально швидким та вигідним, без 
додаткових вкладень в оренду складського при-
міщення та найму персоналу. На технологію ви-
конання розвантаження, приймання, розмі-
щення, зберігання, відбірки, комплектації, упа-
ковки, навантаження та внутрішньоскладського 
переміщення товарів впливає рівень механізації 
та автоматизації складських робіт. 

Зростає роль інформаційних систем та баз да-
них на основі кодування інформації. Їхнє впрова-
дження дозволяє підвищити оперативність склад-
ських. операцій, автоматизувати процеси сорту-
вання, пакування, відвантаження товарів, приско-
рити прийом, обробку та видачу замовлень. 

Багато складів надають клієнтам повний на-
бір послуг - від обробки їх замовлень до поста-
чання продукції в остаточному вигляді. Клієнт 
отримує послуги з управління запасами, підго-
товки товарів для продажу, проведення переві-
рки їх кількості та якості, транспортно-експеди-
торські послуги, складання документів та консу-
льтування щодо їх оформлення [1, с. 347]. 

Повні безпаперові та бездротові технології 
на складі включають: а) апаратне забезпечення 
роботи складу (сервери, робочі станції); б) при-
строї ідентифікації, що дозволяють працювати 
на основі безпаперових технологій (радіотермі-
нали, сканери штрих-кодів, радіомітки та ан-
тени, пластикові картки, системи відеорозпізна-
вання та світлового управління, гарнітури для го-
лосового відбору); в) програмне забезпечення для 
баз даних (Oracle, Sybase, Informix та ін.); г) про-
грамне забезпечення для керування складом 
(WMS – Warehouse Management System); д) про-
грами взаємодії операційних систем складування 
із загальною системою управління у вигляді інте-
рфейсу між ERP (Enterprise Resourse Planning - 
планування ресурсів підприємства) та WMS. 

Інформаційні засоби, що використову-
ються у складській логістиці, можна згрупувати 
наступним чином: 1) програмні засоби управ-
ління складськими функціями; 2) інструмента-
льні засоби аналітичного характеру; 3) програ-
мні засоби економічного та маркетингового ана-
лізу; 4) кошти автоматизації документообігу, уп-
равління документами та бізнес-процесами. 

Нині все більшого поширення у складській 
діяльності набувають програмні технології, що 
встановлюються на складському конвеєрному 
обладнанні (конвеєрах, системах AS|RS та ін.) та 
пристроях ідентифікації, що працюють за без-
паперовою технологією [2, с. 273]. 

Стрічкові конвеєри для сучасного складу – це 
важливий, зручний, продуктивний та безпечний 
спосіб доставки продукції. Особливо вони актуа-
льні в умовах виробничих підприємств для швид-

кої доставки готової продукції до місць зберігання, 
навантаження і відправки до кінцевого спожи-
вача. Конвеєрні системи різних модифікацій до-
зволяють оптимізувати роботу складу, зменшити 
необхідність застосування ручної праці та скоро-
тити витрати на покупку складської техніки. 

Також в наш час дуже популярна система 
радіочастотної ідентифікації Radio Frequency 
Identification (RFID) [3, с. 7]. Вона вже широко ви-
користовується у складській справі і з часом стає 
дедалі досконалішою. Технологія RFID викорис-
товує радіохвилі для запису та зчитування інфо-
рмації, що зберігається на мітках, прикріплених 
до товару. 

Переваги RFID включають повніший конт-
роль і більшу прозорість складських запасів, що 
забезпечує простоту інвентаризації, а також ско-
рочення крадіжок. Є розробки, які поєднують 
технологію дронів з RFID з метою подальшої ав-
томатизації процесу інвентаризації. RFID у по-
єднанні з маневреністю дронів  дозволяє значно 
скоротити час, що витрачається на проведення 
інвентаризації, оптимізувати розмір складських 
площ за рахунок збільшення висоти складу-
вання товару. 

Отже, інформаційна підтримка процесів у 
складській логістиці забезпечує підсистему, у 
межах якої працюють функціональні модулі: 
контроль над станом запасів складі; контролю 
постачання; управління технологічними проце-
сами вантажопереробки, штрихкодування та ін. 
Методичну основу інформаційної підсистеми 
становлять програмні продукти, методи та алго-
ритми планування та контролю роботи складсь-
кої логістичної системи. Менеджмент інформа-
ційних зв'язків у рамках логістичної системи 
складування включає: планування системи ко-
мунікацій; аналіз та обробку стану складських 
робіт; оцінку співвідношення параметрів "план-
факт"; прогнозування; збирання та своєчасну 
передачу необхідної інформації учасникам сис-
теми; формування баз даних, документування, 
зберігання та оновлення інформації. 

Таким чином автоматизація складської ло-
гістики дозволяє майже повністю відмовитися 
від використання людської сили. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПОКУПЦЯМИ  
В МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 10 

Володимир Парсяк, Дар’я Щербак 

Розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій призвів до зсуву частини товарно-
грошових обмінів в онлайн сферу. Це поши-
рило на неї й спостереження за споживачами, до 
яких вдаються продуценти й торговельні посе-
редники (рис. 1). 

1. Відстеження поведінки відвідувачів Інте-
рнет-магазинів з використанням файли cookies – 
фрагменти тексту, які завантажуються у брау-
зери комп’ютерів під час їх з’єднання з сайтом 
продавця. Вони ідентифікують користувача пі-
сля повернення на сайт, відстежують його па-
роль та ім’я, місцеперебування, фіксують уподо-
бання, запам'ятовують дані про дії в Інтернет. 
Ініціатори встановлення cookies знатимуть у який 
момент відбулося придбання товару (відмова 
від кошика для покупок), коли перевагу віддали 
товарам конкурента. Якщо вебсайт розміщує 
файл у девайсі відвідувача (смартфоні, план-
шеті, комп’ютері), йдеться про cookie, який нале-
жить власнику сайту. Ось кілька прикладів їх 
практичного використання: підбір маркетинго-
вого контенту на теми, які цікавлять відвідувача; 
запам’ятовування імені користувача або товарів, 
які були залишені у кошику. Часом адміністра-
тор вебсайту дозволяє розміщувати cookies інших 
підприємства: 

- рекламним компаніям. Зафіксувавши заці-
кавленість, вони демонструватимуть відповідну 
пропозицію під час відвідування особою Інтернет, 
безвідносно до причини яка до цього спонукала; 

- аналітичним агенціям. Отримують інфор-
мацію про тривалість перебування відвідувача на 
сайті, про сторінки, які його зацікавили або про 
проблеми із сайтом для покращення роботи. 

Частина цих відомостей залишається в ба-
зах даних закладу торгівлі. Інша потрапляє до 
агрегаторів інформації. Вони працюють з Big 
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Data [1]: збирають, реєструючи натискання, впо-
добайки, завантаження, інтереси, притаманні 
споживачам (вироби, послуги). Для цього вико-
ристовують DMP-платформи [2]. 

2. Підприємствами роздрібної торгівлі відс-
тежують маршрути пересування відвідувачів 

магазинів. Воно 
відбувається за-
вдяки обміну 
сигналами між 
їх персональ-
ними мобіль-
ними девайсами 
та маршрутиза-
торами локаль-

ної мережі Wi-Fi. Її адміністратор фіксує факт 
появи покупця в магазині, його переміщення то-
рговим залом (якими проходами рухаються, де 
затримуються). Ці відомості стають в пригоді 
для усвідомлення звичок клієнтів, прийняття рі-
шення щодо організації викладення товарів і на-
віть надсилання рекламних повідомлень щодо 
тих з них, які розташовані в зоні підвищеної 
уваги. Мережеві супермаркети чинять обмін та-
кою інформацією для подальшого її узагаль-
нення. 

3. Більшість пунктів продажів оснащена ка-
мерами спостереження. Основне їх призна-
чення – безпека, включаючи боротьбу з не доб-
рочесними відвідувачами. Але у середовищі ро-
здрібної торгівлі відповідне програмне забезпе-
чення використовують ще й для сканування об-
лич клієнтів та їх ідентифікації. Якщо це відбу-
вається кожного разу, коли людина заходить у 
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Digital observation technologies in marketing 
 

Innovations in the field of marketing research-4.0, 
which are gaining popularity due to the development of in-
formation and communication technologies, are systema-
tized. The scope of their application is covered. Examples 
of the use of the results are given. 
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магазин, у продавця накопичується інформа-
ційний масив для вивчення історії та вподобань 
щодо зроблених покупок, інтеграції пов’язаних 
подій в персональне «досьє» покупця. 

4. У кожного є чимало бонусних карток від 
цілої низки торгових посередників. Хтось пра-
гне отримати преференції, завантажуючи дода-
тки програм лояльності на свій мобільний при-
стрій. Спокусливою виглядає перспектива на-
збирати бали та перетворити їх з часом у знижку 
з ціни або кешбек. Але за цими та схожими на 
них засобами стимулювання збуту приховано й 
використання технологій дослідження спожива-
чів. Реєструючись в програмі, заповнюючи ан-
кету для отримання «пластику», покупці зазна-
чають свої персональні дані. І з цього моменту 
розпочинається контроль за частотою відвіду-
вання магазину, за брендами, яким віддана пе-
ревага, за розподілом уподобань покупця у часі. 
Зібрана інформація використовується для про-
гнозування попиту та таргетування реклами. 

5. Затребуваною технологію для спостере-
ження за споживачами стає Blockchain. Завдяки 

своїй децентралізованій системі він забезпечує 
високий рівень захисту даних та відкидає необ-
хідність існування посередників [3]. Саме тому 
зв’язок між бізнесом та покупцями стає простіше 
та коротше, а можливість зберігати та накопичу-
вати інформацію підвищує вплив на клієнта та 
його вибір. 
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УДК 338.242 

ЦИФРОВІЗАЦІЯ – ОДИН З ГОЛОВНИХ ВЕКТОРІВ РОЗВИТКУ  
МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ11 

Іван Поткін 

Враховуючи сучасні тенденції, одним із пе-
рспективних напрямів розвитку морегосподар-
ського комплексу (МГК) є його цифровізація. Це 
найважливіша технологічна тенденція, з якою 
сьогодні стикається світ торгівлі. виробництва 
та транспорту [1]. 

Цифрова економіка охоплює бізнес у всіх 
галузях економічної діяльності, тобто не тільки 
в секторі інформації та телекомунікацій, а й у 
базових галузях промисловості, в сільському го-
сподарстві, будівництві тощо. Україна перетво-
рилася на інтелектуальний хаб, де створено всі 
умови для розвитку цифрових інноваційних те-
хнологій у всіх сферах діяльності [4]. 

Цифровізація в морегосподарському ком-
плексі дає змогу: 

- оптимізувати бізнес-процеси; 
- створити нові продукти та послуги за-

вдяки технології Інтернету, хмарним сервісам, 
штучному інтелекту; 

- зменшити витрати (автоматизація та робо-
тизація процесів, «розумне» управління поста-
чаннями тощо); 
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- запропонувати абсолютно нові рішення 
ведення бізнесу.  

Певні обставини, пов'язані з епідемією 
COVID-19, викликали об'єктивну необхідність 
зближення сторін морської промисловості, ви-
користовуючи цифрові технології. Такі засоби 
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Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
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ization has become a key driver of growth in the Ukrain-
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processes of all participants in the maritime complex in-
creases their competitiveness. 
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як онлайн-платформи, конференц-зв'язок, об-
мін та віддалений моніторинг даних для забез-
печення продовження функціонування ланцю-
жків поставок стали невід'ємною частиною ве-
дення морського бізнесу [3]. 

Проблеми, які перешкоджають розвитку 
цифрових технологій в Україні: 

1) інституційні (невідповідність профіль-
ного законодавства глобальним викликам); 

2) інфраструктурні (низький рівень пок-
риття території країни цифровими засобами та 
технологіями); 

3) у сфері електронного уряду (низький рі-
вень автоматизації та цифровізації державних 
послуг). 

Цифровізація може підвищити конкурен-
тоспроможність портів, заводів та інших учасни-
ків МГК, забезпечуючи ефективне співробітни-
цтво та швидке прийняття рішень. Оптимізація 
портових вантажопотоків є прикладом того, як 
удосконалений обмін цифровими даними між 
учасниками логістичних процесів може сприяти 
належному плануванню та дотримання термі-
нів. Необхідно вирішувати завдання у напрямку 
стандартизації даних, щоб забезпечити ефекти-
вніший обмін даними між різними учасниками 
ланцюгів поставок [2]. 

Однак для того, щоб цифровізація розвива-
лася успішно, потрібна тісна взаємодія всіх уча-

сників цієї галузі (приватні, державні, міжнаро-
дні організації), що призведе до прискореного 
впровадження цифрових та інноваційних рішень. 
Таким чином, цифровізація носитиме не тільки 
національний характер, а й буде реалізована 
для малих та середніх підприємств морегоспо-
дарського комплексу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ12 

Лілія Філіпішина, Лариса Гришина 

Перспективи розвитку світової економіки 

ґрунтуються на сучасних досягненнях інформа-

ційної трансформації суспільства, посилення 

цифровізації, можливостях проникнення штуч-

ного інтелекту в усі сфери економічної діяльно-

сті. На сьогодні усі галузі бізнесу охоплені впро-

вадженням інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, використанням різних програм і ме-

реж, що уможливлює обробку величезного циф-

рового потоку інформації, без якої не можливо 

уявити функціонування сучасного ринку інвес-

тицій, інновацій, сфери виробництва і обслуго-

вування. До того ж, негативні наслідки глобаль-

ної пандемію COVID-19, які спостерігаються у 
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2020-2021 рр., зумовлюють визначальною умо-

вою виживання суб'єктів господарювання всіх 

рівнів та галузей економічної діяльності викори-

стання інформаційних технологій, штучного ін-

телекту, сучасних цифрових платформ. 

Однією із передумов розвитку цифрових 

технологій, розбудови цифрової економіки в 

Україні слід відзначити нормативно-законода-

вчу базу, серед якої Закони України «Про елект-

ронну комерцію», «Про електронний цифро-

вий підпис», «Про електронні документи та еле-

ктронний документообіг», «Про фінансові пос-

луги та державне регулювання ринків фінансо-

вих послуг» та затвердження «Стратегії розви-

тку інформаційного суспільства в Україні»,  

«Концепції розвитку цифрової економіки та су-

спільства України на 2018-2020 роки» [1-3]. 

 Як свідчать реалії, в Україні основними на-

прямами  використання цифрових технологій є 

електронний (е)-бізнес, е-комерція, ІТ, телеко-

мунікаційні послуги. Поширення Інтернету 

сприяло активізації сфери безготівкового обігу, 

сучасних фінансових інструментів, нових рин-

ків, пов'язаних з мережевими системами і теле-

комунікаціями. Прогресивний розвиток Інтер-

нет-трейдингу, впровадження електронної ко-

мерції являються одними із найбільш значних 

змін сучасної бізнесової діяльності. До інтернет-

торгівлі відносяться: торгівля товарами через ау-

кціони, торгівля послугами, інтернет-торгівля 

фінансовими інструментами. Зокрема, Інтер-

нет-трейдинг на фондовому ринку забезпечує 

прямий доступ інвестора до торгів цінними па-

перами на фондовій біржі за допомогою мережі 

інтернет, що сприяє позитивній динаміці біржо-

вого ринку (табл.1). 

 Слід відзначити, що однією із важливих пе-

редумов досягнення позитивних результатів то-

ргів на фондовій біржі «Перспектива» є викори-

стання Інтернет-трейдингу на основі електрон-

ної торгової системи Біржі, яка являє собою су- 

 

купність організаційних, технологічних та тех-

нічних засобів, що використовуються нею для 

забезпечення укладання Договорів з цінними 

паперами та іншими фінансовими інструмен-

тами. Іншим прикладом використання інтер-

нет-трейдингу на ринку цінних паперів Україн-

ської біржи слід відзначити діяльність компанії 

«ФРIДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», яка  є підрозді-

лом міжнародної групи Freedom Holding Corp. 

У 2019р. ця група увійшла до ТОП-5 OTCQX Best 

50 за активністю торгів, а серед характерних оз-

нак діяльності холдингу є можливість торгувати 

онлайн ( клієнти користуються онлайн-платфо-

рмою для торгівлі цінними паперами Tradernet 

та  можуть користуватися мультивалютними ра-

хунками та мобільним банкінгом). 

Таким чином, з метою розвитку інформа-

ційних технологій для підвищення ефективно-

сті бізнесу в Україні  необхідно активізувати ро-

боту щодо зміцнення інформаційного та про-

грамного забезпечення, технологій електрон-

них розрахунків та транзакцій, електронної ко-

мерції та онлайн-взаємодії суб’єктів підприєм-

ницької діяльності, використання динамічних 

цифрових платформ, що, в свою чергу, в цілому 

забезпечить успіх України у сфері цифрової 

економіки та  підвищить конкурентні переваги 

вітчизняного бізнесу на внутрішньому і зовніш-

ньому ринку. 
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Тематичний напрям: Фінанси сталого розвитку 
 

УДК 339.97 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО  
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНИ 1 

Дарія Арчибісова 

Зона водного туризму України розвинена з 
повними зручностями та послугами, хоча й існу-
ють певні прогалини в інфраструктурному сек-
торі. Розвиток туризму призводить до забруд-
нення води не тільки в районах з дефіцитом 
води, а й у районах з відносно багатими вод-
ними ресурсами. Туризм стрімко розвивається 
останніми роками і водночас різко погіршується 
якість води, збідніння флори і фауни, загальне 
забруднення територій. Вітчизняними та зару-
біжними вченими (М.Бойко, М.Орлатий, В.Про-
скура, М.Стегней, В.Григоренко, Ян Лібо, Луі 
Д’Аморе, Уїльям Г. Шенкир, Дж. Крауч та ін.) 
було проведено ряд досліджень з метою з'ясу-
вати причини та наслідки погіршення якості 
води через розвиток туризму. Результати пока-
зують, що нинішній спосіб використання тури-
стично-рекреаційних ресурсів не є сталим, і де-
які місцеві жителі вже скаржилися на погір-
шення екологічної ситуації.  

Території оздоровчо-рекреаційної мережі 
загальною площею майже 7,7 млн га (12,7 % те-
риторії України) сконцентровані у Причорно-
морському, Карпатському, Подільському, Полі-
ському та інших регіонах країни. З цього ресур-
сного потенціалу на сьогодні використовується 
всього 2,3—2,5 млн га. Найбільша концентрація 
оздоровчо-рекреаційних ресурсів у Карпатсь-
кому і Поліському регіонах (відповідно 34 % і 21 
% загальної площі), проте саме тут рівень їх ви-
користання найменший (8 і 9% порівняно з 
14,4% пересічних в Україні). Регіонами, що ко-
ристуються підвищеним попитом з боку бажаю-
чих оздоровитися залишаються Одеська, Вінни-
цька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорі-
зька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, 
Полтавська та Хмельницька області. Водночас 
загрозливих тенденцій набуло скорочення по-
питу в Житомирській (на 51,7%), Чернівецькій 
(на 61,3%) і Чернігівській (41,7%) областях [1]. 

Доля водних рекреаційних територій зале-
жить не лише від ставлення людини до природи, 
а й від спадкоємності поколінь у розумінні своїх 
потреб, як матеріальних, так і духовних, у збере-
женні людських, цивілізаційних цінностей і тра-
дицій гуманізму. Особливе значення має оцінка 
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ефективності та використання рекреаційних ре-
сурсів, які мають поєднувати не лише економічну 
та соціальну складові, але також включають оці-
нку заходів щодо захисту та відновлення таких ре-
сурсів. Економічна доцільність і обґрунтованість 
терміну використання рекреаційного ресурсу вті-
люється через рівень рентабельності його викори-
стання в туристичних цілях. Однак у контексті 
сталого розвитку економічний ефект коригується 
виходячи з рівня витрат на утримання рекреацій-
них ресурсів у належному стані, що впливає на 
збільшення вартісного вираження ресурсу і 
майже не сприяє поточному рівню рентабельно-
сті від його використання. 

Тому, стратегічним орієнтиром подаль-
шого розвитку туристично-рекреаційного поте-
нціалу має стати модернізація діючої матеріа-
льно-технічної бази санаторно-курортного ком-
плексу, вихід на нові сегменти споживчого ри-
нку і залучення додаткових клієнтів шляхом за-
провадження таких тенденцій сучасного ринку, 
як полі функціональність послуг та диверсифі-
кація власного продукту. Досягнення високое-
фективного освоєння рекреаційного потенціалу 
області можна очікувати тільки за умов продов-
ження залучення потенційних інвесторів у буді-
вництво комфортабельних санаторно-оздоров-
чих закладів та появи ініціативного власника, за-
цікавленого у формуванні якісно нового саніта-
рно-курортного продукту [2]. 
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Безпосередня участь місцевого населення в 
регулюванні водного рекреаційного попиту 
впливає на подальший розвиток і просування 
туристичної привабливості регіону. Однією з 
форм такого залучення є прагнення до подаль-
шого поширення та формування політики мар-
кетингу території. Крім того, на етапі впрова-
дження рекламних кампаній місцеві жителі по-
винні бути безпосередньо залучені та взаємоді-
яти з зацікавленими сторонами туризму. Лише 
спільні зусилля влади, бізнесу та місцевого насе-
лення щодо збереження довкілля загалом і, зок-
рема, збереження водних ресурсів матиме пози-
тивний вплив і робить Україну привабливою 
для іноземних туристів. Управління рекреа-
ційно-туристичним потенціалом має здійснюва-
тися за допомогою інтегрованого, цілісного та 

сталого розвитку. Для підтримки туристичного 
потенціалу необхідні заходи щодо захисту цілі-
сності ландшафту та природних властивостей 
екосистем. Природні рекреаційні ресурси також 
потребують раціонального використання, від-
новлення та охорони. Для цього необхідна нау-
ково обґрунтована кількість і якість їх оцінок, 
з'ясування придатності та використання альтер-
натив у кожній природній зоні. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ 
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Олександр Гурченков, Валерій Комишнік, Тетяна Нікішенко 

Розвиток господарської системи держави як 
національного інтересу забезпечується розвит-
ком її структурних одиниць. Вирішення за-
вдання стійкого розвитку більш успішне у тому 
випадку, коли кожне підприємство буде мати 
уяву про можливі організаційно-економічні за-
ходи, які забезпечують поточний та перспектив-
ний розвиток. В зв’язку з цим велике значення 
приймає наукове обґрунтування сутності по-
няття «стійкий розвиток», як доказу його наяв-
ності в діяльності підприємств. 

Серед закордонних та вітчизняних науков-
ців дане питання висвітлюють: Т.Поспєлов, 
К.Лейкін, І.Гайнуллін, В.Савчук, І.Бланк, В.Мо-
мот, В.Ковальов, В.Шеметов, А.Панасюк, В.Гама-
лій, І.Ніколаев, Л.Лігоненко та інші. Однак в їх-
ніх наукових працях недостатньо приділено 
уваги параметрам діяльності підприємств, спря-
мованість змін яких характеризують стійкий ро-
звиток підприємства. Метою даної роботи є тео-
ретичне обґрунтування механізму організа-
ційно-економічного забезпечення стійкого роз-
витку машинобудівного підприємства.  

Для створення організаційно-економічного 
забезпечення стійкого розвитку підприємства 
необхідно, на наш погляд, виходити з суттєвого 
змісту поняття «стійкий розвиток підприємства. 
Поняття, що знаходяться з цим у взаємозв’язку, 
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зокрема «розвиток», «екстенсивний та інтенсив-
ний шляхи розвитку», «інноваційно-інтенсив-
ний розвиток», «фактори виробництва», «фак-
тори розвитку виробництва» та інші. 

Розвиток підприємства – це цілеспрямовані 
та закономірні зміни господарської системи, по-
слідовність переходу її з одного стану в якісно 
інший на основі удосконалення факторів виро-
бництва, засобів виробництва, робочої сили та 
інформації [1]. 

На підприємстві можуть відбуватися і ре-
гресивні зміни (в літературі це явище часто на-
зивають регресивний розвиток підприємства, 
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chine-building enterprise. At the same time, the content of the 
concepts of "development" and "sustainable development" in 
particular is formulated. 

Keywords: enterprise development, sustainable enterprise 
development, development parameters, progressive changes in 
enterprise development parameters. 



Економіст (Ukrainian journal «Economist») #12|2021  ISSN 1810-3944 

72 
 

хоча ліпше було б, на наш погляд, назвати «ан-
тирозвиток» або «регресивним процесом»). 

Поняття «стійкий розвиток підприємства» 
нами формулюється як об’єктивний незворотний 
процес, який характеризується щорічними пози-
тивними змінами якісних і кількісних техніко-
економічних показників роботи підприємства. 

Стійкий розвиток – це антикризовий, нев-
пинний, стабільний та підконтрольний процес, 
якому притаманне зростання економічної ефек-
тивності діяльності підприємства з паралельним 
посиленням сфери відповідальності перед клієн-
тами та партнерами, а також розробленими захо-
дами щодо охорони навколишнього середовища, 
спрямованими на покращення якості життя як 
для теперішнього, так і наступного покоління. 

Стійкість підприємства часто ототожню-
ється з його фінансовими показниками. На ду-
мку прихильників даного підходу, формування 
фінансової стійкості пов’язано зі стабільним на-
дходженням прибутків, при цьому створюючи 
переваги для ефективного застосування фінан-
сових ресурсів, зростання ритмічності й точно-
сті процесів матеріально-технічного забезпе-
чення, виготовлення та реалізації продукції, до 
якого ми приєднуємося [2]. 

Інтенсифікація виробництва – процес впливу 
на виробництво за рахунок впровадження інтен-
сивних факторів розвитку виробництва. При 
цьому під факторами розвитку виробництва ми 
розуміємо: сукупність заходів аналогічної спрямо-
ваності. Наприклад, фактор «модернізація облад-
нання» складається з наступних дій однакового 
спрямування: модернізація токарного обладнання, 
модернізація зварювального обладнання і т.п. 

Оскільки підсумки розвитку і функціону-
вання виробництва багатозначні з точки зору по-

казників, які їх характеризують, то ця багатознач-
ність стосується виразу рівня інтенсифікації виро-
бництва. Тому, з одного боку, виникає можливість 
різної оцінки рівня інтенсифікації виробництва і 
різноманітних шляхів його досягнення, з другого 
боку, складність обґрунтування доцільного рівня 
інтенсифікації виробництва, який визначається в 
різних показниках і їх взаємної відповідності [3]. 

В сучасних умовах забезпечення стійкого 
розвитку підприємства є одним із основних 
пріоритетів, що передбачає ефективність інтен-
сивного виробництва. Це зумовлене тим, що 
саме стійкість діяльності надає ряд переваг, та-
ких як підвищення рівня організаційного уп-
равління та соціальної відповідальності, нові ри-
нкові можливості та зростання інвестиційної 
привабливості, інноваційність у виробничих та 
управлінських процесах, мінімізація ризиків та 
скорочення витрат, а також створення сприят-
ливих умов для розвитку майбутніх поколінь за 
рахунок раціонального розподілу і викорис-
тання ресурсів. 
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Сьогодні у світі інноваційна діяльність ви-
значена основним фактором впливу на сукупну 
факторну продуктивність, як одного із найбільш 
розповсюджених показників впливу науково-тех-
нічного прогресу на економічний розвиток 
країн. Проте, слабкі державні інституції, неспри-
ятливе середовище для ведення інноваційного 
бізнесу, неефективна фінансова система стають 
перешкодою для розвитку інноваційної діяльно-
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сті, як важливої 
передумови зміц-
нення конкурент-
них позицій Ук-
раїни у міжнарод-
ному співробіт-
ництві. Така нега-
тивна тенденція 
відзначається і 
Європейським ін-
новаційним табло, 
за даними якого 
за 2020 р. Україна 
належить до кола 
країн «повільних 
інноваторів» (аут-
сайдерів), які де-
монструють рівень ефективності нижче 50% від 
середнього по ЄС [1].  А серед найслабших сторін 
відзначено фінанси та підтримка, привабливість 
дослідницької системи та інтелектуальні активи. 

Як свідчать статистичні дані, за останні де-
сять років витрати на виконання наукових дослі-
джень і розробок (ДіР) постійно скорочувалися і 
у 2020 р. досягли критичного значення– 0,41% у 
ВВП ( у 2010 р.-0,75%) [2].У порівнянні з іншими 
країнами, наукоємність ВВП України майже у 8 
разів менше менше середнього значення цього 
показника успішних країн, вп’ятеро - за країнами 
ЄС. У структурі загального обсягу витрат на ви-
конання вітчизняних ДіР кошти державного бю-
джету становили у 2020 р. 43,1%, кошти вітчизня-
них замовників – близько 20%, що, в свою чергу, 
зумовлює проблеми фінансової політики щодо 
ефективного витрачання бюджетних коштів на 
наукові дослідження, які виконуються в держав-
них організаціях.  

Варто відзначити, що серед основних чин-
ників, які сприяють активізації інноваційної ді-
яльності для підвищення сукупної факторної 
продуктивності визнаються  міжнародний тран-
сфер знань та технологій; діяльність малих інно-
ваційних фірм; підвищення рівня та якості 
освіти; якість інноваційного середовища; зрос-
тання обсягів витрат на науку та інновації; збі-
льшення інвестицій у нематеріальні активи. 
Тому, в умовах зростаючої глобальної конкурен-
ції за інвестиції значна кількість країн застосо-
вує активні заходи економічної політики, які пе-
редбачають підвищення інвестицій до галузей 
машинобудування, виробництва телекомуніка-
ційного устаткування, фармацевтичних препа-
ратів, та інших конкурентних сфер. Як свідчить 
їх досвід, серед найбільш значущих інструментів 
зміцнення інвестиційної привабливості країн як 
місця для розташування об’єктів науково-дослі-

дницької діяльності використовуються фіска-
льні та фінансові стимули (рис.1).  

Отже, враховуючи дуже обмежену фінан-
сову та інституційну спроможність держави, до-
цільно більше уваги приділяти питанням сти-
мулювання іноземних інвестицій, залучення 
яких сприятиме забезпеченню інноваційного 
шляху розвитку української економіки за раху-
нок отримання нових технологій та ноу-хау, збі-
льшення рівня доданої вартості вітчизняної  
продукції, створення науково-дослідницьких 
об’єктів на території приймаючої країни, роз-
ширення доступу вітчизняних компаній до між-
народних ринків, та ін. 

Таким чином, в умовах обмеженості фінан-
сових ресурсів набуває значущості викорис-
тання програмно-цільового управління науко-
вою сферою, що дозволить підвищити  рівень 
фінансування державних цільових наукових і 
науково-технічних програм, науково-технічних 
(експериментальних) розробок за державним за-
мовленням, проєктів у межах міжнародного на-
уково-технічного співробітництва, грантів. А за-
лучення альтернативних джерел фінансування 
науки, запровадження ефективних механізмів 
пільгового кредитування, дієвих податкових ме-
ханізмів стимулювання науково-інноваційної 
діяльності та взаємодія держави, наукової спіль-
ноти та підприємницької сфери дозволить під-
вищити фінансово-інвестиційне забезпечення  
модернізації вітчизняної  економіки. 
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МЕТОДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  
ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ БАНКУ 1 

Олексій Пащенко, Іван Бух 

Застосування математичного моделювання 
є одним з найбільш точних способів визначення 
оптимального портфелю проектів банку. Оскі-
льки саме за допомогою таких моделей забезпе-
чується системне вирішення поставлених задач. 
Крім того, побудова таких моделей дозволяє 
врахувати велику кількість факторів, які вплива-
ють на управлінські рішення щодо включення 
проектів в портфель.  

Під моделлю оптимізації портфелю проек-
тів, у загальному вигляді, будемо розуміти побу-
дову такої оптимізаційної моделі, яка з урахуван-
ням дії внутрішніх та зовнішніх чинників функ-
ціонування банку, забезпечить узгодженість та-
ких суперечливих критеріїв, як максимізація но-
рми прибутку та мінімізація рівня ризику.  

Проведений аналіз науково-методичної лі-
тератури з визначеного питання показав, що у 
банківській теорії та практиці вирізняють ши-
роке коло підходів до моделювання банківської 
діяльності.  

Часткові моделі, виходячи з їх назви, харак-
теризують окрему частину банківської діяльно-
сті, тоді як повні моделі комплексно описують 
всі аспекти діяльності банка. Наприклад, част-
кові моделі описують розміщення активів, а по-
вні характеризують весь процес руху ресурсів у 
банку (від розміщення активів о формування 
портфелю). У свою чергу, всі моделі, в залежно-
сті від ступеня охоплення різних аспектів діяль-
ності банку, умовно можна поділити на дві уза-
гальнюючи групи: моделі засновані на методах 
теорії оптимального портфелю та моделі засно-
вані на виробничо-організаційному підході.  

Основним недоліком перших є повне або 
часткове абстрагування від врахування витрат, 
пов’язаних з витратами реальних ресурсів. Це 
пов’язано з особливостями класичного портфе-
льного підходу, згідно з яким банк беззаперечно 
приймає встановлені на ринку ціни та відсот-
кові ставки, що практично виключає можливість 
обліку багатьох аспектів політики управління 
пасивами. Тоді як ключовим недоліком другого 
підходу є відсутність прямого та адекватного 
врахування ризикових характеристик активів та 
абстрагування від проблем їх управління. 

Варто відзначити, що побудувати повну мо-
дель достатньо складно, а іноді навіть немож-
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ливо. Це обумовлено, по-перше, великою кількі-
стю критеріїв які необхідно врахувати при побу-
дові такої моделі; а по-друге, неоднозначністю та 
неоднорідністю інформації, як окремо взятого 
ринку проектного фінансування, так і ринку ба-
нківських послуг в цілому. Тому ключовим недо-
ліком усіх оптимізаційних моделей є їх суттєве 
спрощення. В той же час, рух грошових коштів 
банку являє собою баланс між надходженням ко-
штів та їх подальшим розміщенням, виходячи з 
чого побудова такої моделі є надзвичайно важли-
вою. Тому вважаємо за необхідне здійснювати 
хоча б формальний опис цього процесу. 

Проведений аналіз науково-методичних 
підходів до моделювання банківської діяльності 
дозволяє виділити ряд суттєвих переваг матема-
тичних моделей порівняно з інтуїтивними мо-
делями прийняття проектних рішень, а саме: 

- зводять проблему до її сутності, виключа-
ючи при цьому зайві аспекти;  

- сприяють вираженню першочергових вза-
ємозв’язків цілей та засобів; 

- виключають суб’єктивний людський фактор; 
- не допускають логічних помилок, оскільки 

логічні порушення з легкістю можуть бути мате-
матично перевірені; 

- дозволяють врахувати значно більшу кіль-
кість факторів. При цьому відзначимо, що нама-
гання врахувати велику кількість факторів не 
завжди йде на користь, оскільки призводить до 
зайвої громіздкості математичних розрахунків. 

Остаточний вигляд та структура оптиміза-
ційної моделі проектного портфелю багато в 
чому залежить, з одного боку від специфіки зов-
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нішнього середовище, а з іншого – обумовлена 
об’єктивними та суб’єктивними характеристи-
ками самого банку (цілі інвестиційної діяльно-
сті, інвестиційних ресурсів, вимог до ліквідності, 
відношення до ризику, тощо). 

З математичної точки зору, сутність цієї 
проблеми полягає у визначенні оптимальної 
пропорції вкладення коштів у окремі ризикові 
проекти, які входять в портфель. Для вирішення 
цієї проблеми необхідним є застосування сучас-
них методів математичного програмування. Ос-
новним критерієм включення проектів порт-
фель є відношення показників дохідності та ри-
зиковості. При цьому метою мінімізації рівня 
ризику застосовують, як правило, диверсифіка-
цію та різні методи хеджування. 

Оскільки показники прибутковості та ризи-
ковості нерозривно пов’язані між собою, то, збі-
льшення одного неминуче призводить до збіль-
шення іншого, і навпаки. Комбінація ризику та 

прибутку буде залежати від функції корисності 
для інвестора (цільової функції). Цінність моде-
лей динамічного програмування полягає в тому, 
що вони дозволяють на основі стандартного під-
ходу, при мінімальному втручанню людини 
приймати обґрунтовані, економічно виважені 
рішення. Таким чином, на нашу думку, при мо-
делюванні проектного портфелю банку най-
більш адекватним є застосування динамічних 
оптимізаційних моделей. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ2 

Наталія Приходько, Анастасія Каткова, Олександр Тетерін 

Страхові компанії відіграють важливу роль 
в економічному розвитку будь-якої країни, оскі-
льки здійснюють захист населення, підпри-
ємств, організацій від можливих збитків у разі 
настання страхових подій, а також сприяють со-
ціально-економічному розвитку держави шля-
хом мобілізації заощаджень населення, суб’єктів 
господарювання в вигляді страхових премій і 
перетворення їх в інвестиції.  

Дослідимо діяльність страхових компаній 
України за 2011-2020 роки і 1-е півріччя 2021 р. 
Протягом цього періоду спостерігається тенден-
ція зменшення кількості страхових компаній як 
«non-life», так і «life». За досліджуваний період 
кількість страховиків на ринку знизилась в 2,4 ра-
зи (від 442 на кінець 2011 р. до 181 на 01.07.21 р.). 
Це пояснюється дією несприятливих макроеко-
номічних факторів, консолідацією страхового 
ринку України та регулюючими діями Нацком-
фінпослуг як державного регулятора діяльності 
страхових компаній і регулюючими діями НБУ 
щодо підвищення конкурентоспроможності та 
фінансової стійкості страхових компаній Укра-
їни (з 1 липня 2020 р. згідно закону «про спліт» 
НБУ став державним регулятором ринку стра-
хових послуг). 
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Основними абсолютними показниками, що 

характеризують діяльність страхових компаній є 
обсяг валових страхових виплат, валових страхо-
вих премій, обсяг активів, страхових резервів 
(рис.1). В досліджуваному періоді спостерігається 
позитивна тенденція зростання майже всіх цих 
показників, що свідчить про зростання та посту-
повий розвиток страхового ринку України, що 
населення все більше довіряє страховикам.  

Важливими відносними показниками стану 
страхового ринку є коефіцієнт страхових виплат 
(співвідношення страхових виплат і страхових 
премій), коефіцієнт проникнення страхування 
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(відношення страхових премій до ВВП), коефіці-
єнт щільності страхування (обсяг страхової пре-
мії на душу населення). На рис. 2 представлені 
розраховані відносні показники стану страхо-
вого ринку України в 2011-2020 рр. і 1-му пів-
річчі 2021 року. При мінімальному норматив-
ному значенні 20% коефіцієнт страхових виплат 
на кінець 1-го півріччя становив 35,1%, що пози-
тивно характеризує діяльність страхових компа-
ній України. Однак в розвинених країнах цей 
показник значно вищий.  

Про рівень розвитку страхування свідчать 
коефіцієнти проникнення і щільності страху-

вання, які мають дуже ни-
зькі значення в порів-
нянні з розвинутими кра-
їнами від (3-10% ВВП, 
більш 140$) [2]. 

Отже, в Україні спо-
стерігається поступовий 
розвиток страхових ком-
паній, але їх діяльність 
недостатньо ефективно 
використовується як ін-
струмент страхового за-
хисту в фінансовій сис-
темі держави. І це 
пов’язано насамперед з 
несприятливо політич-
ною, економічною ситуа-
цією в країні і, як наслі-
док, нестабільним фінан-
совим станом суб’єктів го-
сподарювання населення, 
відсутністю надійних фі-
нансових інструментів 
для інвестування страхо-
вих резервів, гарантій для 
страхувальників. Тому 
прийняття нового Закону 
України «Про страху-
вання», який містить нові 
норми щодо діяльності 

страхових компаній і нагляду за ними, стабіліза-
ція фінансового стану всіх суб’єктів господарю-
вання і населення стане поштовхом для стрім-
кого розвитку страхових компаній України. 
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Однією із основних умов економічного розви-
тку будь-якої держави є надійна і стабільна банків-
ська система, фінансова стійкість якої залежить від 
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рівня її капіталізації, тобто забезпечення адекват-
ного розміру капіталів банків розміру їх активів із 
врахуванням ступеня їх ризиковості. 
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Оцінювання рівня капіталізації банків і ба-
нківської системи в цілому Національний банк 
України здійснює шляхом встановлення норма-
тивів капіталу: нормативу мінімального розміру 
регулятивного капіталу (Н1), нормативу адеква-
тності регулятивного капіталу (Н2), нормативу 
достатності основного капіталу (НЗ) [1].  

Аналіз нормативів капіталу банківської си-
стеми України за 2008-2020 роки показали, що 
спостерігається позитивна тенденція поступо-
вого зростання регулятивного капіталу банків-
ської системи України (за виключенням 2014-
2016 роки, що пов’язано з окупацією Криму і вій-
ськовими діями на Донбасі). Норматив Н2 пос-
тійне перевищує мінімальне значення (10%), 
встановлене НБУ, окрім 2015 року. Норматив Н3 
почав розраховуватися з 2019 року і також пере-
вищує мінімальне значення, встановлене НБУ. 

Для оцінювання рівня капіталізації банків-
ської системи були використані різні показники 
(табл. 1).  

В 2008-2013 рр. спостерігається тенденція 
підвищення капіталізації банківської системи: 
зростає коефіцієнт капіталізації (частка капіталу 
в активах) з 11,61 до 15,17%, а також частка капі-
талу в ВВП. В 2014-2016 рр. спостерігається про-
тилежна негативна тенденція. 

Про низьку капіталізацію банківської сис-
теми України свідчить частка капіталу банків в 
ВВП, яка є дуже низькою. В країнах з перехідною 
економікою цей показник перевищує 40%, в ро-
звинених – 80% і більше. Зменшення капіталіза-
ції банківської системи також пов’язане зі збит-

 
ковою діяльністю банків, з суттєвим зменшен-
ням кількості банківських установ, що підтвер-
джується часткою статутного капіталу у струк-
турі капіталу банківської системи. Так, почина-
ючи з 2015 року, статутний капітал перевищує 
власний капітал і на початок 2021 року практи-
чно в 2,3 рази більше власного капіталу.  

Отже, проведений аналіз капіталізації бан-
ківської системи України свідчить, що її рівень є 

недостатнім для за-
безпечення стабіль-
ного функціону-
вання і розвитку 
банків і всієї дер-
жави. Для збіль-
шення капіталу ба-
нків на сучасному 
етапі необхідно за-
лучати додатковий 
акціонерний капі-
тал на основі додат-
кових емісій акцій 
або внесків власни-
ків банків, стратегі-
чних інвесторів; по-
ліпшувати якість 
капіталу, забезпе-
чувати його достат-

ній рівень для покриття ризиків та вдосконалю-
вати структуру капіталу через консолідацію ба-
нківської системи. 
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Assessing of the capitalization of the  
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Еstimation of capitalization of the Ukrainian bank 
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УДК 336.14 

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА  
ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ4 

Наталія Приходько, Денис Щербина 

Державний бюджет є головною ланкою фі-
нансової системи країни, матеріальною основою 
існування держави, виконання нею всіх функції, 
а також є інструментом реалізації економічної 
та соціальної політики. Тому від формування 
доходів Державного бюджету, їх обсягів, струк-
тури залежить соціально-економічний розвиток 
держави. Згідно Бюджетного кодексу України 
доходи бюджету класифікуються за такими роз-
ділами: податкові надходження; неподаткові на-
дходження; доходи від операцій з капіталом; 
трансферти [1].  

Аналіз динаміки та структури надходжень 
до Державного бюджету України за 2014-2020 
рр. показав, що спостерігається позитивна тен-
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денція поступового зростання доходів Держав-
ного бюджету України. Причому, основною 
складовою доходів Державного бюджету Укра-
їни протягом всього досліджуваного періоду є 

податкові надходження. Їх 
частка протягом досліджува-
ного періоду коливається від 
76,57% до 83,65%. За 9 місяців 
2021 року податкові надхо-
дження складали 83,65 %, що 
є найбільшою величиною 
протягом досліджуваного 
періоду.  

На рис. 1 представлена 
динаміка доходів, податко-
вих надходжень та їх частки 
в доходах Держбюджету Ук-
раїни. 

Обсяги податкових над-
ходжень бюджету визнача-
ються станом розвитку еко-

номіки країни, кількістю 
суб’єктів господарювання, фі-
зичних осіб та їх активністю. 
Здійснений аналіз структури 
податкових надходжень до 
Державного бюджету в розрізі 
груп податків в 2014–2020 рр. і 
за 9 місяців 2021 р. показав, що 
в доходах Державного бюджету 
України переважають непрямі 
податки – їх питома вага в зага-
льній сумі податкових надхо-
джень перевищує 67%. (рис. 2).  
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Tax Revenues as the main component of State 
Budgets Revenues in Ukraine 

 

The analysis of the structure of revenues of the State 
Budget of Ukraine for 2014-2020 and for 9 months of 
2021 was carried out. The structure of tax revenues to the 
budget in terms of taxes was analyzed. Factors affecting the 
level of tax revenues to the budget were identified.  
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Найбільшу частку у структурі податкових 
надходжень займає податок на додану вартість 
(ПДВ) – більш 43% (від 43,59% до 50,06%). На дру-
гому місці за питомою вагою у структурі подат-
кових надходжень знаходиться акцизний пода-
ток, який складає від 15,41% до 17,89%. Зрос-
тання обсягів ПДВ, акцизного податку зумов-
лено посиленням фіскальної функції непрямих 
податків, що призводить до збільшення подат-
кового навантаження на споживання. 

Прямі податки в середньому в досліджува-
ному періоді складають 31% суми податкових 
надходжень до бюджету. Серед прямих податків 
найбільшу частку має податок на прибуток під-
приємств і податок з доходів фізичних осіб 
(ПДФО). ПДФО в досліджуваному періоду збі-
льшився за питомою вагою в структурі податко-
вих надходжень на 8,16%. Податок на прибуток 
підприємств зменшився за питомою вагою в 
структурі податкових надходжень на 0,33%. Це 
пояснюється зменшенням бази оподаткування 
через кризові явища в економіці, політичну не-
стабільність. 

Попри складні економічні і політичні 
умови, спостерігається збільшення податкових 
надходжень до Державного бюджету майже за 
всіма податками. Треба зазначити, що причи-
ною такого зростання також є і так званий «ін-
фляційний податок», який в умовах інфляції  
 

фактично сплачують всі економічні суб’єкти. 
Проведений аналіз динаміки і структури 

податкових надходжень до Державного бю-
джету України показав, що фактично доходи 
Державного бюджету України весь період дослі-
дження формувались за рахунок чотирьох клю-
чових податків: ПДВ (в середньому 48%), акциз-
ного податку (в середньому 16%), податку на 
прибуток підприємств (в середньому 12%) та по-
датку на доходи фізичних осіб (в середньому 
11,5%).  

Отже, для збільшення дохідної частини 
Державного бюджету за рахунок податкових на-
дходжень необхідно вдосконалити існуюче по-
даткове законодавство, щоб зменшити тіньовий 
сектор економіки, встановити диференційовану 
ставку податку на доходи фізичних осіб, а також 
посилити контроль за платниками податків для 
зменшення корупційних схем та ухилення від 
оподаткування, збільшити штрафні санкції за 
порушення податкового законодавства. 
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УДК 65.012.2 

SUSTAINABILITY KEY PERFORMANCE INDICATORS5 

Heorhiy Rohov, Yu Ping Qiu 

The key performance indicators (KPIs) are the 
waymarks of a company's strategic management 
and the basis for making investment decisions. 
They decompose the strategic goal of the company 
into operable work. The literature related to the is-
sue of efficient utilizing and visualizing KPIs has 
been rapidly expanding lately (Anand & Grover 
2015; Kucukaltan et al. 2016; Kaganski et al. 2016). 
When analyzing the KPIs used by companies, it is 
necessary to pay attention to modern management 
trends. First of all, it relates to implementing the 
concept of corporate sustainability. 

The purpose of the paper is to substantiate the 
system of sustainability key performance indicators 
in management in the existing business environ-
ment. 
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To assess the KPIs applied in practice, we used 

financial and non-financial reporting, which is es-
sential and available to investors. The sample con-
sists of 15 Ukrainian companies in the metallurgical, 
mining, food industries, oil and gas industry, and 
agriculture with IPO on the Warsaw and London 
stock exchanges. Corporate reporting data show 
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Sustainability Key Performance Indicators 
 

The KPIs applying by Ukrainian companies that car-
ried out IPO are analyzed. The KPI system in the SBSC 
framework is substantiated. A variant of combining stra-
tegic goals and sustainability KPIs is proposed. 

Keywords: key performance indicators, corporate sus-
tainability, sustainable balance scorecards. 
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that the COVID pandemic has significantly wors-
ened all financial indicators. However, this does not 
apply to all companies. The data show positive re-
sults not only for companies operating in the mo-
nopolized oil and gas market, but also for enter-
prises in the agricultural sector and the food indus-
try. The fact that these are IPO-eligible companies 
testifies to the effectiveness of key performance in-
dicators management. 

The analysis shows that the positive dynamics 
of the ROE indicator are more typical for the enter-
prises than the ROA. Thus, companies strive to cre-
ate an image effect 
for shareholders, since 
for them ROE is a 
direct indicator of 
their current profit-
ability. However, an 
increase in ROE can 
be achieved, in par-
ticular, by increas-
ing debt, which has 
negative consequen-
ces in a strategic 
perspective. 

Low financial 
gearing ratio (debt/ 
assets ratio) as the 
indicator of finan-
cial stability is a con-
dition for high prof-
itability in the future and vice versa. Notwithstand-
ing the data indicate that some companies wors-
ened the values of this indicator. Moreover, many 
companies are highly geared, which indicates high 
financial risks. Therefore, it is no coincidence that 
their EBITDA margin values are falling. Based on 
the above, we can conclude that it is necessary to 
include the financial gearing ratio in the number of 
key performance indicators. It is worth noting that 
none of the companies in the sample uses in eco-
nomic performance measurement the indicators of 
the value-based performance management such as 
economic value added (EVA), marketing value 
added (EVA), etc. At the same time these indicators 
reflect cost of capital and investment risks. There-
fore implementing them in KPF structure improves 
management quality and investor awareness.  

The non-financial reports of the companies 
were analyzed based on the theory of the KPI sys-
tem. At present, employee training and labor rights 
are still the mainstream of non-financial financial 
reporting. It helps the company attract better talents 
and makes for employees better understanding the 

company's KPI system. In industry and energy, 
companies tend to focus on green energy or energy 
conservation. Some companies pay attention to the 
relationship between the company and the commu-
nity and demonstrate corporate social responsibil-
ity. 

The Sustainability Balanced Scorecard concept 
makes it possible to form and apply the KPIs system 
consistent with the objectives of corporate sustaina-
bility management. A variant of combining strate-
gic goals and sustainability key performance indi-
cators is shown in the table.  

The relationship between delayed and leading 
indicators strikes a balance between long-term and 
short-term SBSC goals. It is worth noting that the fi-
nancial KPIs which take into account investment 
risks determine the company strategic objective. 
Thus, the KPI system in the SBSC framework pro-
vides corporate sustainability management in the 
existing business environment. 
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Тематичний напрям: Драйвери та тренди управління морським господарським комплексом 
 

УДК 338.262 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ1 

Тетяна Батрак 

Світова науково-економічна ситуація стрі-
мко змінюється щоденно, а швидкість цих змін 
несе багато викликів системному бізнесу. Мор-
ська галузь є надзвичайно чутливою до сучасних 
трендів завдяки плановим, фінансовим і техноло-
гічним особливостям. Підприємства шукають 
можливості збільшення прибутку багатьма 
шляхами і на передній план виходять заходи ін-
вестування у підвищення кваліфікації власних 
працівників, а також нарощування інноваційної 
технологічної складової бізнесу. Авжеж, доволі 
складно сформулювати універсальний рецепт 
збільшення рентабельності, тому що кожна га-
лузь має свої індивідуальні параметри циклів ви-
робництва і фінансування, на які необхідно зва-
жати при розрахунку прогнозування прибутку. 

Всі підприємства є організаціями, які мають 
ресурси, залежність від зовнішнього середо-
вища, горизонтальний та вертикальний поділ 
праці, необхідність управління. Управління, в 
свою чергу, є плануванням, організацією, моти-
вацією та контролем, потрібних для досягнення 
поставленої цілі. Ефективна організація управ-
ління робить можливим в ході процесу перетво-
рення продукування додаткової вартості ресур-
сів на вході, і, в результаті, з’являються можливі 
додаткові результати на виході (прибуток, збіль-
шення обсягів продажу, збільшення частки ри-
нку, зростання підприємства та ін.). 

Таким чином, з метою забезпечення ефекти-
вного функціонування у морській галузі в сучас-
них умовах, підприємствам необхідно постійно 
здійснювати процес удосконалення системи ме-
неджменту. На сьогоднішній день існує безліч 
результативних шляхів та відповідних методів, 
вибір яких залежить від специфіки та особливос-
тей діяльності конкретного підприємства.  

Основними факторами, що впливають на 
прибуток та ліквідність підприємства у морсь-
кій галузі є: 

- Конкурентоспроможність товарів та пос-
луг, які реалізує підприємство. Необхідно 
пам’ятати, що в першу чергу підприємство має 
орієнтуватись на споживача, задовольняти його 
потреби, що і є основним джерелом доходу та 
конкурентною перевагою компанії. 

- Висока мобільність на ринку, свобода еко-
номічного маневру, врахування актуальних 
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змін у галузі, застосування всіх ресурсів для до-
сягнення оптимального ефекту. 

- Розробка заходів постійного вдоскона-
лення продукту за рахунок підвищення кваліфі-
кації робітників, оптимізації бізнес-процесів.  

Необхідно зауважити, що щоб максимізу-
вати прибуток підприємства морської галузі, 
спочатку потрібно не розробляти конкретні ме-
тоди, а здійснити аналіз маркетингового середо-
вища, який дозволяє відслідковувати зміни, ви-
робляти актуальний продукт для певної цільо-
вої аудиторії та продавати його своїм клієнтам 
заздалегідь визначеною стратегією.  

Отже, враховуючи наявну конкуренцію та 
специфічні потреби споживачів у морській га-
лузі, попередній аналіз дозволяє підприємству у 
сучасних умовах насиченості ринку забезпе-
чити ті потреби споживачів, які не задовольняє 
жоден з конкурентів. Попередній аналіз ринку в 
даному контексті виконує функцію зниження 
ризиків управлінських рішень, що забезпечує 
успіх компаній в цілому, більш ефективне вико-
ристання ресурсів та генерування прибутку. 
Проведення маркетингового дослідження мож-
ливе як власними силами, так і з залученням сто-
ронньої консалтингової компанії. Після прове-
дення дослідження доцільно сформувати стра-
тегію з екстенсивного розширення ринків збуту 
та збільшення прибутковості підприємства. 

Відомо, що стратегія – це генеральна про-
грама дій, що виявляє пріоритети проблем і ресу-
рси для досягнення поставленої мети. Вона висві-
тлює цілі та шляхи їх досягнення так, що фірма 
одержує єдиний вектор руху у напряму сформо-
ваної моделі стратегічного управління на засадах 
сталого розвитку, що є концепцією функціону-
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enterprise «Intelligent Marine Technologies» 

Ways to increase the profitability of the  
enterprise in the maritime industry 

The article is devoted to the problem of increasing the 
profitability of the enterprise in the maritime industry, high-
lights such ways to achieve this goal as market research, 
improving the management system and strategy formation. 
Factors influencing the profitability of the enterprise were 
also identified. 
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вання та розвитку підприємств в умовах конкуре-
нтної боротьби, яка спрямована на забезпечення 
сталого економічного зростання, конкуренто-
спроможності, екологічної безпеки [1]. 

Підводячи підсумки, можемо зазначити, що 
професійно розроблена стратегія на основі актуа-
льного маркетингового аналізу за умови її ефекти-
вної реалізації керівництвом компанії є ключовою 
умовою підвищення ефективності діяльності під-

приємства у морській галузі сьогодні, а як наслідок 
– підвищення його прибутковості та ліквідності. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ2 

Наталія Гришина, Олена Іщенко 

Характерною рисою сучасного етапу світо-
вого економічного розвитку є посилення ролі ци-
фровізації в усіх галузей господарської діяльності. 
У сфері транспортної логістики правильне розу-
міння  інформаційних трендів та їх значення до-
зволить отримати конкурентні переваги, підви-
щити ефективність діяльності суб'єктів транспор-
тно-логістичної інфраструктури.  Варто відзна-
чити, що пандемія COVID-19 за 2020-2021 роки, 
продемонструвала необхідність прискорення та 
поглиблення процесів цифрової трансформації. 
Багато в чому використання інформаційних тех-
нологій дозволило зменшити вплив негативних 
факторів на економічну активність підприємств. 
А технології онлайн – торгівлі, частковий перехід  
послуг та документації на електронний формат, 
що вже набули поширення, дозволили багатьом 
підприємствам продовжити свою діяльність у дис-
танційному режимі [1]. Значною мірою, збере-
ження ділової активності в онлайн умовах було за-
безпечено за рахунок змін, що відбулися раніше в 
телекомунікаційних технологіях, включаючи і 
сферу транспортних послуг, що забезпечили без-
перебійність ланцюгів поставок. Разом з тим, стає 
очевидною необхідність подальшого розширення 
бізнес-процесів, ширшого охоплення цифровіза-
цією транспортно-логістичних послуг, обміну да-
ними в онлайн-форматі від комунікації з клієнтом 
до реалізації замовлення. 

Однією із важливих інфраструктурних 
складових, які необхідні для  забезпечення якіс-
ного інформаційно-комунікаційного супроводу 
логістичного процесу являється інформаційно-
комунікаційна складова [2]. Відсутність якісної 
інформаційно-комунікаційної складової, тобто 
мереж телефонного, мобільного та інтернет-
зв’язку у певних регіонах на сьогодні суттєво 
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ускладнює логістичний процес, оскільки біль-
шість логістичних систем використовують інте-
гроване програмне забезпечення, яке дозволяє 
оптимізувати логістичні потоки та привести їх у 
відповідність до потреб як виробника так і кліє-
нта. Тому, на нашу думку, інформаційно-кому-
нікаційну складову слід вважати окремим еле-
ментом інфраструктурного забезпечення тран-
спортно-логістичних процесів (рис 1). 

Підвищення масштабів цифровізації логіс-
тичної сфери відбувається завдяки появі іннова-
ційних технологій: електронна авіанакладна (e-
AWB), хмарна логістика, IoT, великі дані і блок-
чейн, Інтернет речей (IoT). Проте, існує низка 
факторів, які перешкоджають та впливають на 
розвиток цифрової логістики, а саме: низький 
контроль транзитних та імпортних вантажів; ві-
дсутність можливості моніторингу та прогнозу-
вання усіх видів перевезень для прийняття рі-
шень; слаборозвинена логістична інфраструк-
тура, що, в свою чергу зумовлює низький рівень 
використання транзитного потенціалу країни 
та регіонів. 
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The information and communication component as a 
separate element of infrastructural support of transport and 
logistics processes is investigated. Factors of influence on de-
velopment of digital logistics are considered. Innovative tech-
nologies of digitalization of logistics sphere are defined. 
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Отже, одним із інноваційних механізмів 
ефективного функціонування і розвитку транс-
портно-логістичної системи виступає цифрова 
логістика, яка відображає пошук, зберігання та 
засоби передачі інформації, а також цифрові те-
хнології, що забезпечують виявлення та прогно-
зування потреб, оптимізації маршрутів, напрямів 
матеріальних та інформаційних потоків, у тому 

числі скорочення часу існування в 
ланцюгах поставок. Транспорт пот-
ребує найсучасніших цифрових те-
хнологій, щоб залишатися конку-
рентоспроможним на світовому 
ринку, забезпечувати потребу в пе-
ревезеннях зростаючих обсягів па-
сажирів і вантажів, налаштовувати 
доступність та якість послуг в мін-
ливих умовах внутрішнього і зовні-
шнього середовища. 
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ERP–СИСТЕМИ ТА СУЧАСНІ ТРЕНДИ У ПІДТРИМЦІ  

ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ3 

В’ячеслав Івата, Лілія Філіпішина

Сучасні тенденції все більше свідчать, що 
ERP (Enterprise Resource Planning) – системи все бі-
льше використовуються не лише на великих 
промислових підприємствах, а і на підприємст-
вах середнього бізнесу. Сьогодні такі інформа-
ційні комплекси стали джерелом прибутку, ін-
струментом оптимізації роботи для компаній 
незалежно від сфери, організаційної форми, ре-
гіону, охоплення ринку. Звичайно специфіка 
накладає певні обмеження і є галузі де ERP-сис-
теми не дістали широкого вжитку, проте тенде-
нції свідчать про неухильне збільшення їх засто-
сування.  

Чому так сталося? Як і будь-яка інформа-
ційна система, ERP працює із даними, точніше з 
великою кількістю даних. Кожен співробітник 
та відділ підприємства і організації постійно 
створюють сотні звітів та запитів, проводять без-
ліч аналітичних процесів і облікових процедур. 
Якщо великий обсяг даних створюється у межах 
одного-двох бізнес-процесів, то керівнику доста-
тньо діджиталізувати їх точковими ІТ-рішен-
нями, наприклад, організація купує програмне 
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забезпечення для бухгалтерії і маркетингу – 
CRM. 

З початком інтенсивного зростання компа-
нії ті окремі процеси, управління якими раніше 
займало мінімум часу, трансформуються у ве-
ликі обсяги інформації. У зв'язку з іншими біз-
нес-процесами розрізнені інформаційні потоки 
вимагають величезного адміністративного 
штату їхнього об'єднання та аналізу. Тому ERP-
система потрібна не малому, а середньому та ве-
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This article is devoted to the consideration of ERP-sys-
tems from the standpoint of modern trends in support of busi-
ness management processes. The main advantages of ERP-
systems are revealed and the importance of application of 
ERP technology in the activity of the enterprise is established. 
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ликому бізнесу. Основні переваги ERP-систем 
зображені на рис. 1. 

 
Ефективність – ERP створює єдину уніфіко-

вану систему звітності всіх процесів. Вона авто-
матично генерує корисні звіти та аналітику у 
будь-який час. З нею керівництву не доведеться 
вручну збирати електронні таблиці, листи і 
звіти. 

Прозорість – ERP-системи розробляють під 
запити конкретної компанії, до неї включають 
сторонні системи та послуги, з якими зручно 
працюватиме бізнес-партнерам, постачальни-
кам, клієнтам та іншим контрагентам. Вона за-

безпечує керівництву повний доступ до кож-
ного бізнес-процесу будь-якого підрозділу фак-
тично цілодобово. 

Захист інформації – Навряд чи знайдеться 
інформаційна система, яка може дати абсолю-
тну гарантію безпеки даних. Персональні дані 
інтелектуальна власність, фінансова інформа-
ція – що більше систем обробляють цю інфор-
мацію, то складніше відстежити ризики. ERP-си-
стема вводить єдині стандарти доступу, вве-
дення та виведення даних та централізоване 
зберігання інформації 

Масштабованість –  Незалежно від того, 
яким чином ви розширюєте свій бізнес, вихо-
дите на нові ринки, впроваджуєте нові процеси 
або продукти, при правильному виборі постача-
льника ERP-платформа підлаштовується під ці 
зміни. 

Таким чином, платформа звільняє час на 
стратегічне планування, якісніший аналіз та по-
рівняння показників відділів. ERP-система допо-
магає знайти в аналітиці тенденції, які раніше 
не помічали і навіть не мали шансу помітити. 
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УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-194 

Інна Іртищева, Ірина Крамаренко 

Пандемії Covid-19 зумовила уряд країни до 
оцінювання її впливу на стресостійкість націо-
нальної економіки. Необхідно визнати, що в 
умові пандемії короновірусної інфекції розви-
ток національної економіки відбувався за раху-
нок обмежених інвестиційних ресурсів. За да-
ними Національного банку України [1] у період 
2010-2014 та 2015-2019 років мало від’ємне сальдо 
прямих іноземних інвестицій (рис. 1). Закономі-
рність зміни динаміка прямих інвестицій змоде-
льована в середовищі табличного процесора 
Microsoft Excel за допомогою поліномів третього 
порядку з рівнем достовірності апроксимації 
R2= 0,3575.  Зважаючи  коливальність  полінома, 
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Investment potential management in the 
convention of the covid-19 pandemic 

The dynamics of foreign direct investment is analyzed. 
The forecast of net inflow / outflow of foreign direct invest-
ment in the Covid-19 pandemic is given. The main direc-
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Keywords: digital technologies, transport and logistics 
system, infrastructure, digital logistics 
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можна передбачити на найближчий майбутній 
період збільшення обсягу прямих інвестицій в 
Україні. 

Однак, за прогнозами Міністерства еконо-
міки України прогнозується чистий приплив 
прямих іноземних інвестицій на період 2022-
2024 років за основним та альтернативним сце-
нарієм (табл. 1). 

У сфері інвестиційного та інноваційного 
розвитку інвестиційна політика буде спрямо-
вана на активне надолуження понесених втрат у 
«карантинний» період: створення сприятливого 
інвестиційного клімату та стимулювання прип-
ливу капітальних вкладень у виробництво кон-
курентоспроможної продукції, інвестиційне за-
безпечення структурної перебудови економіки. 
Відбуватиметься подальше прийняття та імпле-
ментація всіх необхідних законодавчих змін з 
метою забезпечення сприятливого правового 
поля на ринках капіталу у відповідності до євро-
пейських норм, у т.ч. у напрямку захисту прав 
інвесторів та забезпечення отримання ринком 
фінансових послуг України статусу внутріш-
нього ринку Європейського Союзу [2]. 

Зростанню інвести-
ційної активності сприя-
тиме розвиток індустріа-
льних парків, як інвести-
ційних майданчиків з 
усією необхідною інжене-
рно-технічною та транс-
портною інфраструкту-
рою, поширення прак-
тики застосування меха-
нізмів спільного інвесту-
вання. Реалізація про-
єктів державно-приват-
ного партнерства, у т.ч. 
концесій, звільнення до-
даткового інвестиційного 
ресурсу всередині дер-
жави у результаті завер-

шення структурних реформ (земельна рефо-
рма, приватизація) та масштабної дерегуляції, а 
також активна співпраця з міжнародними фі-
нансовими організаціями залишатимуться голо-
вними пріоритетами державної інвестиційної 
політики та стимулюватимуть реалізацію нових 
масштабних інвестиційних проєктів. 

Отже, ефективне управління інвестицій-
ним потенціалом в 
умовах Covid-19  
можливо за раху-
нок чіткої виваже-
ної політики. Се-
ред основних пріо-
ритетів визначено: 
удосконалено зако-
нодавчої бази, роз-
виток індустріаль-
них парків; реаліза-
ція проєктів дер-
жавно-приватного 

партнерства. Реалі-
зація визначених пріоритетів забезпечить чис-
тий приплив прямих іноземних інвестицій.  
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УДК 005.1: 629.5 

КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ  
РОЗВИТКУ СУДНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА5 

В’ячеслав Рогов

Розвиток суднобудівного підприємства 
об’єктивно вимагає стратегічного підходу. В які-
сному аспекті ефективність стимулювання може 
оцінюватися стосовно певної стратегії через оці-
нку ризиків її реалізації. У разі високих ризиків 
реалізації обраної стратегії система стимулів має 
бути визнана неефективною. За істотних пози-
тивних або негативних змін економічних стиму-
лів розглядається доцільність застосування аль-
тернативних стратегій, що викликає необхід-
ність кількісної оцінки ефективності стимулю-
вання розвитку підприємства на основі інтегра-
льного цільового показника вартості бізнесу. 
Оцінка впливу економічних стимулів на пропо-
нований цільовий інтегральний показник до-
зволяє встановити ймовірність реалізації загаль-
ної стратегії підприємства.  

 

МЕТА: Забезпечення керованого розвитку 
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суднобудівного підприємства
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Граничні значення індикаторів

Види реагування

Інформаційне забезпечення

Математичний апарат теорії 

узагальнених нечітких чисел
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суднобудівного підприємства 

як структурно-функціональної 

одиниці морегосподарського 

комплексу, інтегрованої в 

певну корпоративну 

диверсифіковану структуру

Науковий підхід до 

економічного стимулювання 

розвитку суднобудівного 

підприємства

Теоретичні положення 

економічного стимулювання в 

системі управління розвитком 

підприємства

Методичні основи оцінки 

ефективності стимулювання 

розвитку підприємства, на 
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Науково-методичний підхід до 
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попередження і реагування на 

зміни найбільш значимих 

економічних стимулів 

розвитку підприємства за 

слабкими і сильними 

сигналами

Методичний підхід до оцінки 

економічних ризиків реалізації 

стратегії розвитку 

підприємства та обґрунтування 

стратегічних рішень
 

Рис. 1. Концептуальна схема економічного стимулювання 
розвитку суднобудівного підприємства  

в умовах невизначеності 
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Реалізація методичного підходу до оцінки 
ризиків зміни економічних стимулів та обґрун-
тування доцільності вибору альтернативної 
стратегії розвитку суднобудівного підприємства 
можлива лише за умови системного застосу-
вання теоретичних і науково-методичних поло-
жень (рис. 1). 

Така концептуальна схема економічного 
стимулювання розвитку суднобудівного підп-
риємства в умовах невизначеності відбиває 
спрямований на досягнення вказаної мети ком-
плекс методичних і науково-практичних підхо-
дів, їх базових теоретичних джерел та основних 
структурних складових, поєднаних логічними 
зв’язками, що є підґрунтям забезпечення керова-
ного розвитку підприємства як мети форму-
вання і використання економічних стимулів. 

В основі наукового підходу до економічного 
стимулювання розвитку підприємства суднобу-
дування в умовах невизначеності інституціона-
льного середовища лежить концепція підприєм-
ства як відкритої, складної системи, здатної до 
самоорганізації та системне уявлення суднобу-
дівного підприємства як структурно-функціо-
нальної одиниці морегосподарського компле-
ксу, інтегрованої в певну корпоративну дивер-
сифіковану структуру, яке відповідає сучасним 
реаліям організації бізнесу в галузі. Звідси логі-
чно випливає необхідність бачення стимулів у 
масштабі, який виходить за межі одного виду 
економічної діяльності та врахування взаємодії 

Viacheslav Rogov, PhD (Economics)  
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
The economic stimulation development con-
ceptual scheme of a shipbuilding enterprise 

The economic stimulation development conceptual scheme 
of a shipbuilding enterprise has been developed. The method-
ical basis for assessing the effectiveness of the development in-
centives formation and use as well as adaptation to their 
changes in the early warning and response system should be 
based on the concept of cost-oriented management and eco-
nomic risks of development strategy. The economic develop-
ment stimulation of shipbuilding enterprises with integrated 
application of these theoretical provisions, methodical, scien-
tific and practical approaches under uncertainty acquires the 
characteristics of the strategic management subsystem. 

Keywords: incentives, stimulation, enterprise, shipbuilding, 
development, adaptation, management, risks. 
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підприємства із зовнішнім середовищем, де роль 
підприємства полягає в ідентифікації стимулів 
за слабкими та сильними сигналами, дослі-
дженні їх та вчасному реагуванні на них. 

СРПР, створена на основі викладених вище 
теоретичних і науково-методичних положень, 
здатна не лише забезпечити своєчасне виявлення 
та оцінювання ризиків і розробку тактичних за-
ходів адаптації. Вона також створює підґрунтя 
для прийняття рішення щодо доцільності засто-
сування альтернативної стратегії у разі істотної 
зміни економічних стимулів. Методичний підхід 
до оцінки економічних ризиків реалізації страте-

гії розвитку суднобудівного підприємства та об-
ґрунтування стратегічних рішень в умовах неви-
значеності, синтезує метод експертних оцінок, 
математичний апарат теорії узагальнених нечіт-
ких чисел та вихідні інформаційні потоки сис-
теми раннього попередження та реагування. 

Таким чином, за комплексного застосу-
вання зазначених теоретичних положень, мето-
дичних і науково-практичних підходів економі-
чне стимулювання розвитку суднобудівного 
підприємства в умовах невизначеності набуває 
ознак підсистеми забезпечення його стратегіч-
ного управління.

 
 

УДК 330.341.13 : 65.012.2 

ФОРСАЙТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОРТОВОГО МАРКЕТИНГУ  
В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ6 

Ігор Сіренко, Артур Лєбах, Надія Галата  

Розвиток портів в Україні відбувається в 
умовах гострої конкуренції як між вітчизня-
ними, так і між українськими та закордонними 
портами, а також з підприємствами інших видів 
транспорту. Переможцем переважно стає підп-
риємство, яке застосовує найефективніший ма-
ркетинг у динамічному мінливому середовищі. 

Для практичних цілей, що стоять перед 
морськими портами України, вважаємо за доці-
льне під портовим маркетингом розуміти цілес-
прямовану діяльність із забезпечення комер-
ційно оптимального рівня завантаження вироб-
ничих потужностей порту на довгострокову пе-
рспективу, що враховує зміни глобальних і регі-
ональних вантажопотоків, що відбуваються і що 
можуть відбутися. 

Серед напрямів розвитку портового маркети-
нгу виділимо інформаційний, дослідницький та 
пропагандистський. Інформаційний напрямок 
передбачає взаємний обмін інформацією з парт-
нерами при наданні портових послуг. Ця інфор-
мація повинна включати відомості про всіх вели-
ких наявних та потенційних партнерів порту; дані 
про технічні та технологічні нововведення на су-
міжних видах транспорту; матеріали про загаль-
ноекономічні, комерційні та промислові зміни в 
державі і навколо; дані про конкурентів; інформа-
цію про власний порт. Дослідницька діяльність 
має проводитися кожному з сегментів портового 
ринку. Рекламно-пропагандистська діяльність ре-
алізує конкретні заходи з окремими клієнтами та 
серед усіх потенційних отримувачів портових по-
слуг. Усі ці види діяльності повинні мати довго-
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тривалу спрямованість. І всі вони пов’язані зі зби-
ранням та обробкою інформації. Таким чином 
проявляються зміни, що характерні для ринку ХХІ 
сторіччя. На нашу думку, порівняно із традицій-
ним ринок ХХІ ст. стає інтерактивним, і все більшу 
вагу на ньому отримують інформація, інтернет-
технології та медіаресурси. Водночас важливою 
особливістю порту з т.з. маркетингу є збіг процесів 
«виробництва» та «реалізації» портових послуг. 
Ця особливість визначає набір принципів порто-
вого маркетингу, серед яких нас цікавлять гнучке 
реагування на вимоги активного та потенційного 
попиту; забезпечення інноваційності виробниц-
тва портових послуг; планування та прогнозу-
вання ситуації на ринку. Портовий маркетинг має 
використовувати ці особливості ринку як переду-
мови та інструмент надання портових послуг. 

Igor Sirenko, PhD (Economics),  
Arthur Lebach 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
Nadiya Galata, senior master, Higher Vocational School №21 

Forsight as a tool of maritime marketing  
in the terms of digital economy 

The concept of port marketing is offered, some of its fea-
tures are considered. The use of foresight technologies in 
maritime clusters based on port systems as a tool of mar-
keting activities aimed at ensuring long-term competitiveness 
of the port is proposed. Peculiarities of foresight technologies 
in the conditions of digital market transformation are sin-
gled out. 

Keywords: marketing, port, port marketing, foresight, 
port services market, digital information technologies 
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Для ефективного маркетингу порт може ви-
користовувати такий інструмент маркетингу, як 
форсайт (Foresight) – це технологія, що дозволяє 
стейкхолдерам брати активну участь у форму-
ванні майбутнього, узгоджувати різноспрямовані 
індивідуальні інтереси різних учасників процесу 
змін. При цьому з урахуванням колективних екс-
пертних оцінок формується випереджальне відо-
браження майбутніх змін дійсності у довгостроко-
вій перспективі. Форсайт відрізняється тим, що пе-
редбачається участь широкого кола стейкхолдерів 
не тільки у формуванні «картинки» майбутнього, 
а й їхнє залучення до активних дій щодо реалізації 
ними ж передбачуваних змін. 

Основними принципами форсайту є: залу-
чення (commitment) бізнесу, наукової спільноти, 

державної влади та громадянського суспільства 
до створення довгострокових прогнозів і страте-
гій розвитку, вироблення комплексного ба-
чення майбутнього, досягнення консенсусу та 
узгодження шляхів досягнення майбутнього; 
комунікація (communication) учасників; концентра-

ція на тривалому періоді (concentration on the long 
term); координація (coordination); згода (consensus) 
стейкхолдерів щодо консенсусу на основі розро-
блених сценаріїв розвитку. 

Очевидно, що застосування форсайту може 
бути ефективним в умовах кластерних морсь-
ких систем, а необхідною умовою є викорис-
тання сучасних цифрових технологій для реалі-
зації кожного з принципів форсайту. Сучасні за-
рубіжні форсайт-проекти мають в основному 
техніко-технологічну спрямованість, ми ж вва-
жаємо, що створення морських кластерів і впро-
вадження в них сучасних інформаційних техно-
логій дозволить змістити фокус форсайту на 
більш комплексні рішення, що враховують, тех-
ніко-економічні, екологічні, соціальні, культу-
рні, демографічні та інші наслідки рішень, пов'-
язаних із розвитком морського комплексу. 

У таких передбаченнях порти, керуючись не-
обхідністю комерційної ефективності прийнятих 
рішень, виділять важливі їм складові бачення май-
бутнього. Складовими таких «корпоративних» фо-
рсайтів стануть прогнози конкурентної позиції 
порту, зміни у виробництві портових послуг як 
ключовій умові його конкурентоспроможності та 
стійкості у довгостроковій перспективі, перспекти-
ви підвищення його інвестиційної привабливості у 
довгостроковій перспективі щодо нових портових 
послуг та нових технологій, підготовка кадрів. 

 
 

УДК 005.95 

Вплив  комунікаційних  процесів  на  ефективність управління  персоналом 7 

Костянтин Трунін, Даріна Бринза

Постійний розвиток внутрішньо-організа-
ційної динаміки, на який впливають зовнішні фа-
ктори та зміни у загальній організаційній полі-
тиці, вимагають від менеджерів принципово но-
вих навичок та глибокого розуміння комунікатив-
ного процесу, його впливу на стратегічний розви-
ток організації.  Ефективна комунікація – надзви-
чайно важливий фактор у менеджменті, особливо 
у сучасному світі, де активно розвивається більш 
індивідуальний підхід до співробітників та органі-
заційних питань і конфліктів. Ефективна комуні-
кація передбачає не лише обмін інформацією, але 
й розуміння її учасників: їхні почуття, мотиви та 
потреби. Ключовим фактором є аналіз та вплив на 
сприйняття комунікації співбесідником.   

Метою роботи є встановлення взаємозв’язку 
між комунікаційними процесами в організації з 
ефективністю роботи персоналу, загальний 
огляд поняття ефективної комунікації та спосо-
бів її застосування. 

Кінцева мета роботи з управління персона-
лом в умовах ринкових відносин – максимальне 
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зближення очікувань підприємства та інтересів 
працівника, відмова від політики мінімальних 
вкладень у персонал підприємства і відведення 
вирішальної ролі системи управління персона-
лом підприємства у формуванні кадрової полі-
тики та механізму її реалізації [1]. 

Системний та комплексний підходи до управ-
ління персоналом передбачають врахування орга-
нізаційних, економічних, соціальних, психологіч-
них, правових, технічних, педагогічних та інших-
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Abstracts are devoted to addressing the importance of ef-
fective communication in an organizational environment. The 
concept of communication and the factors that make it effec-
tive are analyzed on the basis of the researchers' statements. 
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аспектів управління в їх сукупності і взаємозв’язку 
при визначальній ролі соціально-економічних 
чинників. Системний підхід відбиває взаємозв’язки 
між окремими аспектами управління персоналом і 
виражається в розробці кінцевої мети, визначенні 
шляхів її досягнення, створенні відповідного меха-
нізму управління, який забезпечує комплексне 
планування, організацію та стимулювання сис-
теми роботи з персоналом на підприємстві.  Оби-
два підходи потребують негайного покращення 
процесу, що пов’язує усі рівні організації та на 
якому тримається її продуктивність – комунікації. 

Згідно з [2], процес комунікації включає у себе 
такі етапи, як зародження ідеї (осмислення мети ко-
мунікативного процесу, потреби в ньому), коду-
вання і вибір каналу (обробка інформації, яку необ-
хідно передати співробітнику та пошук ефектив-
них способів її передачі), передача інформації (про-
цес мовлення) та декодування повідомлення (інтер-
претація отриманої співбесідниками інформації, 
осмислення нової інформації). Ефективна комуні-
кація проявляється у підвищені уваги саме до ета-
пів кодування та декодування, тобто до пошуку 
правильного підходу до співбесідника та аналізу 
його реакції та сприйняття поданої інформації.  

Способів досягти високого рівня ефективної 
комунікації досить багато. Так, наприклад, деякі 
фахівці [3] пропонують більш відкриту модель сто-
сунків між менеджерами та персоналом для покра-
щення продуктивності організації у формі відкри-
того діалогу, який передбачає регулярні збори тру-
дового колективу, зустрічі на різних рівнях, диску-
сії та загальні обговорення важливих проблем.  

Сучасний світ також вимагає навичок ро-
боти з електронними каналами комунікації, за 

допомогою яких можна підвисити швидкість та 
ефективність комунікації.  Тетяна Венедиктова 
[4] визначає електронну комунікацію як особли-
вий процес передачі інформації, який, як вона 
вважає, являє собою щось середнє між усним і пи-
сьмовим спілкуванням, надаючи сучасним праці-
вникам нових можливостей. Вона відзначає, що 
Інтернет можна вважати особливою комунікацій-
ним середовищем, а аналіз віртуального спілку-
вання можна виробляти в термінах основних по-
нять, характерних для вербальної комунікації. 

Іншим важливим фактором ефективності ко-
мунікації в організації є кадрова політика органі-
зації, від якої залежить ефективність роботи коле-
ктиву та його здатність до командних проєктів.  
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА  

БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 8 

Костянтин Трунін, Олександра Крамаренко, Олександра Журавель, Юлія Тесленко 

В нинішніх умовах правильно й ефективно 
побудована система управління персоналом має 
вирішальний вплив на ефективність організації, 
її конкурентоспроможність та майбутній успіх 
будь-якої організації. Від кваліфікації та досвіду 
персоналу, соціально-психологічного клімату в 
колективі та винахідливості окремих співробітни-
ків залежить якість продукції або послуг, ефекти-
вність прийнятих управлінських рішень, а отже, 

і кінцеві результати діяльності підприємства.  
Бізнес-процес являє собою комплекс взаємо-

пов'язаних і взаємозалежних видів діяльності, 
спрямованих на виконання конкретних завдань 
і досягнення поставлених цілей. Процесний під-
хід до управління розглядає підприємство як ме-
режу пов’язаних між собою бізнес-процесів. Про-
цесний принцип управління – це формування бі-
знес-процесів, що охоплюють всю діяльність під- 
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приємства, і передача повноважень і відповідаль-
ності від верхнього рівня управління керівникам 
даних бізнес-процесів. При цьому змінюються: 
вимоги до персоналу; діяльність з управління пе-
рсоналом передбачає виділення і керування та-
кими складовими, як «входи», «виходи», «ресу-
рси», «постачальники», «споживачі» та ін.; статус 
і зв'язок управління персоналом з іншими проце-
сами, обов'язкове включення його в єдину сис-
тему процесів організації; зміст та нормативно-
методичне забезпечення технологій управління 
персоналом, зокрема, доповнюються критерії, 
методи та суб'єкти оцінки, відбору, адаптації пе-
рсоналу, коригується склад показників аудиту 
субпроцесів управління персоналом тощо [1]. 

З впровадженням процесного підходу до уп-
равління персоналом організація отримує такі 
можливості: оптимізація системи управління пе-
рсоналом, забезпечення її прозорості для керів-
ництва і гнучкості реагування на зміни зовніш-
нього середовища;  забезпечення впевненості ке-
рівництва організації в тому, що існуюча система 
управління персоналом націлена на постійне 
підвищення ефективності та максимальне враху-
вання інтересів зацікавлених сторін; забезпе-
чення конкурентних переваг на ринку праці;  га-
рантування чіткого порядку і відповідальності за 
розробку, узгодження, затвердження та ведення 
документації по управлінню персоналом [2]. 

Найчастіше опис процесу управління пер-
соналом відбувається за основними блоками: 
планування чисельності кадрів, розвиток персо-
налу, експлуатація і аналіз роботи кадрів, оп-
лата результатів праці і впровадження додатко-
вих стимулів, організація умов праці і соціаль-
ного пакету, дотримання правових і трудових 
взаємовідносин, формуючи, таким чином, мо-
дель з управління персоналом [3]. 

Основними етапами розробки системи управ-
ління персоналом як бізнес-процесу управління 
підприємством є: вибір керуючого комітету (робо-
чої групи); аналіз бізнес-стратегії і визначення 
стратегічних цілей у сфері персоналу;   пошук та 
збирання інформації за сильними і слабкими сто-
ронами, можливостями і загрозами, ключовими 
питаннями в галузі управління персоналом;  оці-
нка стратегічних альтернатив в галузі управління 

персоналом і вибір ключової стратегії управління 
персоналом; визначення ключових складових сис-
теми управління персоналом за допомогою зістав-
лення цільових показників ефективності в області 
персоналу з даними проведеного SWOT–аналізу; 
формування стратегічного плану реалізації стра-
тегії управління персоналом; оцінювання рівня до-
сягнення ключових показників ефективності; кон-
троль і корегування системи управління персона-
лом; документування бізнес-процесу розробки си-
стеми управління персоналом [4]. 

На підставі вищенаведеного можна зробити 
висновок, що для підприємств, організацій, ком-
паній України раціональним та вірним підхо-
дом до побудови ефективної системи управ-
ління персоналом підприємства повинно бути 
використання інжинірингу бізнес-процесів уп-
равління персоналом, покращення мотивацій-
ної складової управління персоналом, збіль-
шення ефективності організації.  
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нові можливості збуту продукції. Українські під-
приємства по-різному проходять через каран-
тинні обмеження: одні вирішили перечекати 
пандемію, інші пристосовуються до нових пра-
вил гри. Не минуло це і підприємства морегос-
подарського комплексу України. Метою роботи 
є аналіз заходів, до яких вдаються компанії для 
надання допомоги співробітникам та аналіз ви-
кликів для підприємств в ситуації пандемії. 9 

Із причорноморських держав Україна має 
саму більшу довжину приморської смуги, розви-
нений морегосподарський комплекс (МГК). Зок-
рема, 19 з 40 морських портів Причорномор'я 
розташовані саме в нас [1, с. 122; 2]. Є прогнози 
про відродження суднобудування України че-
рез 3–4 роки і доведення кількості робочих місць 
у галузі до 65 тис. працюючих.  

Було проведено дослідження, в якому взяли 
участь понад 50 компаній з різних галузей [3]. Бі-
льше 50% учасників є компаніями з чисельністю 
співробітників більше 250 працівників. Найбільш 
популярний захід, до якого вдаються компанії для 
надання допомоги співробітникам в ситуації пан-
демії, – це забезпечення співробітників засобами 
індивідуального захисту. Так роблять 73% компа-
ній. 36% оплачують таксі, а 15% – оплачують дома-
шній Iнтернет або підвищують ліміт корпоратив-
ного мобільного зв'язку. Деякі компанії також по-
вністю або частково покривають витрати на пар-
ковку, орендують маршрутні автобуси для персо-
налу, оплачують доставку необхідного облад-
нання з офісу. Більшість компаній скоротили про-
грами навчання співробітників, приблизно 5% 
відмінили доплати на компенсацію обідів і проїзд 
до місця роботи. Майже 70% опитаних компаній 
відзначають, що розмір витрат на персонал при 
всіх вжитих заходах не змінився. Чверть компаній 
скоротили витрати на співробітників. 7% відзна-
чають зростання витрат на персонал [3].  

Міжнародна організація праці (МОП) оці-
нила збитки від пандемії COVID-19. У 2020 р. в 
усьому світі було скорочено 8,8 % робочого часу, 
що еквівалентно 255 млн. повних робочих місць. 
Це вчетверо більше, ніж було втрачено під час фі-
нансової кризи 2008–2009 років, зазначається у звіті 
МОП [4]. В першу чергу втратили робочі місця 
працівники в сфері роздрібної торгівлі, готельно-
ресторанного бізнесу, сфери розваг, транспорту, 
неформально зайняті працівники роздрібної тор-
гівлі, працівники в сфері будівництва і промисло-
вості, сезонні мігранти [5]. Особливо великі збитки 
у підприємств, спрямованих на міжнародну торгі-
влю або на імпорт та експорт сировини. 
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COVID-19 змусив лідерів бізнесу зробити 
три речі одночасно: розробити план повер-
нення до звичного режиму роботи, зрозуміти й 
застосувати досвід, отриманий під час кризи, і 
визначити план подальших дій. 

Головний виклик – компаніям довелося 
швидко перейти на роботу від офісу до віддале-
них робочих систем за допомогою інтернет-ін-
струментів. Однак зробити це вдалося не всім. 
Виклики перед підприємством: діджиталізація, 
організаційна культура, антикризове управ-
ління, фінансові труднощі, корпоративний 
бренд, аналіз проєктів у компанії (увага команд 
на найважливіших, найкритичніших для біз-
несу завданнях). Виклики перед працівниками: 
адаптованість до дистанційного управління, 
брак знань інтернет-можливостей, неоплачу-
вана відпустка, безробіття, стрес. 

Компаніям довелось переглянути своє став-
лення до технологій і, замість того, щоб розгля-
дати їх як заміну людині, мають розробляти 
стратегії для доповнення чи поєднання можли-
востей технологій і людини. Це допоможе не 
лише оптимізувати витрати, а й створити цін-
ність та врешті-решт додати значущості роботі 
своїх працівників [6]. 

В умовах відсутності відповідної допомоги з 
боку держави, компанії взяли на себе відповіда-
льність за здоров’я своїх співробітників та клієн-
тів. Багато компаній опинилися у скрутному 
становищі і були змушені скоротити штат, піти 
у неоплачувану відпустку та тимчасово припи-
нити діяльність.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ В МОРСЬКІЙ ГАЛУЗІ 10 

Наталя Тубальцева,, Єлізавета Авраменко 

Судноплавні компанії вивчають шляхи ви-
користання нових технологій для підвищення 
ефективності та продуктивності своїх інвести-
цій. Інші галузі промисловості перейшли у циф-
рову форму набагато раніше, ніж судноплавна 
промисловість, що пояснюється складністю, вла-
стивою морській галузі. Але ситуація змінюється 
і, що незвичайно для морського сектору, дуже 
швидко. Впровадження нововведень вимага-
тиме зміни операційних моделей, використання 
значних масивів отриманих даних, кібербез-
пеки, а також перетворить роль судна на інстру-
мент створення цінності. Мета роботи полягає у 
визначенні переваг оцифрування набору ін-
струментів морського сектора для підвищення 
його конкурентоспроможності. 

Морський транспорт є важливим сектором 
світової економіки. На нього припадає понад 90% 
світового товарообігу, що становить близько 11 
мільярдів тон вантажів на рік. Пандемія COVID-
19 лише підкреслила важливість морської індуст-
рії: морські перевезення відіграють ключову роль 
у доставці необхідних товарів та підтримці еко-
номіки на плаву. Проте криза також оголила чи-
сленні вразливі місця морського сектору.  

Ситуація свідчить про нагальну необхід-
ність переведення морської торгівлі та логістики 
у цифрову форму, що дозволить автоматизу-
вати транскордонну торгівлю та скоротити тра-
диційні контакти між людьми та операції з ви-
користанням паперових документів. Зокрема, 
створення ефективної цифрової системи багато 
в чому сприяло б раціоналізації операцій та по-
легшенню обміну даними між судноплавними 
лініями, портовими службами, операціями з об-
робки вантажів, агентствами з митного очи-
щення та іншими транспортними мережами.  

У короткостроковій перспективі деякі кра-
їни можуть зіткнутися з нестачею товарів пер-
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шої необхідності та вищими цінами, як це було 
продемонстровано на початку пандемії COVID-
19. У середньо- та довгостроковій перспективі 
затримка цифрового переходу в ланцюжку мор-
ських поставок може призвести до підвищення 
торгових витрат, зниження конкурентоспромо-
жності, зниження економічного зростання та 
зниження зайнятості. У більш широкому плані 
таке становище може призвести до збільшення 
розриву між розвиненими країнами та краї-
нами, що розвиваються, і посилити ізоляцію 
найбідніших країн.  

З метою надання підтримки країнам щодо 
впровадження цифрових технологій, згідно до-
повіді Світового банку [1] для прискорення ци-
фровізації необхідні таки кроки:  

1. Узгодження стандартів та елементів да-
них для полегшення обміну інформацією між 
судами та забезпечення сумісності електронних 
систем, що буде забезпечуватися Компендіумом 
Міжнародної морської організації (ІМО) зі спро-
щення процедур та електронних ділових опера-
цій [2]. 

2. Виконання обов'язкових вимог Конвенції 
FAL щодо електронного обміну даними, ключо-
вої документації по доступу до судів та їх виходу 
з портів; в ідеалі, у стандартному вигляді через 
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Морське Єдине Вікно. Ця Конвенція спрямо-
вана на підтримку передачі, отримання та реа-
гування на інформацію, необхідну для пере-
ходу до повномасштабних морських єдиних ві-
кон (MSWs), наприклад: прибуття, перебування 
та вибуття суден, осіб та вантажів за допомогою 
електронного обміну даними. 

3. Створення функціонуючої загальної пор-
тової системи (ЦУП) - платформи для оптиміза-
ції, управління та автоматизації портових та ло-
гістичних процесів за допомогою єдиного пред-
ставлення даних у транспортному та логістич-
ному ланцюжку. 

4. Розробка системи управління портами 
(PMS), яка дозволить портовій владі контролю-
вати весь рух у портах за допомогою єдиного ци-
фрового інтерфейсу та управляти портовою ін-
фраструктурою, такою як портові виклики, 
збори, журнали, відходи, небезпечні вантажі, 
планувальник, вантаж, перевірки, дозволи, пос-
луги, безпека та активи. 

5. Перехід до розумної моделі портів (пор-
там з розвиненим технічним та інституційним 
потенціалом). Смарт-порти використовують 

нові та рушійні технології, такі як штучний ін-
телект, просунута аналітика, інтернет речей 
(IoT), технологія п'ятого покоління (5G), автоно-
мні системи. 

Пандемія показала, що судноплавство зали-
шається провідним чинником, що сприяє розви-
тку світової торгівлі. З урахуванням стратегічної 
ролі індустрії судноплавства застосування циф-
рових технологій може принести широкі еконо-
мічні вигоди та сприяти більш активному та ста-
лому підйому, особливо у країнах із низьким та 
середнім рівнем доходу.  Наслідки впрова-
дження цифрових технологій вийдуть далеко за 
межі морського сектору.  
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ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

Наталя Тубальцева, Микола Фатєєв, Анатолій Тубальцев11 

У Морській доктрині України на період до 
2035 р.  закладені основні напрямки відро-
дження суднобудування, які передбачають ство-
рення умов для залучення іноземних інвестицій, 
збереження, розвитку та ефективного викорис-
тання високого виробничого, науково-техніч-
ного та експортного потенціалу суднобудівної 
промисловості. Ці кроки допоможуть наростити 
обсяги виробництва на українських підприємс-
твах з метою забезпечення економічних інтере-
сів держави [1]. Для виконання цих завдань в 
Морській доктрині заплановано розробка та ре-
алізація комплексного плану оновлення кадро-
вого потенціалу суднобудування відповідно до 
інноваційної моделі розвитку морської індуст-
рії, у тому числі відновлення системи післядип-
ломної підготовки фахівців. 

Метою  є дослідження  процесу підготовки 
та підвищення кваліфікації фахівців для судно-
будівної галузі. 

Для успішного функціонування суднобуді-
вної галузі необхідно в першу чергу організу-
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вати підготовку і підвищення кваліфікації висо-
коосвічених фахівців, здатних розвивати на су-
часному рівні складну структуру суднобудівних 
підприємств. Сьогодні в Україні функціонують 
20 великих та середніх суднобудівних та судно-
ремонтних заводів, а також кілька десятків підп-
риємств малотоннажного флоту, які виготовля-
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ють катери і яхти до 24 м. На них працює 6000 
працівників. Їх роботу забезпечують 15 проек-
тно-конструкторських бюро та наукових органі-
зацій, на яких працює 2000 фахівців. З 2017 по 
2020 рр. було збудовано 42 судна та відремонто-
вано 531, з яких 148 для іноземних замовників. 
Незважаючи на такі цифри, потенціал суднобу-
дівних підприємств використовується лише на 
10%. В рейтингу 24 країн Європи, що займа-
ються суднобудуванням, Україна сьогодні посі-
дає 16 місце, а в 1990 р. вона займала п’яте місце. 
Однією з причин цього є те, що будівництво су-
ден відбувається тільки на 6-7 верфях [2]. 

Для забезпечення їх діяльності в країні ство-
рена і успішно працює розгалужена система фо-
рмування трудового потенціалу галузі, в першу 
чергу через підготовку і підвищення кваліфіка-
ції фахівців в вищих навчальних закладах та на-
вчальних закладах професійно-технічної освіти. 
Сьогодні підготовку та перепідготовку фахівців 
для суднобудівної галузі України та інших країн 
світу здійснюють: 

1. Національний університет кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова; 

2.  Одеський національний морський уні-
верситет. 

Структури навчальних планів підготовки 
фахівців у галузі суднобудування побудовані так, 
щоб дати студентам комплексний набір фунда-
ментальних знань, тим самим забезпечити випу-
скнику свободу у виборі майбутньої спеціаліза-
ції. Для більш тісної взаємодії закладів освіти та 
виробництва в університетах впроваджується ду-
альна форма освіти, що підвищує конкуренто-
спроможность випускників на ринку праці. 

Особлива увага приділяється перепідгото-
вці та підвищенню кваліфікації фахівців галузі. 
Для цього створені та успішно працюють На-

вчально-науковий центр післядипломної освіти 
Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова та Центр освітніх пос-
луг Одеського національного морського універ-
ситету. Заслуговує на увагу діяльність ліцензова-
ного навчального центру суднобудівного заводу 
«Нібулон», який займається професійно-техніч-
ним навчанням, перепідготовкою, підвищенням 
кваліфікації за 11 основними суднобудівними 
спеціальностями. 

У зв’язку з подальшим розвитком суднобу-
дівної галузі та запровадженням нових сучасних 
технологій та обладнання, різко зростають ви-
моги до якості трудових ресурсів, їх перепідго-
товці та підвищенню кваліфікації. Незважаючи 
на певні проблеми, морські навчальні заклади 
України готові для підготовки фахівців всіх суд-
нобудівних спеціальностей згідно міжнародних 
норм та вимог. Про це свідчить і кількість інозе-
мних студентів, які навчаються в українських 
університетах і значний попит на випускників 
суднобудівними підприємствами інших країн. 

На жаль, Україна є однією з найбільших 
країн – постачальників робочої сили та фахівців 
на світовий ринок праці, тому першочерговим 
завданням для країни стає необхідність вико-
нання положень Морської доктрини до 2035 р. в 
повному обсязі, створення нових робочих місць 
і подальшому розвитку суднобудівної галузі.  
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МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ  
МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 12 

Микола Фатєєв, Нікіта Ганчo 

Морські торговельні порти є важливим еле-
ментом в системі міжнародних морських пере-
везень, частиною транспортної інфраструктури 
держави. Від ефективності функціонування 
портів, рівня їх технологічного оснащення, від-
повідності системи управління сучасним міжна-
родним вимогам залежить конкурентоспромож-
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-ність українського транспортного комплексу 
на світовому ринку. 

Конкурентоспроможність морських портів 
визначається загальною величиною  витрат ван-
тажовласників при перевалці вантажів через по-
рти та їх перевезенню. Кожний морський  порт 
є елементом єдиної транспортної системи, учас- 
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ником міжнародної конкуренції. Для отри-
мання конкурентних переваг кожний порт по-
винен підвищувати рівень технологічного осна-
щення та удосконалювати механізми управ-
ління до рівня міжнародних стандартів. 

Під управлінням адміністрації морських 
портів України (АМПУ) знаходяться 13 портів 
[2]. Протяжність причального фронту морських 
портів України становить близько 40 кілометрів. 
Найбільшими за обсягом вантажопереробки се-
ред морських портів України на сьогодні є по-
рти Південний, Миколаїв, Одеса та Чорно-
морськ, де обслуговуються близько 87% ванта-
жопотоку всіх портів України. Перевагою зазна-
чених портів є наявність глибоководних підхо-
дів. Зростає обсяг перевалки на контейнерних 
терміналах, що розташовані в портах Одеса, Чо-
рноморськ та Південний (сукупна потужність 
3130 тис. ТEU на рік). 

Основними конкурентними перевагами 
портової галузі України є: 

- вигідне географічне розташування на пе-
ретині транспортних коридорів, що забезпечу-
ють транзитні вантажопотоки до Європи, Азії та 
Близького Сходу; 

- наявність перспективних територій для 
розвитку портів; 

- наявність транспортних вузлів, що забез-
печують технічну можливість перевантаження 
на залізничний, автомобільній, річковий та тру-
бопровідний транспорт; 

- залізничне сполучення із сусідніми краї-
нами. 

Важливим фактором конкурентоспромож-
ності морських портів є комплексна інформати-
зація та їх інтеграція в світову транспортну сис-
тему. Це забезпечить формування і підтримку 
на території України конкурентоздатних міжна-
родних транспортних коридорів. 

Одним із шляхів забезпечення конкуренто-
спроможності українських портів є створення 
регіональних морських економічних кластерів, 
що об’єднують підприємства різних видів діяль-
ності, пов’язаної з перевалкою та обробкою ван-
тажів, а також з різними сервісними послугами. 
Для кластерних інтеграцій є притаманною уч-
асть місцевої влади та наукових установ. В рам-
ках регіональних морських кластерів ефективно 
вирішуються задачі підвищення ефективності 
використання територій портів шляхом розви-
тку нових виробничих і логістичних ланцюгів. 
При цьому більшість успішних портів світу під-
вищують свою конкурентоспроможність шля-
хом придання портовим територіям статусу спе-

ціальних (вільних) економічних зон з реаль-
ними інструментами спрощеного створення та 
ведення бізнесу. 

Конференція ООН по торгівлі і розвитку 
(ЮНКТАД) класифікує морські порти по трьом 
поколінням. Ця класифікація ґрунтується не на 
видах вантажів або на географічному розташу-
ванні портів, а на таких трьох критеріях: страте-
гія розвитку портів, еволюція портової діяльно-
сті, ступені інтеграції портових структур і орга-
нізацій. Порти третього покоління відрізня-
ються наявністю нових послуг, вони трансфор-
муються в потужні розподільчі центри, що нада-
ють широкий спектр послуг, в тому числі по до-
опрацюванню та переробці вантажів. Розвива-
ється практика створення індустріальних зон на 
припортових територіях. На виконання цієї за-
дачі направлена програма глибокої реструкту-
ризації Дніпровсько-Бугського транспортного 
вузла, започаткована в жовтні 2021р. Адміністра-
цією морських портів України. Реалізація цієї 
програми буде сприяти підвищенню обсягів об-
робки експортно-імпортних та транзитних ван-
тажів, створенню нових робочих місць, укріп-
ленню взаємодії з місцевою владою. В реалізації 
програми задіяні наукові установи та заклади 
освіти, суднобудівні та судноремонтні підпри-
ємства. Вказана програма є важливим сигналом 
для бізнесу по створенню ланцюга переробних 
підприємств по випуску продукції з високою до-
бавленою вартістю, щ є край важливим для Ук-
раїни. 
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The essence of approaches to ensuring the competitive-
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Тематичний напрям: Цифрові технології в обліку, аналізі та аудиті 
УДК 657 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1 

Світлана Бурлан, Наталія Каткова

Процес амортизації основних засобів має 
безліч нюансів, одним з яких є питання відобра-
ження в обліку нарахування амортизації основ-
них засобів, які не використовуються в господар-
ській діяльності або тимчасово простоюють. 

Відповідно до п. 23 НП(С)БО 7 «Основні за-
соби» нарахування амортизації здійснюється 
протягом строку корисного використання (екс-
плуатації) об'єкта, який встановлюється підпри-
ємством (у розпорядчому акті) при визнанні 
цього об'єкта активом (при зарахуванні на ба-
ланс), і призупиняється на період його реконс-
трукції, модернізації, добудови, дообладнання 
та консервації [1]. Тобто, якщо основний засіб не 
використовують з наведених вище причин, підп-
риємство може вивести його з експлуатації та, 
відповідно, не амортизувати. 

При цьому, деякі фахівці зазначають, що не 
нараховувати амортизацію в описаних в п. 23 
НП(С)БО 7 випадках – право підприємства, а не 
обов’язок. Факт використання / невикористання 
об’єкта в період реконструкції, модернізації 
тощо – визначає лише керівництво компанії. 
Крім того, ніхто не відміняв питання морального 
старіння об’єкта, яке відбувається незалежно від 
факту експлуатації. 

Слід також зазначити, що на обов’язковій 
призупинці амортизації у випадках, вказаних в 
п. 23 НП(С)БО 7, не наполягають і податківці [2]. 

Згідно МСБО 16 амортизацію активу припи-
няють на одну з двох дат, яка відбувається ра-
ніше: на дату, з якої актив класифікують як утри-
муваний для продажу (або включають до ліквіда-
ційної групи, яку класифікують як утримувану 
для продажу), або на дату, з якої припиняють ви-
знання активу. Отже, амортизацію не припиня-
ють, коли актив не використовують або він вибу-
ває з активного використання, доки актив не 
буде амортизований повністю. Проте, згідно з 
використаними методами амортизації, аморти-
заційні відрахування можуть дорівнювати нулю, 
якщо немає виробництва [3]. 

Тож підприємства, які звітують на МСФЗ, не 
можуть переривати нарахування амортизації 
об’єкта основних засобів в періоди фактичного 
його невикористання. 

Слід звернути увагу на особливості призу-
пинки та відновлення нарахування амортизації 
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згідно НП(С)БО 7. Так, нарахування амортизації 
припиняється, починаючи з місяця, наступного 
за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, пе-
реведення його на реконструкцію, модерніза-
цію, добудову, дообладнання, консервацію, і на-
рахування амортизації починається з місяця, на-
ступного за місяцем, у якому об'єкт основних за-
собів став придатним для корисного викорис-
тання [1]. Якщо, наприклад, об’єкт основних за-
собів перебував на реконструкції, модернізації 
тощо лише місяць, то нарахування амортизації 
взагалі не припиняють, оскільки в місяці виве-
дення із експлуатації амортизацію ще нарахову-
ють, а наступного місяця – вже нараховують. 

Разом з тим, на підприємствах виникають 
випадки вимушеного простою основних засобів, 
які не пов’язані з реконструкцію, модернізацію, 
добудовою, дообладнанням, консервацію. Зок-
рема, коли об’єкт основних засобів знаходиться 
під арештом, або коли у зв'язку з карантином, 
пов’язаним з COVID-19, багатьом суб'єктам гос-
подарювання довелося скоротити виробництво і 
продаж товарів, робіт і послуг, а деяким – узагалі 
призупинити свою діяльність. 

Виходячи з того, що нарахування амортиза-
ції призупиняється тільки на період реконструк-
ції, модернізації, добудови, дообладнання та 
консервації об'єкта основних засобів, об'єкти ос-
новних засобів, які певний період не працюють 
(простоюють) через накладення арешту або за-
провадження карантину, в бухгалтерському об-
ліку все одно необхідно амортизувати (за винят-
ком  використання виробничого методу аморти-
зації, коли сума амортизаційних відрахувань 
прямо залежить від  фактичного місячного об-
сягу продукції (робіт,  послуг). 

Svitlana Burlan, PhD (Economics), associate professor, 
Petro Mohyla Black Sea National University 
Natalia Katkova, PhD (Economics), professor 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Topical issues of accrual depreciation  
of fixed assets 

The issue of depreciation of fixed assets that are not used 
in economic activities or temporarily idle is considered. Fea-
tures of reflection of depreciation of this group of fixed assets 
in accounting and tax accounting are defined. 

Keywords: fixed assets, depreciation, accrual, economic 
activity, idle time, reconstruction, modernization, comple-
tion, additional equiping, conservation. 
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B контексті оподаткування підприємств, 
якщо амортизацію виробничих основних засобів 
протягом періоду їх тимчасового простою (відсут-
ності господарської діяльності) не припиняють 
нараховувати у бухгалтерському обліку, то такі 
основні засоби підлягають амортизації і у подат-
ковому обліку. Якщо ж виробничі основні засоби, 
які призначені для використання у господарській 
діяльності, виведені з експлуатації у зв’язку з тим-
часовим простоєм в поточному місяці та введенні 
в експлуатацію у тому ж місяці, то в податковому 
обліку і в бухгалтерському обліку не припиняють 
нараховувати амортизацію на них за цей період. 
Амортизацію не нараховують за період невикори-
стання (експлуатації) основних засобів у госпо-
дарській діяльності у зв’язку з їх консервацією 
(ПКУ, лист ДПСУ від 21.09.2020 р. № 
3935/ІПК/99-00-05-05-02-06) [4,5]. 

Таким чином, нарахування амортизації в бу-
хгалтерському обліку призупиняється тільки на 
період реконструкції, модернізації, добудови, до-
обладнання та консервації об'єкта основних засо-

бів. У випадках тимчасового простою (відсутності 
господарської діяльності) основних засобів нара-
хування амортизації в обліку не припиняють. 
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УДК 657:62 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПІДПРИ-
ЄМСТВ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 2 

Катерина Бурунсуз

Сучасні морські та річкові порти мають фун-
кціонувати з урахуванням умов збереження еко-
систем та підтримки належної якості навколиш-
нього середовища. В умовах глобальних техноло-
гічних, економічних і політичний змін, що відбу-
ваються в світовому співтоваристві під впливом 
пандемії COVID-19, відбувається трансформація 
всієї світової спільноти, в тому числі морегоспо-
дарського комплексу України 

У зазначених умовах сталий розвиток будь-
якої соціально-економічної системи проходить 
під впливом зазначених факторів. Отже, функці-
онування підприємств морегосподарського ком-
плексу пов'язане з можливістю адаптації до тенде-
нцій зовнішнього середовища [1, 2]. 

Для оцінки ступеня впливу на стратегічні на-
прямки діяльності підприємств морегосподар-
ського комплексу доцільно використати метод 
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аналізу ієрархій, який представляє собою компле-
ксну схему аналізу і моделювання багатокритері-
альних задач прийняття рішень. 

До основних зовнішніх факторів, які вплива-
ють на стратегічну діяльність підприємств море-
господарського комплексу, відносяться чинники 
політичного, економічного, соціального і техно-

логічного спрямування. За допомо-
гою методу аналізу ієрархій ви-
явимо ступінь їх впливу на стратегі-
чні напрямки діяльності зазначе-
них підприємств.  

Таблиця 1 показує відносну 
вагу зовнішніх факторів.  

Kateryna Burunsuz, Ph.D (Technical),  
Admiral Makarov National University of Shipbuilding  
Using the method of analysis of hierarchies in 
the study of the maritime complex enterprises 

The functioning of the enterprises of the maritime com-
plex is associated with the possibility of adapting to environ-
mental trends. The main external factors that affect the stra-
tegic activities of enterprises of the maritime complex are pre-
sented. The degree of their influence on strategic directions of 
activity of the enterprises is revealed.  

Keywords: method of analysis of hierarchies, maritime 
complex, external factors 
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Для того, щоб інтерпретувати і рисвоїти від-
носні значення кожному з факторів, необхідно но-
рмалізувати представлену вище матрицю порів-
няння за методикою [3]. В результаті отримуємо 
так звану нормалізовану матрицю (табл. 2).  

Розрахунок власних векторів факторів 
впливу наведено в таблиці 3. 

Отримані значення власного вектора визна-
чають вагу факторів щодо загального впливу на 

стратегію діяльності підприємств морегоспода-
рювання. 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ  

ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ3 

Юрій Великий 

Судово-експертну діяльність в Україні здій-
снюють державні спеціалізовані установи та ві-
домчі служби: 

- науково-дослідні та інші установи судових 
експертиз Міністерства юстиції України й Міні-
стерства охорони здоров’я України; 

- експертні служби Міністерства внутріш-
ніх справ України, міністерства оборони та Слу-
жби безпеки України. 

Координацію організації судово-експертної 
діяльності  в Україні здійснює Міністерство юс-
тиції України.  Одним з основних завдань Мініс-
терства юстиції є організація експертного забез-
печення правосуддя. 

Згідно зі ст.18 Закону України «Про судову 
експертизу [1]  на працівників державних спеці-
алізованих установ судових експертиз поширю-
ються особливості матеріального та соціально-
побутового забезпечення, передбачені Законом 
України «Про державну службу» [2]. Охорону 
приміщень і  територій установ судових експер-
тів забезпечує Міністерство внутрішніх справ за 
рахунок коштів, які виділяються йому для цього 
з державного бюджету. 
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Як будь-який дослідний процес, прова-
дження судово-бухгалтерської експертизи вклю-
чає таки стадії: підготовку, організаційно-мето-
дичну, дослідну, узагальнення оцінки й реаліза-
ції результатів експертизи. 

Провадження судово-бухгалтерської експер-
тизи являє собою системне дослідження госпо-
дарських процесів, у яких виникли конфліктні си-
туації в правовідносинах з метою встановлення 
доказів істини для їх правового врегулювання. 

Важливе значення під час проведення су-
дово-бухгалтерських експертиз має інформа-
ційне забезпечення. Стаття 20 Закону України 
«Про судову експертизу» визначає, що установи, 
організації та підприємства незалежно від фо-
рми власності зобов’язані надавати спеціалізова-

Yuriy Velykyy, Doctor of Economic Sciences 
Petro Mohyla Black Sea National University 

Information support of forensic accounting  
expertise in Ukraine 

The article defines the state of forensic accounting in 
Ukraine. The possibility of introducing information technol-
ogies that will increase the efficiency of the expert accountant 
is considered. 

Keywords: forensic accounting expertise, expert, infor-
mation technology.  
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ним установам та відомчим службам, які прово-
дять судові експертизи, на їхні запити натура-
льні зразки або каталоги своєї продукції, техні-
чну документацію та іншу інформацію, необ-
хідну для створення і оновлення методичної та 
нормативної бази судової експертизи [1].  

Спеціалізовані установи та відомчі служби, що 
проводять судові експертизи, мають право отриму-
вати від судів, органів дізнання й попереднього слід-
ства знаряддя злочину та інші речові докази, щодо 
яких закінчено проведення у справах, для викорис-
тання в експертній і науковій діяльності. 

Інформаційне забезпечення експертизи являє 
собою сукупність відомостей, які характеризують 
фактичний стан об’єкта дослідження та його зако-
нодавчо-нормативне, нормативно-правове забез-
печення, що регламентує процес проведення су-
дово-бухгалтерської експертизи (рис.1). 

 
Основними завданнями організації інфор-

маційного забезпечення є: 
- інформування учасників судово-бухгалтер-

ської експертизи про стан досліджуваних об'єктів; 
- інформування учасників експертизи про 

функціонування даних об'єктів і відповідність 
нормативно-правовим актам і законодавству; 

- інформаційне забезпечення експерта-бух-
галтера і працівників правоохоронних органів з 
питань, що стосуються розслідуваних справ. 

Фактографічна інформація – сукупність да-
них економічного характеру про факти, що дій-
сно відбулися у виробничій і фінансово-госпо-
дарській діяльності підприємства та відображені 
у первинних документах бухгалтерського об-
ліку, облікових регістрах бухгалтерського, опе-
ративного і статистичного обліку, а також у звіт-
ності про діяльність підприємства.  

Основна діяльність експерта-бухгалтера 
пов’язана з дослідженням бухгалтерських доку-
ментів, що згідно КПК України передбачені в чи-
слі джерел доказів у розслідуваній справі. 

Значний прогрес на ринку систем автомати-
зації дає змогу розширити сферу використання 
комп’ютерної техніки  в процесі судово-бухгал-
терської експертизи, що дозволить удоскона-
лити експертне дослідження та скоротити ви-
трати робочого часу на здійснення розрахунко-
вих, арифметично-технічних, аналітичних, логі-
чних та інших процедур. 

Можливості ЕОМ забезпечують не лише уні-
версальних характер їх застосування (виходячи 
із загальних методологічних підходів  організації 
судово-бухгалтерської експертизи), а й проявля-
ються, зокрема, у створенні істотних передумов 
для підвищення швидкості і якості експертного 
дослідження, посилення обґрунтованості  про-
позицій щодо кінцевих результатів експертизи 
тощо. 

Практичне застосування ЕОМ у процесі  
судово-бухгалтерської експертизи залежить від 
набору технічних засобів і вибору організацій-
них форм використання, що передбачають на-
ступні варіанти:  

- використання виключно персональних 
комп’ютерів; 

- використання одного центрального комп'-
ютера (сервера) і терміналів для введення даних; 

- об'єднання персональних комп’ютерів у 
локальну мережу (цим забезпечується обмін да-
ними між різними ділянками бухгалтерського 
обліку); 

- об'єднання персональних комп'ютерів у 
локальну мережу з одним або кількома потуж-
ними комп’ютерами (серверами) та вихід до гло-
бальних мереж (зокрема інтернет). 

Складові комп’ютерної системи наведені на 
рис.2: 

  
Функціонування автоматизованої системи 

обробки інформації дає змогу в процесі судово-
бухгалтерської експертизи автоматизувати по-
шук необхідної інформації та вирішувати типові 
експертні процедури. Конкретне завдання і його 
вирішення фіксуються в операційній пам'яті 
комп'ютера. Після повного виконання поставле-
ного завдання або за спеціальним запитом кори-
стувача (у даному випадку експерта-бух- 
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галтера) персональний комп’ютер видає чітку й 
вичерпну відповідь. Обробка інформації при 
цьому здійснюється стандартними засобами опе-
раційної системи, що сприяє прискоренню про-
ведення експертного дослідження і підвищує на-
укову обґрунтованість його висновків. 

Автоматизована обробка інформації в дослі-
дженнях судово-бухгалтерської експертизи вклю-
чає алгоритмізацію і постановку задач, що пере-
бувають у компетенції експерта-бухгалтера; про-
грамне забезпечення задля вирішення конкрет-
них задач і реалізації опрацьованої інформації з 
метою доведення  висунутих гіпотез та узагаль-
нення висновків експертизи; розробку рекомен-
дацій з профілактики виявлених пра-вопорушень 
у подальшій діяльності підприємства. 

Не заперечуючи необхідність й економічну 
доцільність впровадження автоматизованої сис-
теми обробки інформації в дослідженнях су-

дово-бухгалтерської експертизи, необхідно наго-
лосити, що експертні процедури переважно про-
водяться несистематично, відповідно обсяги дос-
ліджень не забезпечують повного завантаження 
високотехнологічних ЕОМ.  

Найбільш оптимальним та перспективним 
варіантом в дослідженнях судово-бухгалтерської  
експертизи є створення локального автоматизо-
ваного робочого місця експерта-бухгалтера із за-
стосуванням персональних комп’ютерів. 

Отже, в результаті застосування інформацій-
ного забезпечення експерт-бухгалтер матиме 
змогу підвищити ефективність своєї роботи. 

 
Список використаних джерел: 

1. Закон України «Про судову експертизу» 
№4038-ХІІ від 25.12.1994 р.  

2. Закон України «Про державну службу» 
№889-VІІІ від 10.12.2015 р. 

 
 

УДК 657 

PRINCIPLES OF ACCOUNTING POLICY OF THE ENTERPRISE 4 

Natalia Katkova, Tatiana Boshniak

An important component of effective manage-
ment of economic activity of enterprises is a skill-
fully formed accounting policy. The process of form-
ing an accounting policy is an opportunity provided 
by law for an entity to independently carry out ac-
counting activities within the legal field.  

The Law «On Accounting and Financial Re-
porting in Ukraine» defines accounting policy as a 
set of principles, methods and procedures used by 
the company for accounting, preparation and sub-
mission of financial statements [1]. The principle of 
accounting, according to NAR(S) 1 «General re-
quirements for financial reporting» — is a rule that 
should be followed when measuring, evaluating 
and recording business transactions and when re-
flecting their results in the financial statements [2]. 
Accounting and financial reporting are based on the 
following principles: full coverage, autonomy, con-
sistency, continuity, accrual, prevalence of essence 
over form, a single monetary measure, other princi-
ples defined by international or national regulations 
(standards) of accounting [1].  

However, in modern business conditions, ac-
counting policy is designed to perform not only the 
actual functions of accounting and reporting, but 
also to provide information to perform other man-
agement functions - planning, organization, coordi-
nation, motivation, control. Therefore, according to 
domestic scientists, when developing an accounting 
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policy should follow not only the specific principles 
of accounting, but also general science. In particular, 
Zhytnyi P. Ye. in his monograph «Accounting policy 
in terms of development of financial and industrial 
systems: methodology and organization» defines 
the following principles:  

- the principle of systematization (according to 
which the accounting policy is considered as an arti-
ficially created component of the production system 
that performs functions related to the collection, 
classification, processing, analysis and formation of 
various types of accounting information to deter-
mine the economic ideology of the enterprise);  

- the principle of complexity (which involves 
the study and assessment of the event not from the 
standpoint of individual isolated causes, but the cu-
mulative impact on the economic system of tech-
nical, economic, social, environmental, political and 
other significant factors);  
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- the principle of scientific validity (in accord-
ance with the action of STP, the laws of economic de-
velopment of society, the concept of public policy, 
regulatory framework);  

- the principle of efficiency, planning and dyna-
mism (provides for the direction of accounting poli-
cies to solve not only current but also long-term stra-
tegic objectives of enterprise development in the 
presence of effective alternatives to achieve a goal);  

- the principle of prevention (performs a pre-
ventive function, creating conditions for timely in-
forming the management of the enterprise about de-
viations from the planned or regulatory values of 
costs and performance, for the possible correction of 
management decisions);  

- the principle of «selection» (provides that the 
information provided at each level of the production 
system must be necessary and relevant for manage-
ment decisions);  

- the principle of compatibility of personal, re-
gional and state interests.  

Shchyrba M.T. in the formation of accounting 
policy proposes to adhere to the following principles:  

- legality (chosen by the company methodolog-
ical techniques (methods) and accounting proce-
dures should not contradict current legislation and 
regulations);  

- reliability (accounting policy should ensure 
the reliability of the formation of indicators that 
characterize the results of the enterprise);  

- rationality (selection of accounting methods 
should be carried out on the basis of comparing the 
effectiveness of the information obtained and the 
cost of processing and application of these methods 
in accounting policy);  

- efficiency (selected methods of accounting are 

aimed at increasing the informativeness of manage-
ment in the process of conducting financial and eco-
nomic activities);  

- adequacy (accounting policy of the enterprise must 
meet the specifics of the conditions of its activities);  

- unity (accounting policy should be the same 
for the business entity, regardless of the number of 
its divisions, branches or subsidiaries);  

- materiality (is one of the criteria for disclosing 
information in the financial statements and the cho-
sen method in the notes to them, the absence of which 
in the financial statements and notes to it may signif-
icantly affect the economic decisions of users);  

- professional judgment (is a condition for 
choosing one of the alternatives provided by current 
legislation or the development of a method of ac-
counting policy of the enterprise) [3].  

Therefore, the outlined principles should be the 
basis for decision-making on the accounting policy 
of the enterprise. 
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УДК 657 

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЧИСТИМ  
ПРИБУТКОМ І ВИРУЧКОЮ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 5 

Наталя Козіцька, Денис Мілованов 

Eкoнoмeтричнi моделі є найпоширенішим 
типом сoцiaльнo-eкoнoмiчних моделей, які вико-
ристовуються для aнaлiзу й прогнозування 
кoмплeкснoгo розвитку країни. Вони склада-
ються з функціональних регресійних i балансо-
вих рiвнянь, якi кiлькiснo визнaчaють взає-
мозв’язки i прoпoрцiї мiж мaкрoeкoнoмiчними 
величинами нa всiх фaзaх процесу відтворення.  

Побудови економіко-математичних моде-
лей взаємозв’язку будується на припущенні про 
існування прямого зв’язку між показниками,  
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які можна продемонструвати за допомогою рів-
няння.  

Сучасний стан інформаційної забезпечено-
сті створює передумови для широкого застосу-
вання економіко-математичних моделей з метою 
встановлення взаємозв’язків між результативною 
ознакою та основними факторами та прогнозу-
вання значень результативних показників.  

Тому для вирішення поставленого завдання 
можна використати економіко-математичні ме-
тоди [1, с.41]. 

Цільовим спрямуванням представленого до-
слідження є побудова економетричної моделі  
взаємозв’язку між чистим прибутком і виручкою 
від реалізації товарних запасів, на прикладі тор-
гівельного товариства. Джерелами інформації 
для побудови даної економетричної моделі слу-
гувала фінансова звітність малого торгівельного 
підприємства ТОВ ВКФ «Ельф» (табл.1). 

Розрахувавши середні значення результати-
вного показника і фактору впливу, маємо насту-
пні результати: 

 

Ẋ = 32547,6 : 5 = 6509,52 (тис.грн.) 
Ẏ = 964,4 : 5 =  192,88 (тис.грн.) 

 

Використовуючи дані ТОВ ВКФ «Ельф», 
представлені в табл.1. побудуємо рівняння ліній-
ної залежності чистого прибутку, який в даному 
випадку виступає у якості результативного пока-
зника, і чистого доходу від продажу товарів, 
який в даному випадку виступає у якості показ-
ника фактору впливу. 

 

Ỹх = a+b х Х,                                           (1) 
де Ỹх – розрахункові значення суми чистого при-
бутку; 

a, b – параметри рівняння; 
Х – фактичне значення чистого доходу від 

реалізації товарів. 

Параметри лінійного рівняння a,b, розрахо-
вують наступним чином: 

 

a=Ẏ-b х Ẋ                                                  (2) 
b=(∑(Y - Ẏ)х(Х- Ẋ))/(∑(Х- Ẋ)2),             (3) 
b= -61514/50228189= -0,001 
а=192,88 + 0,001 х 6509,52=199,4 

 

Отже, економічна модель взаємозв’язку між 
чистим прибутком і виручкою від реалізації то-
варів для ТОВ ВКФ «Ельф» матиме наступний 
вигляд: 

 

Ỹх =199,4-0,001 х Х                              (4) 
 

Розрахунки, проведені вище показали пря-
мий взаємозв’язок між чистим прибутком това-
риства та його виручкою, отриманою від реаліза-
ції товарів. Протягом п’яти досліджуваних років, 
при збільшенні чистого доходу від реалізації то-
варів  на кожну 1000 грн., чистий прибуток змен-

шувався на 1 
грн. Поясню-
ється це тим, що 
у 2020 році від-
булося зниження 
розміру чистого 
доходу від реа-
лізації товарів, а 
відповідно і чис-
того прибутку 
через обмежен-
ня діяльності то-
вариства у зв’яз-
ку з впроваджен-
ням на території 
України каран-

тинних обмежень через розповсюдження Covid-
19. Відповідно, цей фактор став найвпливовішим 
на розмір фінансових показників, а також всього 
фінансового стану товариства у 2020 році.  
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УДК 657 

BLOCKCHAIN-ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТРЕСЬКОМУ ОБЛІКУ: PRO I CONTRA 6 

Олена Погорєлова, Сергій Шевчук, Микола Бабич 

Розвиток цифрової економіки як в Україні, 
так і в світі впливає на усі сфери діяльності. Нові-
тні підходи до машинного навчання та інтелекту-
ального аналізу даних, інтернету-речей, блок-
чейну, хмарних технологій, обробки масивів ве-
ликих даних, віртуалізації відносин змінюють світ 
та вимагають переосмислення багатьох існуючих 
парадигм в економічній науці. Бухгалтерський 
облік, як в теоретичному так і в практичному 
плані, також зазнає значних змін, в яких задіяні ін-
новаційні процеси створення, зберігання та пере-
дачі інформації. При цьому безпосередній вплив 
на швідкість і якість даних процесів здійснює роз-
виток цифрових технологій.  

Цифровізація бухгалтерського обліку 
сприяє тому, що будь-який аспект господарської 
діяльності вноситься до регістру (бази даних) у 
вигляді комплексу реквизитів, серед яких фігу-
рують рахунки. По мірі зростання числа рекви-
зитів, наприклад, аналітичних рахунків, рахун-
ків бухгалтерського обліку, управлінської та ін-
шої інформації, інформаційниї масив доцільно 
узагальнити, систематизувати та надати у необ-
хідному форматі. 

Одним з найбільш ефективних інструментів 
цифровізації бухгалтерського обліку може бути 
технологія блокчейн, започаткована як алгоритм 
реалізації системи криптоактиву Біткойн, остан-
нім часом розвивається стрімкими темпами і в ін-
ших сферах економічного сектору.  

Вплив технології блокчейну на економічне 
життя, його переваги та недоліки  розглянуто у 
працях Дж.Кондоса, В.Х.Соррелла, С.Л.Донегана 
[1], М.Свона [2], М. Ван Рійменама [3], Ш.Ужена, 
Х.Сі, Х.Вана [4]. Питання застосування блок-
чейну в процесі формування облікової та звітної 
інформації проаналізовані А.Квілінські [5], 
Ю.Попівняк [6]., Д.Пілевичем [7], О.Ярощуком, 
І.Беловою [8] та ін. 

Технологія блокчейн дає можливість збері-
гання даних про фінансові операції, забезпечує 
повну прозорість і доступність для ознайомлення. 
Блокчейн  представляє собою публічний реєстр, 
який базується на криптографічних підходах до 
шифрування даних та децентралізованому під-
ході до зберігання інформації. Блокчейн  - це су-
купність структурованих блоків, які містять інфо-
рмацію про всі раніше здійснені транзакції, є ви-
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рифікованими та доступним для всіх користува-
чів. Кожний блок системи  має прямий звязок з по-
переднім блоком, який  закріплюється цифровим 
підписом та має унікальний хеш-код. 

Технологія блокчейн має ряд переваг, таких 
як простежування фінансових операцій і транза-
кцій на сайті, збереження даних за допомогою 
постійного цифрового запису, доступ кожного 
учасника до актуальної копії бази даних, швид-
кість і надійність виконування операцій, захист 
операцій і користувачів завдяки децентралізації 
даних між серверами. 

Впровадження технології блокчейн в сфері 
обліку має значні переваги, а саме: постійний до-
ступ до фінансової звітності; створення необхід-
них умов для проведення аудиту на кожному 
етапі створення продукції; використання елект-
роного підпису, що значно скорочує витрати 
часу та праці на виконання умов договору; без-
печне сховище даних підприємства; система бло-
ків в блокчейні дозволяє формувати і списувати 
дебіторську та кредиторську заборгованості од-
ночасно, при цьому не треба підтверджувати 
факт транзакції; спрощується процес управління 
ресурсами; повна прозорість інформації в ре-
жимі онлайн.  

Серед недоліків та ризиків застосування те-
хнології блокчейну в бухгалтерському обліку 
відносять відсутність нормативного регулю-
вання процедур внесення і зберігання даних, по-
треба інтеграції систем бухгалтерського обліку 
та управління підприємством з системами блок-
чейну, наявність можливих загроз кібератак, 
складність процедур виправлення помилково 
внесених даних тощо.  

Застосування технологій блокчейну та інших 
технологічних інновацій призведуть до трансфо-
рмації вимог до фахівців в сфері підготовки облі-
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кової інформації, відмирання класичних функцій 
реєстрації даних, необхідності набуття знань з  
програмування та освоєння питань використання 
способів інтелектуального аналізу даних. 
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УДК 657 

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 7 

Леонід Прокопович, Вікторія Медведєва, Катерина Шведова 

Питанням прогнозування величини доходів 
промислового підприємства присвячено роботи 
як іноземних так й вітчизняних фахівців, серед 
яких можна згадати наступні [1-3]. Але, незважа-
ючи на існуючи здобутки залишаться велика кі-
лькість питань які чикають свого розв‘язання.  

Метою роботи є підвищення достовірності 
оцінювання чистого доходу промислового підп-
риємства. 

Розглянемо побудову багатофакторної мо-
делі прогнозування величини чистого доходу від 
реалізації продукції (Y) на прикладі промисло-
вого підприємства. Серед факторів які вплива-
ють на залежну змінну будемо досліджувати: X1 - 
адміністративні витрати, X2 - витрати на збут. Зо-
крема, були побудовані моделі на базі нейрон-
них мереж.  

В якості архітектури нейронних мереж були 
обрані архітектура мережи прямого розповсю-
дження. Порівняння розроблених моделей наве-
дено у табл. 1. 

Інформація табл. 1 показує, що серед побу-
дованих моделей на базі нейронної мережі най-
більш точними є модель 1 та 8. Проте, модель 1 є 
більш складною за модель 8, тому в якості найлі-
пшої між моделей даної групи обрана модель 8. 
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Модель 8 можна представити у вигляді рівняння, 
яке наведено у формулі (1). Х1 і Х2 – предіктори 
моделі (адміністративні витрати та витрати на 
збут), ai – ваги моделі, які визначаються в наслі-
док навчання моделі, bi – гіперпараметри моделі: 
кількість шарів нейронної мережі, кількість ней-
ронів у кожному шарі, функція активації кож-
ного шару, наявність нейронів здвигу, критерій 
якості, оптимізаційна функція. Розраховані зна-
чення ваг моделі наведені у табл. 2 

 

�̂� = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑎1, … , 𝑎9, 𝑏1, … , 𝑏6) + ɛ, (1) 

Розроблені багатофакторні моделі прогно-
зування чистого доходу від реалізації продукції 

Leonid Prokopovich, PhD (Economics), associate professor, 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 
Viktoriia Medvedieva, Kateryna Shvedova,  
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

Forecasting the income of an industrial  
enterprise 

A multi-factor model for forecasting income from the sale 
of products at an industrial enterprise has been developed. 
The proposed model is based on a neural network. The ob-
tained model versions were compared. 

Keywords: regression model, neural networks, income, 
costs, industry. 
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на промисловому підприємстві на базі нейрон-
ної мережі. Зроблено порівняння запропонова-
них моделей. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробці програмного забезпечення для авто-
матизації розрахунків за запропонованими моде-
лями. 
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УДК 657.1.012 

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ  

В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 8 

Костянтин Трунін, Ганна Данілова  

Сьогодні передовим напрямом розвитку сус-
пільства є цифрова економіка. Внаслідок введення 
в дію різних форм та інструментів цифрових тех-
нологій зростає конкурентоспроможність підпри-
ємства на ринку. Застосування цих технологій є 
дуже актуальним на даний час у зв’язку з каран-
тинними заходами внаслідок поширення пандемії 
коронавірусу (COVID-19) та переходом до дистан-
ційного виконання більшості облікових функцій. 

Найбільш значимою концепцією розвитку 
економіки та суспільства на сьогодні є «Індустрія 
4.0». Індустрія 4.0 була ініційована федеральним 
урядом Німеччини як стратегічний план розви-
тку економіки країни з метою глибокої імплемен-
тації інформаційно-комунікаційних засобів та те-
хнологій у промисловість шляхом підключення 
усіх компонент виробництва (обладнання, проду-
кції тощо) до загальної глобальної мережі обміну 
даними. Її сутність полягає у постійному підклю-
ченні усіх фізичних об’єктів до єдиної світової ме-
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режі –  Індустріального Інтернету (Інтернету ре-
чей на промисловому рівні), з метою обміну інфо-
рмацією між ними без безпосереднього залучення 
до цього людини. Особливими рисами Індустрії 
4.0 є: кіберфізична система, інтернет речей, інтер-
нет послуг, «розумні» продукти ,  «розумний» за-
вод, хмарні обчислення, штучний інтелект. Про-
відними країнами Європи у сфері Індустрії 4.0 є 
Німеччина, Нідерланди, Франція, Великобрита-
нія, Італія, Бельгія та інші [1]. 

Kostyantyn Trunin, PhD (Technical), associate professor, 
Anna Danilova 
Admiral Makarov National University of Shipbuilding 

The necessary of application digital  
transformation to accounting 

The necessary of application of digital transformation to 
accounting is examine. Methods of accounting procedure with 
the use of digital technologies were analyzed. The advantages 
of digitalization of the accounting system are considered. 

Keywords: accounting system, digital economy, digitali-
zation, digital transformation, efficiency of digital economy. 
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Головну роль в процесі управління підпри-
ємством, організацією, компанією відіграє інфо-
рмаційна система бухгалтерського обліку, яка 
виступає результатом створення в ній повної та 
достовірної інформації для потреб бухгалтер-
ського обліку, аудиторів, аналітиків, економістів 
та менеджерів. У теперішньому світі технології 
виступають рушійною силою до глобальних 
змін, хоча цифрові трансформації  на підприєм-
стві часто не досягають бажаних результатів [2]. 

Глибокі наслідки цифровізації бухгалтер-
ського обліку можливі за умови взаємодії між но-
вими концепціями обробки та передачі інформа-
ції за допомогою Digital технологій: RTA – ведення 
бухгалтерського обліку в реальному часі; EDI – еле-
ктронний обмін даними від первинного до звіт-
ного; XBRL – розширена мова фінансової, управлі-
нської та податкової звітності з різних сфер бізнесу; 
«cloud technologies (хмарні технології)» для обчис-
лень, хмарні бухгалтерські операції; АІ (штучний 
інтелект) – модернізація математичного моделю-
вання за допомогою сучасних технологічних інно-
вацій (оцінка рівня запасів за допомогою програ-
мно керованих безпілотників); BigData – викорис-
тання в розрахунках для підвищення ефективно-
сті, точності та швидкості; Blockchain – системати-
зація та ефективний контроль; м'яка цифрова ін-
фраструктура (інфраструктура ідентичності та до-
віри, інфраструктура відкритих даних, інфрастру-
ктура сумісності, інфраструктура електронних ра-
хунків та транзакцій, інфраструктура електронної 
комерції та взаємодія бізнесу в Інтернеті) [3]. 

Підвищити ефективність бухгалтерського 
обліку та його цінність для процесів управління 
здатні такі показники, як: синергетичний потен-
ціал соціальних, мобільних, хмарних технологій 
аналізу даних, Інтернету речей. 

Цифровий бухгалтерський облік не має 
конкретного стандартного визначення, а лише 
стосується змін в обліку за рахунок обчислюваль-
них і мережевих технологій. Вплив цифрових те-
хнологій на трансформацію елементів бухгал-
терського обліку має такі особливості, як докуме-
нтування, інвентаризація, оцінка, калькулю-
вання, рахунки, подвійний запис, баланс, звіт-
ність. 

Встановлено, що цифровізація в обліку – це 
модернізація облікових процесів електронно-ци-
фровими пристроями, засобами, системами; на-
лагодження електронно-комунікаційного об-
міну інформацією між ними; побудова інтегра-
льної взаємодії віртуального та реального сере-
довища відображення бізнес-процесів.  

Запровадження цифровізації облікових 
процесів сприятиме багатьом можливостям у ви-
користанні облікової інформації, буде логічним 
поєднанням даних у межах єдиної інформацій-
ної системи. 
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«БЛОКЧЕЙН» - РЕАЛЬНІСТЬ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9 

Костянтин Трунін, Ганна Стаценко  

Взагалі, «блокчейн» заснований на розподі-
лених книгах обліку. У численних вузлах блок-
чейн-мережі, база даних активів або транзакцій 
віддає кожному учаснику ланцюга власну копію, 
в той же час всі переміни відтворюються в усіх ко-
піях практично водночас. Кожна транзакція зано-
товується у вигляді «блоку» даних. Кожний насту-
пний новий блок всередині містить зашифровану 
копію вкладеного в нього попереднього такого 
блоку. Розподілені і захищені від фальсифікацій 
блоки об’єднуються завдяки спеціальним крипто-
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Blockchain – the reality of accounting 
The modern world economy is developing very dynami-

cally, and rapid technological progress is happening at an 
extremely high speed, so it is necessary to change the old 
model of business management and introduce new methods 
and techniques. The article considers the importance of im-
plementing blockchain technology, highlights the advantages 
of the blockchain mechanism. The sequence of introduction 
of blockchain technologies in the accounting process is shown. 
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графічним підписам для утворення ланцюга по-
дій або транзакцій з поміткою часу [1]. 

Загалом, застосування блокчейн-технології в 
якості нормативної основи в галузі бухгалтер-
ського обліку є далекосяжним та результативний 
напрямком. Для ведення бухгалтерського обліку 
він має ряд переваг і покликаний розширювати 
його можливості, а також підвищить довіру кори-
стувачів до облікової інформації (Табл.1). 

Проаналізувавши наведену таблицю можна 
запропонувати послідовність впровадження бло-
кчейн-технології у процес ведення бухгалтер-
ського обліку:  

І етап – Розроблення. Завдання даного етапу: 
сформувати мету та завдання щодо впрова-
дження блокчейну. 

ІІ етап – Впровадження. Завдання: удоскона-
лити документообіг, коригувати внутрішні нор- 

мативи ведення обліку та коригувати організа-
ційну структуру. 

ІІІ етап – Використання. Завдання даного 
етапу: захистити інформацію провести ідентифі-
кацію та автентифікацію, розподілити доступ і 
відповідальність за процеси, надати права дос-
тупу необхідним для виконання обов’язків. 

Таким чином, можна вважати, що «Блок-
чейн» здійснить революцію в сфері інфраструк-

тури оскільки в основі ле-
жать фінансові послуги, 
що, в свою чергу, призведе 
до змін в роботі бухгал-
тера. Дану технологію ча-
стіше за все асоціюють з 
криптовалютами, такими 
як ефіріум, лайткоїни та 
біткоїнами.  
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Торгівля є одним з особливих видів діяльно-
сті, який віддзеркалює суперечності й проблеми 
економіки держави. Торговельні підприємства є 
кінцевими постачальниками необхідних для по-
купців товарів, що задовольняють споживчий по-
пит, сприяючи зростанню добробуту, підви-
щенню якості життя споживачів і суспільства за-
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говельне підприємство слід розглядати як само-
стійно господарюючий статутний суб’єкт, який, 
маючи права юридичної особи, здійснює комер-
ційну, подекуди власну виробничу, а також до-
слідницьку діяльність задля одержання відповід-
ного прибутку 
(доходу) [1].   

Доходи тор-
говельного підп-
риємства – дже-
рело розвитку 
його діяльності, 
що забезпечує: 
формування при-
бутку як джере-
ла розширеного 
відтворення дія-
льності підпри-
ємства; фінансу-
вання усіх пото-
чних витрат, що 
пов’язані зі здій-
сненням госпо-
дарської діяль-
ності; виплату 
податкових пла-
тежів, що пов’я-
зані зі здійснен-
ням діяльності [2].  

Дослідження 
дефініції «дохо-
ди» наведено у 
працях Ф.Бутинця, Т.Гладких, В.Грузінового, 
А.Кобилянської, О.Лишеленко, В.Ніколаєвої, 
Т.Примак, В.Сопко, інших, та базується на двох 
підходах – економічному й бухгалтерському. Пі-
дґрунтям економічного підходу є термін «виру-
чка», тобто обсяг продажу виготовленої підпри-
ємством продукції (робіт, послуг). Але ототож-
нення доходу підприємства тільки з виручкою 
від реалізації продукції практично виключає з 
нього такі притаманні йому елементи, як отри-
мана орендна плата (при наданні основних засо-
бів в оренду), роялті (отримані підприємством 
платежі за використання його інноваційного або 
програмного продукту, торгової марки тощо), 
дивіденди та проценти по сформованому підп-
риємством портфелю фінансових інвестицій у 
цінні папери сторонніх організацій, штрафи, 
пені, неустойки, благодійні внески, спонсорська 
допомога, безнадійна кредиторська заборгова-
ність тощо. Бухгалтерській підхід ґрунтується на 
терміні «економічна вигода», а для сільськогос-
подарських підприємства – ще й «зміна справед-
ливої вартості» [3]. 

Проаналізувавши та узагальнивши визна-
чення терміну «доходи», наведеного у нормати-

вних та наукових джерелах, виділено низьку по-
зицій для систематизації даної економічної кате-
горії (табл. 1). 

Отже, за результатами аналізу та системати-
зації нормативних і наукових джерел, присвяче-

них питанню надання визначення терміну «до-
ходи», виділено дев’ять позицій. Отримані ре-
зультати досліджень свідчать про те, що найпо-
ширенішим підходом є пряме ототожнення до-
ходу із виручкою від реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг) за вирахуванням матеріальних 
і прирівняних до них витрат. Також, доходи ви-
значаються як результат збільшення (надхо-
дження) економічних вигід. Отже, можна зро-
бити висновок, що дохід торговельного підпри-
ємства є економічною вигодою, яка виникла в ре-
зультаті реалізації товарів (продукції) та за дого-
ворами комісії / експедирування, й призводить 
до зростання власного капіталу підприємства. 
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КОНКУРС НАУКОВИХ ЕСЕ  
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

Сучасній генерації української молоді надзвичайно корисно поринути за обрії шкільних підручників, у за-

хоплюючий простір пізнання оточуючого світу, тих соціально-економічних подій, які відбуваються у світі в 

цілому та в Україні зокрема. Вже п’ять років поспіль кафедра економічної політики та безпеки Національ-

ного університету кораблебудування імені адмірала Макарова проводить конкурс наукових есе серед учнівської 

молоді Миколаївської області. 

Метою проведення конкурсу є залучення учнівської молоді до пошукової роботи у сфері міжнародних еко-

номічних відносин, забезпечення підготовки до майбутньої професії та громадської діяльності, системності 

науково-методичної роботи. 

Ми як організатори конкурсу ставимо собі завдання виявлення творчих здібностей учнів у сфері науково-

дослідницької діяльності, навчання їх методам і прийомам проведення наукових досліджень; розвиток навичок 

роботи з науковою літературою – основними джерелами надбання сучасних знань; ознайомлення з новітніми 

досягненнями економічної науки; популяризація знань з міжнародної економіки. 

Голова організаційного комітету конкурсу 
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Диплом І ступеню 
ВИПЛАЧЕНИМ БОРГАМ БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? 
Автор: Карина Брязкун 
Науковий керівник: Тетяна Прокопів 
Навчальний заклад: Кінецьпільський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Первомайської міської ради Миколаївської області 

За даними Міністерства фінансів Укра-
їни станом на жовтень 2021 року загальний 
державний борг України становить 92,63 
млрд. дол. США, з яких 45,02 млрд. дол. 
США – це заборгованість іншим країнам. 
На поточний рік в бюджеті України на по-
гашення зовнішнього державного боргу за-
кладено суму 166,33 млрд. грн., якої недо-
статньо для повернення усіх отриманих по-
зик. Окрім того, пандемія коронавіруса вне-
сла свої корективи, підірвавши економіку 
нашої держави: більшість підприємств ма-
лого та середнього бізнесу сильно постраж-
дали, що призвело до зменшення внутріш-
нього бюджету країни, адже податки, які 
сплачували ці підприємства, зникли після 
закриття даних бізнесів і більше не попов-
нюють державну скарбницю. 

Щоб не зруйнувати економіку країни і 
водночас виплачувати борги, Україна може 
звернутися до Паризького клубу кредиторів 
з проханням проведення реструктуризації. 

Така практика вже застосовувалася у нашій 
країні у 2001 році. Уряд України провів пере-
говори з клубом, внаслідок яких зміг домови-
тися реструктурувати зовнішній борг на 
суму 580 млн. дол. США за період 2000-2002 
рр. на термін 12 років з пільговим періодом у 
3 роки. Такі дії допомогли скоротити (шля-
хом відстрочки) виплати Паризькому клубу 
з 800 до 285 млн. дол. США. Якщо вдасться 
знову домовитися, то Україна отримає біль-
ший термін для погашення своїх боргів, ви-
плачуючи при цьому щомісяця/щороку ме-
нші суми. А кошти, які були б закладені на 
повернення боргів, могли б витрачатися на 
розвиток економіки нашої держави.  

З метою не допустити зростання боргів 
Міністерство фінансів України має встано-
вити жорсткий контроль над отриманими 
позиками, ефективно використовувати їх, 
щоб в майбутньому отримати з них гарний 
дохід і не тільки повернути взяте, а й заро-
бити на цьому. Нашій державі потрібно 
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створити власну детальну фінансову стра-
тегію, яка передбачала б покроковий план 
виплат боргів, план виводу країни у лідери 
на світовому ринку, зробити країну фінан-
сово стабільним партнером, привабливим 
для інвесторів. Збільшення іноземних інвес-
тицій позитивно впливатиме на економіку 
України. Створення вигідних умов для іно-
земних інвесторів, стимулюватиме їх вкла- 
дати свої кошти у нашу державу.  

Отже, ефективними механізмами пога-
шення зовнішнього кредиту України є рес-
труктуризація, залучення закордонних ін-
вестицій, створення власної стратегії еконо-
мічного розвитку, жорсткий контроль за ви-
користанням отриманих позик. Якщо їх 
впроваджувати комплексно, то можна дося-
гти бажаних позитивних результатів наба-
гато швидше, ніж застосовуючи ці стратегії 
окремо одну від одної. 

 
 

Диплом ІІ ступеню 
СВІТОВІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
Автор: Вікторія Лавро 
Науковий керівник: Ірина Снєгова 
Навчальний заклад: Павлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад  
І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Снігурівської міської ради Миколаївської області 

Ось уже і одинадцятий клас… Швидко 
промайнули ці дитячі і безтурботні роки, 
позбавлені клопотів. На порозі доросле 
життя, сповнене загадок і таємниць. І ніхто 
не знає, що буде далі, як складеться їхня 
доля. Переді мною стоїть важливе завдання 
- вибір майбутньої професії. Це велика від-
повідальність, зокрема, перед самим собою. 
До цього потрібно поставитися з абсолют-
ною серйозністю та уважністю.  

Людина сама обирає свій шлях і крокує 
ним впродовж всього свого життя. Наразі 
переді мною постало питання, відповідь на 
яке я ще не можу дати: яку ж професію все 
таки обрати? Ту, що має попит на ринку 
праці, чи ту, до якої тягнеться моя душа? 
Якщо я виберу професію, що подобається 
мені, чи не залишуся я потім безробітною, 
як більшість населення нашої держави? Ці 
питання хвилюють та бентежать мене, адже 
з кожним днем ситуація з безробіттям насе-
лення погіршується, зокрема, в Україні. 
Щороку відсоток рівня безробітного насе-
лення підвищується, що зовсім скоро може 
призвести до неминучих наслідків.  

За даними статистики, майже кожен чет-
вертий громадянин України не має достатніх 
умов для забезпечення й задоволення своїх 
потреб. Все частіше школярі, студенти, люди 
старшого віку не знають, куди йти працевла-
штовуватися, і що взагалі актуально і необхі-
дно світові сьогодні. Існує багато чинників, які 
мають пріоритетне значення для людини при 
виборі професії, такі як: висока заробітна пла-

тня вище середньої, зручне робоче місце та за-
тишна атмосфера, перспектива подальшого 
кар’єрного розвитку. Всі вони впливають без-
посередньо на формування у людини думок і 
уявлень щодо тієї чи іншої професії. Так які ж 
спеціальності в двадцять першому столітті є 
затребуваними, а які ні? Беззаперечно, що світ 
не зможе обійтися без таких важливих профе-
сій як лікар, вчитель, електрик... Але XXI сто-
ліття славиться розвитком сучасних техноло-
гій, тому на перший план вийшли такі спеці-
альності як маркетинг, який останнім часом 
став однією з найпопулярніших і найперспек-
тивніших професій; ІТ-технології, дизайн та 
культура, праця в сферах іноземного співробі-
тництва. Але це те, що є актуальним сьогодні. 
Хто знає, які події відбудуться завтра, і як вони 
вплинуть на розвиток нашої країни, бо про-
блема безробіття в світі є актуальною і прино-
сить нам тільки негативні показники. Щодня 
в новинах ми чуємо гучні заяви про те , що зго-
дом все налагодиться, але не бачимо цього у 
вчинках. Так чи є сенс в цих словах, якщо вони 
не підтверджуються діями? Напевне, що ні. 
Причинами безробіття є структурні зміни в 
економіці, включаючи впровадження нових 
технологій, скорочення виробництва в тради-
ційних галузях і закриття технологічно відста-
лих фірм. Це призводить до скорочення над-
лишкової робочої сили. 

Також бувають спади і депресії, які зму-
шують роботодавців скорочувати потребу у 
всіх ресурсах, включаючи трудові. Економі-
чна конкуренція, особливо на ринку праці. 
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Державна політика в галузі заробітної пла-
тні: підвищення мінімального заробітку збі-
льшує витрати виробництва і тим самим 
знижує попит на робочу силу. Зміни в демо-
графічній структурі населення, зокрема, 
збільшення чисельності населення працез-
датного віку, роблять сильний вплив на зро-
стання попиту на робочу силу і тому збіль-
шують можливість безробіття.  

На мій погляд, шляхом до вирішення 
проблеми безробіття у світі є сприяння еко-
номічному розвитку та структурним змі-
нам. Просування нових форм управління, 
наукомістких галузей, підприємництва та 
розвитку малих і середніх підприємств; удо-
сконалення системи відтворення робочої 
сили з розвитком робочих місць; організація 
профорієнтації, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників, оплачува-
них громадських робіт; добровільне пересе-
лення громадян на територію однієї з дер-
жав. Соціальна допомога також є ефектив-
ним рішенням даної проблеми. Держава по-
винна створювати умови для повної реаліза-

ції права громадян на працю, гарантувати 
рівні можливості у виборі професії , профе-
сійне навчання відповідно до потреб суспі-
льства. Кожна людина повинна мати право 
на гідні, безпечні та здорові умови праці, що 
перевищують встановлену законом заробі-
тну платню. Тому необхідно спільно з робо-
тодавцями та профспілками розробити ан-
тикризову програму з подолання негатив-
них явищ в економіці, вживати заходи щодо 
зниження фіскального тиску, сприяти роз-
витку малого та середнього бізнесу шляхом 
спрощення реєстрації підприємств для зни-
ження безробіття. З появою нових підпри-
ємств створюються нові робочі місця.  

Також одним з етапів розроблення ан-
тикризової програми є визначення актуаль-
ності різних спеціалізацій і відповідної пе-
репідготовки працівників, використання 
нових методів подолання безробіття, таких 
як дослідження ринку праці при громадсь-
ких роботах. Тільки аналізуючи форми і 
види безробіття, ми можемо визначити 
шляхи вирішення цієї проблеми. 
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Останнім часом інтернет-комерція віді-
грає дедалі більшу роль у галузі світової еко-
номіки. Електронний бізнес став одним з 
найрозвиненіших секторів національної 
економіки багатьох розвинених країн. 
Будь-які компанії прагнуть використову-
вати можливості Інтернету у своїй діяльно-
сті, оскільки Інтернет надає можливість 
швидкої обробки та передачі інформації. 
Через це у суспільстві відбуваються зміни, в 
результаті яких визначальну роль у підпри-
ємницькій діяльності відіграє інформація. 

Інтернет-комерція – це низка інтерак-
тивних методів ведення  підприємницької 
діяльності. Крім цього, під терміном «Інтер-
нет-комерція» часто розуміють будь-які фо-
рми ділових операцій, де застосовуються 
електронні технології. Електронна комер-
ція – ведення бізнесу в онлайн-режимі. На 
сьогоднішній день можна виявити чотири  

сфери Інтернет-комерції: 
- прямі продажі товарів і послуг; 
- банківська справа; 
- розміщення інформації; 
- корпоративні закупівлі. 
Найстарішим видом електронної комерції 

є прямі продажі, які стали першим сходом до 
створення більш складних операцій. Спожи-
вачі та представники малого бізнесу можуть зе-
кономити свій час та кошти, користуючись пе-
ревагами Інтернету. Сплата рахунків, прове-
дення транзакції між рахунками, купівля-про-
даж акцій, облігацій, – все це і багато іншого 
можна проводити за допомогою Інтернету. 

Виявлення світових тенденцій розвитку 
електронної комерції та аналіз можливос-
тей України у всесвітній електронній торгі-
влі можливе за допомогою: 

- визначення глобальних тенденцій у 
сфері розвитку Інтернет-технологій, вико-
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ристовуючи досвід США у сфері Інтернет 
торгівлі; 

- вивчення можливостей європейського 
ринку інформаційних технологій та його 
розвиток у найближчі роки; 

- розгляд сучасного сегменту розвитку 
інтернет-технологій в Україні та перспек-
тив його розвитку; 

- виявлення необхідних умов для швид-
кого включення України у міжнародну еле-
ктронну торгівлю. 

В останні роки ріст українського сегме-
нту Інтернету спостерігається у багатьох на-
прямках, пов’язане це з швидким збільшен-
ням Інтернет користувачів. Основними пе-
ревагами електронної комерції є: 

- оперативність отримання інформації; 
- зниження невиробничих витрат; 
- значно знижуються витрати на обмін 

інформацією, за рахунок використання де-
шевих засобів комунікації. 

Сфера Інтернет-комерції розвивається не 
так швидко як інші сегменти українського Ін-
тернет ринку, і має більш скромні інвестиції 
через невизнання інтернет магазинів українсь-
кими споживачами. Через Український Інтер-

нет ринок сьогодні дуже активно продаються 
товари, які не потребують контакту з покуп-
цем: книги, комплектуючі, гарнітури. Багатоо-
біцяючим є ринок туристичних послуг, ринок 
продажі-оренди житла, продажів авто, товарів.  

Для активного включення України в 
міжнародний Інтернет-бізнес необхідне: 

- активне впровадження базового устат-
кування, телекомунікацій та комп'ютерів; 

- стимулювання швидкого розвитку ін-
фраструктури мережі; 

- навчання професійним і загальним 
навичкам роботи в Інтернеті на всіх рівнях 
освітньої системи; 

- розвиток внутрішнього споживчого ри-
нку, підвищення купівельної спроможності. 

Отже, розвиток Інтернет-комерції в Укра-
їні є надзвичайно важливим, оскільки це ефе-
ктивний засіб, який дозволить вийти на світо-
вий ринок багатьом українським компаніям, у 
першу чергу, фірмам, що надають комерційні 
послуги, і фірмам-розробникам програмного 
забезпечення. У кінцевому підсумку, елект-
ронна комерція дасть поштовх до подальшого 
розвитку в нашій країні як Інтернет-техноло-
гій, так і всій фінансовій інфраструктурі. 
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У сучасному суспільстві важливого 
значення почали набувати демографічні про-
блеми людства, які, насамперед, проявляються 
міграцією і природним рухом населення. На 
мою думку, міграція є цілком природним, 
хоча й досить складним процесом, який важко 
піддається методам прямого впливу, проте 
вимагає постійної уваги з боку держави. Зна-
чення міжнародних міграцій та необхідність 
їх державного регулювання зростає нині в 
умовах побудови відкритого суспільства, по-
глиблення міжнародного співробітництва, ос-
кільки людські обміни, з одного боку, висту-
пають показником рівня суспільних процесів, 
а з другого – вагомим фактором їх розвитку. 
Саме це й актуалізує завдання вивчення особ-
ливостей та проблем міграційної політики. 

Я почну з того, що сьогодні досить ве-
лика кількість трудових мігрантів шукає мі-
сце роботи в іншій країні задля реалізації 
своїх потенційних можливостей через відсу-
тність можливості реалізувати себе на батькі-
вщині. Хочу відмітити, що суттєвою умовою 
для трудового мігранта є матеріальна забез-
печеність, яка відображається через різницю 
у заробітній платні. Досить поширеним є 
стажування або студентська міграція, прик-
ладом якої слугують студенти, які мігрують 
задля навчання у вищих навчальних закла-
дах із тимчасовими візами, під час навчання 
працюють, а потім повертаються на батьків-
щину. Трудова міграція може відбуватися 
також з культурних та етнічних причин, на-
приклад, через дискримінацію. Не можна за-
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перечувати того, що сьогодні основними 
причинами виникнення та існування міжна-
родної трудової міграції з боку країн-доно-
рів виступають велика густота населення, 
масове безробіття, зумовлене науково-техні-
чним прогресом, закриттям добувних галу-
зей внаслідок вичерпності природних ресу-
рсів, , змінами потреби в тій чи іншій проду-
кції, на якій спеціалізується країна. Крім того 
, іноземні трудові мігранти переважно не ма-
ють високої професійної кваліфікації. Вони 
погоджуються на виконання робіт за неве-
лику заробітну платню, відповідно, не пре-
тендуючи на соціальні гарантії та медичне 
страхування. При цьому роботодавці вико-
ристовують таких мігрантів для заповнення 
робочих місць, від яких відмовляються або 
які не хочуть займати місцеві працівники. 

Розглядаючи мотиви економічних мігра-
цій в Україні, я виділила декілька. В першу 
чергу, необхідно сказати, що Україна помі-
тно поступається більшості європейських 
країн за рівнем та якістю життя населення, і 
саме це спонукає до переїзду частини актив-
них осіб, які вбачають у міграції надійний 
спосіб поліпшення свого життя. З іншого 
боку, ми можемо спостерігати, що мігранти 
прагнуть не тільки вищих заробітків, а і спо-
кійного, стабільного життя у місцях, де безпе-
чне середовище, доступна якісна медицина, 
гарні дороги і транспорт, чисті вулиці й под-
вір’я. У країнах, що є західними сусідами Ук-
раїни або знаходяться на відносно невеликій 
відстані, оплати праці є помітно вищими за 
вітчизняні. Отже, Україна суттєво програє су-
сідам із ЄС і за рівнем оплати праці, і за рів-
нем споживчих можливостей, що продовжує 
виконувати роль каталізатора міграційних 
процесів та змушує найбільш активну час-
тину населення шукати гідних заробітків. 

Лідируюче місце в списку держав-чле-
нів ЄС, куди їдуть українці на заробітки, 
займає Польща. Серед інших країн відда-
ють перевагу Чехії, Угорщині, Литві, Сло-
ваччині, Естонії. Також мігрують до Болга-
рії, Хорватії, Данії та Латвії. 

Вивчивши тему трудових міграцій в Ук-
раїні більш детальніше, я встановила, що 
сільське населення, незалежно від віку, бере 
участь у зовнішніх трудових міграціях сут-
тєво частіше, аніж мешканці міст. Серед горо-
дян частота працевлаштування за кордоном 

поступово зменшується зі зростанням їх віку. 
Також хочу зазначити, що усупереч пошире-
ним у суспільстві переконанням, масового ви-
їзду молоді з вищою освітою на заробітки не 
спостерігається. Переважно у трудовій мігра-
ції беруть участь особи з професійно-техніч-
ною та повною загальною середньою освітою. 

Хочу відмітити, що українські мігранти 
здебільшого не конкурують у країнах приз-
начення з місцевим населенням за прести-
жні вакансії на ринку праці, а займають 
менш привабливі робочі місця: відносна бі-
льшість українських трудових мігрантів є 
представниками найпростіших професій, 
понад чверть становлять кваліфіковані ро-
бітники з інструментом, кожний сьомий мі-
грант працює у сфері торгівлі та послуг і 
лише кожен одинадцятий – як професіонал, 
фахівець або технічний службовець. 

Я вважаю, що, вивчивши вищезазначені 
факти, можна зрозуміти, що трудові міграції 
мають як свої переваги, так і недоліки. Серед 
переваг можна виділити декілька. По-перше, 
здійснюється високий приплив коштів у ви-
гляді висланих грошей на батьківщину. Ці 
кошти вкладаються в Україні, тобто – стиму-
люють споживчий попит. По-друге, багато 
вітчизняних компаній для того, щоб утриму-
вати свій персонал, переглядають оклади та 
умови праці для українців. 

Недоліків, на жаль, можна вказати бі-
льше, ніж переваг. В першу чергу, хочу ска-
зати, що зворотною стороною трудової міг-
рації є нестача кваліфікованого персоналу 
на батьківщині. Також загрозливими мо-
жуть стати темпи міграції. Одним із недолі-
ків є те, що країна рухається до статусу нації 
старих та дітей, що свідчить про негативну 
тенденцію, коли молодь не бачить свого 
майбутнього в Україні. 

Підводячи підсумки хочу сказати, що 
згадані короткострокові вигоди в поточних 
умова – це плюс. Але на перспективу, Укра-
їні вже слід задуматися над тим, як утриму-
вати власне працездатне населення, розви-
вати кваліфіковану працю і стимулювати 
мігрантів повертатися додому . Щоб потім 
не доводилося витрачати мільярди на інозе-
мних працівників, з чим зіткнулося багато 
західноєвропейських держав, громадяни 
яких вирушили за кордон у пошуках кра-
щого життя у бік Західної Європи. 
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В додаток до сказаного, хотіла б зазна-
чити, що міграція, безперечно, завдає 
шкоди економіці України. Водночас, на мій 
погляд, немає нічого ліпшого і важливішого 
для людей, ніж свобода, у тому числі сво-

бода пересування. І тому, як би я особисто 
не ставилася до міграції в контексті розви-
тку України, прекрасно розумію, що в гло-
балізованому світі вона абсолютно неми-
нуча, і добре, що вона існує. 
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Проблема безробіття у сучасному світі 
властива всім державам, незалежно від рі-
вня їх економічного розвитку. Рівень безро-
біття – це економічний показник, один із ос-
новних індикаторів ринку праці. Він відо-
бражає співвідношення між непрацевлаш-
тованими громадянами у суспільстві та 
тими, хто має постійну роботу. 

Високе безробіття має низку негатив-
них наслідків. Щоб уникнути їх, органи дер-
жавної влади проводять цілеспрямовану по-
літику боротьби з ним. Боротьба з безробіт-
тям полягає у зменшенні його рівня. Для того, 
щоб зробити правильний вибір на користь 
того чи іншого методу боротьби з безробіт-
тям, необхідно встановити фактори, що ви-
значають співвідношення попиту та пропози-
ції робочої сили та визначити тип безробіття. 

Серед видів безробіття можна виді-
лити такі: фрикційне (пов'язане з витратами 
часу на пошук нової роботи і триває 1-3 мі-
сяці), структурне (пов'язане з технологіч-
ними змінами у виробництві, що змінюють 
структуру попиту на робочу силу; виникає у 
разі, якщо працівник звільнений з однієї га-
лузі не може влаштуватися в іншу), інститу-
ційне (виникає через обмеженість робочої 
сили та працедавців в актуальній інформації 
про вакансії та бажання працівників), циклі-
чне (виникає в період циклічного економіч-
ного спаду та нестачі попиту), сезонна (обу-
мовлена сезонними коливаннями в обсязі 
виробництва певних галузей). 

Нині основними проблемами у сфері 
зайнятості та безробіття практично будь-
якої країни світу є: 

– безробіття серед молоді, яке зумов-
лене складнощами з працевлаштуванням 

через відсутність досвіду роботи та практи-
чних навичок; 

– структурні зрушення в економіці, 
які можуть характеризуватись впроваджен-
ням нових технологій, скороченням вироб-
ництва в традиційних галузях, закриттям 
технічно застарілих підприємств. Ці зру-
шення призводять до змін у сфері зайнято-
сті, на які суб'єкти господарювання та еко-
номіка загалом мають швидко реагувати; 

– безробіття серед людей старшого по-
коління, які через вік не можуть працевлаш-
туватися на багато видів робіт; 

– скорочення загального попиту на 
робочу силу у зв'язку зі скороченням виро-
бництва; 

– переміщення робочої сили, причи-
ною яких є невідповідність інтересів та ви-
мог працівника конкретному робочому мі-
сцю, а на макроекономічному рівні – невід-
повідність між існуючим розподілом робо-
чих місць та потребами моделі соціально-
економічного розвитку; 

– перехід спеціалістів із некваліфікова-
ної робочої сили у сферу неформальної 
зайнятості, тіньової економіки або їх мігра-
ція за кордон; 

– зниження якісних характеристик ро-
бочих місць, недостатнє введення в дію но-
вих робочих місць, особливо для кваліфіко-
ваних кадрів, що не тільки знижує продукти-
вність праці та конкурентоспроможність ви-
робництва, але і призводить до руху робочої 
сили (міграції досвідчених кадрів за кордон). 

Заходами щодо скорочення безро-
біття можуть стати: 

1. Створення нових робочих місць, ва-
кансій на підприємствах (розширення чи 
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створення підрозділів, перекваліфікація на 
інші спеціальності тощо). 

2. Організація громадських робіт (упо-
рядкування територій, лісових масивів та 
міських вулиць, будівництво доріг, охорона 
навколишнього середовища тощо) за раху-
нок бюджетних коштів. Так, цей захід про-
демонстрував свою ефективність під час Ве-
ликої Депресії в США. 

3. Сприяння державою розвитку малого 
та середнього підприємництва (товариства, 
кооперативи, фермерські господарства). 

4. Перепідготовка та професійна підго-
товка з дефіцитних спеціальностей та профе-
сій (курси на підвищення кваліфікації). 

5. Використання гнучких форм зайня-
тості (віддаленої праці, неповного робочого 
дня, тижню). 

6. Широке інформування населення 
про можливість працевлаштування, прове-
дення ярмарків вакансій, днів відчинених 
дверей тощо. 

Таким чином, безробіття та зайнятість є 
важливими характеристиками ринку праці. 
Безробіття, неповна зайнятість надають не-
гативний вплив на людський, політичний, 
економічний та соціальний капітал. Еконо-
мічні проблеми за відсутності в громадян мо-
жливості участі у житті суспільства можуть 
призвести до політичної нестабільності. 
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Для світового ринку є природнім яви-
щем обмін товарів і послуг між національ-
ними господарствами. Так було завжди, але 
останні десятиліття у зв`язку із впливом 
явища глобалізації спостерігаються істотні 
трансформації у функціоналі світового ри-
нку. Він набуває нових рис, перерозподілу 
сфер впливу переорієнтування на нові не-
притаманні раніше напрямки. Оновлюва-
ний світовий ринок вносить корективи в усі 
сфери і напрями своєї діяльності. Не оми-
нули зміни і ринок робочої сили. 

Як будь-яка складова світового ринку, 
ринок робочої сили підпорядкований за-
кону попиту і пропозиції. Де є потреба у 
працівниках певної кваліфікації, туди вони 
переміщаються. Якщо раніше ці перемі-
щення стосувалися переважно невеликих 
регіонів, або здійснювалися в межах однієї 
країни, то на сьогодні ареал міграцій робо-
чої сили істотно розширився. Це пов’язано, 
перш за все, із реорганізацією світового ри-
нку, зміни напрямків, пріоритетів розвитку, 
або, навпаки, скорочення певних галузей. 

Є причини впливу на міграційні процеси 
робочої сили, що мають глобальний харак-
тер, загальносвітові тенденції. Крім традицій-
ного чинника попиту і пропозиції існує ці-

лий ряд причин, що спонукають до міжнаро-
дної міграції трудових ресурсів. Це і рівень 
економічного розвитку країни, а отже і рівень 
оплати праці. Також не останню роль відігра-
ють умови праці, безпека, правовий захист, 
можливість реалізувати особистісні здібності, 
рівень життя і рівень комфорту в країні в ці-
лому. Безумовно краще жити у країні із висо-
ким рівнем достатку, захистом прав і свободи, 
поступом до кваліфікованого медичного і 
освітнього обслуговування, ніж у країні-аут-
сайдері із недосконалим законодавством, 
складним доступом до цих, незахищеністю 
прав, складними побутовими умовами. 

Україна крім загальносвітових проблем 
має ще «свої» специфічні негаразди. Так як 
вона належить до країн з перехідною еконо-
мікою і останніми роками явно вираженою 
деіндустріалізацією, це впливає на рівень 
розвитку, достатку як країни в цілому, так й 
її громадян, нагромадження екологічно ро-
звинених держав, відплив за кордон більш 
кваліфікованих країн, це спонукає до прис-
корення трудової міграції. 

Міграція робочої сили – це проблема сві-
тового масштабу, а отже має вирішувати гло-
бально: створення законодавства, організацій, 
які б моніторили, корегували дані процеси. 
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ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 1 
 

Ганна Єфімова, Ігор Сємілєт 
 

Протягом останніх років франчайзинг 
став об’єктом багатьох наукових робіт. Дос-
лідженнями, присвяченими такій формі ді-
лового співробітництва, як франчайзинг, 
займалися такі зарубіжні автори, як Ж.Де-
льта, Ф.Котлер, Ж.Ламбен, Ф.Росса. Це пи-
тання досліджували вітчизняні науковці 
Л.Побоченко [1], О.Мартиненко [2], Н.Без-
рукова [3], М.Тонюк [4]. Економічні аспекти 
наукового забезпечення франчайзингу ві-
дображено у роботах О.Суковатого [5], 
О.Корольчука [6] та ін. У них розкрито суть 
франчайзингу як прогресивної форми ве-
дення бізнесу, його основні різновиди, стру-
ктуру, можливі ризики застосування тощо. 
Незважаючи на достатню кількість науко-
вих досліджень щодо сутності франчайзи-
нгу, постає питання постійного аналізу пер-
спектив подальшого розвитку франчайзи-
нгу на території України з урахуванням сві-
тового досвіду, встановлення чинників, що 
перешкоджають цьому розвитку. 

Ціллю статті є окреслення основних те-
нденцій розвитку франчайзингу в Україні з 
урахуванням світового досвіду, а також ви-
значення основних проблем та перспектив 
його розвитку. 

Сьогодні франчайзинг визнаний у світі 
як найбільш прогресивна форма ведення 
бізнесу. Незважаючи на загальну значи-
мість ролі франчайзингу в провідних краї-
нах світу, серед науковців немає єдиного по-
гляду на цю діяльність. Загальне визна-
чення Міжнародної асоціації франчайзи-
нгу: «Франчайзинг – це договірні відносини 
між франшизодавцем і франшизоодержу-
вачем, де франшизодавець пропонує або зо-
бов’язується виявити постійний інтерес до 
діяльності франшизоодержувача в таких 
сферах, як ноу-хау та навчання персоналу,
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тоді як франшизоодержвуач здійснює вла-
сну діяльність під спільним фірмовим най-
менуванням, форматом чи процесом, яким 
володіє франшизодавець, та вклав або 
вкладе значні інвестиції у це підприємство 
із власних ресурсів» [3]. 

Нині міжнародний франчайзинг діє у 
понад 140 країнах світу. Найбільшої попу-
лярності франчайзинг набув у США, Фран-
ції, Німеччині, Великобританії та Польщі. 
Свідченням цього є кількість брендів, які 
розвивають свої мережі через франчайзинг.  

Галузеві пріоритети франчайзингу в 
економіці США визначають ті сфери підп-
риємницької діяльності, які в сучасних умо-
вах є провідними галузями функціону-
вання франчайзингових мереж. Так, фран-
чайзинг успішно адаптувався в галузі гро-
мадського харчування (50% франчайзинго-
вих організацій знаходяться саме у цій 
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сфері), реалізації продовольчих товарів, го-
тельних послуг тощо [7]. 

До найдорожчих франшиз США нале-
жать: Hampton Hotels (готелі), Anytime 
Fitness (фітнессалони), Subway (фаст-фуд), 
JackintheBox (фастфуд), Supercuts (перукар-
ські послуги), Jimmy John’s Gourmet 
Sandwiches (фаст-фуд), Servpro (клінінг), 
Denny’sInc. (фаст-фуд), PizzaHutInc. (фаст-
фуд), 7-ElevenInc (продукти) [3].  

У Західній Європі франчайзинг менш 
поширений, аніж у США. Його частка в ро-
здрібному товарообороті становить 30%. 
Усього в країнах ЄС працюють близько 4 500 
франчайзингових мереж та 180 тис фран-
чайзі, їхній річний оборот перевищує 150 
млрд дол. США [1].  

Лідерами франчайзингового бізнесу в 
Європі є Великобританія, Німеччина, 
Франція та Польща. Другою у світі країною 
за обсягом експорту франчайзингу є Німеч-
чина. За кількістю франчайзерів і фран-
чайзі Німеччина займає передову позицію у 
сфері розвитку франчайзингу серед євро-
пейських країн. Загальна кількість фран-
чайзингових систем досягла 598 установ та 
28 тис франчайзі. Щорічний приріст галузі 
становить приблизно 7% для франчайзерів 
і 17% для франчайзі, що свідчить про ви-
соку динаміку розвитку франчайзингового 
сектору країни [8]. 

На третьому місці за розвитком фран-
чайзингового бізнесу знаходиться Велика 
Британія. Сьогодні в країні функціонує 936 
франчайзингових мереж із понад 20 тис 
франчайзі, кількість яких у середньому зро-
стає на 6% щороку. Франчайзинг пошире-
ний переважно в таких галузях, як персона-
льні послуги, ресторани швидкого харчу-
вання, будівництво та роздрібна торгівля.  

У Франції зареєстровано всього 34 фра-
нчайзингові мережі. Французи охоплюють 
близько 40% усього європейського фран-
чайзингового ринку, ємність якого оціню-
ється у 32–35 млрд дол. США. У Франції ха-
рактерне домінування національних фран-
чайзингових операторів [8].  

Польський ринок франчайзингу де-
монструє постійну позитивну динаміку 
зростання. Незважаючи на світову економі-
чну кризу 2008-2009 рр., яка призвела до  

негативних наслідків практично в усіх сфе-
рах ведення бізнесу, на франчайзинг у 
Польщі вона не мала жодного впливу. Най-
ширший вибір перевірених бізнес-ідей роз-
ташовувався у ціновому діапазоні від 21 до 
50 тис злотих [9]. 

Аналізуючи ситуацію на українському 
ринку, слід відзначити динамічний та стабі-
льний розвиток франчайзингу, який є од-
ним із найбільш перспективних видів біз-
несу в Україні. За даними Асоціації фран-
чайзингу в Україні, сьогодні в країні пра-
цює понад 23 тис франчайзингових точок і 
близько 700 франчайзерів. 65% ринку зай-
мають національні франшизи. На рис. 1 
представлено галузеву структуру франчай-
зингу в Україні [10] Сьогодні франчайзинг 
визнаний у світі як найбільш прогресивна 
форма ведення бізнесу. Незважаючи на за-
гальну значимість ролі франчайзингу в 
провідних країнах світу, серед науковців не-
має єдиного погляду на цю діяльність. Зага-
льне визначення Міжнародної асоціації 
франчайзингу: «Франчайзинг – це догові-
рні відносини між франшизодавцем і фра-
ншизоодержувачем, де франшизодавець 
пропонує або зобов’язується виявити пос-
тійний інтерес до діяльності франшизооде-
ржувача в таких сферах, як ноу-хау та нав-
чання персоналу, тоді як франшизоодерж-
вуач здійснює власну діяльність під спіль-
ним фірмовим найменуванням, форматом 
чи процесом, яким володіє франшизода-
вець, та вклав або вкладе значні інвестиції у 
це підприємство із власних ресурсів» [3]. 

Нині міжнародний франчайзинг діє у 
понад 140 країнах світу. Найбільшої попу-
лярності франчайзинг набув у США, Фран-
ції, Німеччині, Великобританії та Польщі. 
Свідченням цього є кількість брендів, які 
розвивають свої мережі через франчайзинг.  

Галузеві пріоритети франчайзингу в 
економіці США визначають ті сфери підп-
риємницької діяльності, які в сучасних умо-
вах є провідними галузями функціону-
вання франчайзингових мереж. Так, фран-
чайзинг успішно адаптувався в галузі гро-
мадського харчування (50% франчайзинго-
вих організацій знаходяться саме у цій 
сфері), реалізації продовольчих товарів, го-
тельних послуг тощо [7]. 
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До найдорожчих франшиз США нале-
жать: Hampton Hotels (готелі), Anytime 
Fitness (фітнессалони), Subway (фаст-фуд), 
JackintheBox (фастфуд), Supercuts (перукар-
ські послуги), Jimmy John’s Gourmet 
Sandwiches (фаст-фуд), Servpro (клінінг), 
Denny’sInc. (фаст-фуд), PizzaHutInc. (фаст-
фуд), 7-ElevenInc (продукти) [3]. У Західній 
Європі франчайзинг менш поширений, 
аніж у США. Його частка в роздрібному то-
варообороті становить 30%. Усього в країнах 
ЄС працюють близько 4 500 франчайзинго-
вих мереж та 180 тис франчайзі, їхній річний 
оборот перевищує 150 млрд дол. США [1].  

Лідерами франчайзингового бізнесу в 
Європі є Великобританія, Німеччина, 
Франція та Польща. Другою у світі країною 
за обсягом експорту франчайзингу є Німеч-
чина. За кількістю франчайзерів і фран-
чайзі Німеччина займає передову позицію у 
сфері розвитку франчайзингу серед євро-
пейських країн. Загальна кількість фран-
чайзингових систем досягла 598 установ та 
28 тис франчайзі. 
Щорічний приріст 
галузі становить 
приблизно 7% для 
франчайзерів і 17% 
для франчайзі, що 
свідчить про високу 
динаміку розвитку 
франчайзингового 
сектору країни [8]. 

На третьому мі-
сці за розвитком 
франчайзингового 
бізнесу знаходиться 
Велика Британія. 
Сьогодні в країні функціонує 936 франчай-
зингових мереж із понад 20 тис франчайзі, 
кількість яких у середньому зростає на 6% 
щороку. Франчайзинг поширений перева-
жно в таких галузях, як персональні пос-
луги, ресторани швидкого харчування, бу-
дівництво та роздрібна торгівля.  

У Франції зареєстровано всього 34 фра-
нчайзингові мережі. Французи охоплюють 
близько 40% усього європейського фран-
чайзингового ринку, ємність якого оціню-
ється у 32–35 млрд дол. США. У Франції ха-

рактерне домінування національних фран-
чайзингових операторів [8].  

Польський ринок франчайзингу де-
монструє постійну позитивну динаміку 
зростання. Незважаючи на світову економі-
чну кризу 2008–2009 рр., яка призвела до не-
гативних наслідків практично в усіх сферах 
ведення бізнесу, на франчайзинг у Польщі 
вона не мала жодного впливу. Найширший 
вибір перевірених бізнес-ідей розташовува-
вся у ціновому діапазоні від 21 до 50 тис зло-
тих [9]. 

Аналізуючи ситуацію на українському 
ринку, слід відзначити динамічний та стабі-
льний розвиток франчайзингу, який є од-
ним із найбільш перспективних видів біз-
несу в Україні. За даними Асоціації фран-
чайзингу в Україні, сьогодні в країні пра-
цює понад 23 тис франчайзингових точок і 
близько 700 франчайзерів. 65% ринку зай-
мають національні франшизи. На рис. 1 
представлено галузеву структуру франчай-
зингу в Україні [10]. 

Найбільш відомі українські франчайзери, 
які довели працездатність своїх проектів, – ме-
режі ресторанів Mafia, PESTOCAFÉ, «Хінка-
льня», пекарні-кав’ярні LvivCroissants і «Насо-
лода», «Франс.уа», фаст-фуд CHIKENHUT і 
FreshLine, піцерія PIZZA CELENTANO, ме-
режі супермаркетів «Наш Край» і NOVUS, 
магазини солодощів ручної роботи «Львів-
ська майстерня шоколаду» і «Веселі кара-
мелі», бутіки дизайнерського одягу ANDRE 
TAN [11]. На рис. 2 представлено динаміку 
франчайзингових мереж в Україні. 

Рис. 1. Галузева структура франчайзингу в Україні за 2021 рік [10] 
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Незважаючи на домінуючу роль в Укра-
їні вітчизняних франчайзерів, на території 
нашої держави представлені також фран-
чайзингові мережі з Росії, Польщі, Нідерла-
ндів, Франції, США, Німеччини, Великої 
Британії та інших країн.  

Присутність в Україні іноземних ком-
паній як франчайзерів має певні позитивні 
наслідки. Функціонування іноземних фра-
нчайзерів дає змогу вітчизняним підприєм-
ствам із часом перейняти успішний досвід 
ведення діяльності в умовах франчайзинго-
вих відносин, достатній для більш широ-
кого розвитку договірної системи внутріш-
нього франчайзингу в Україні.  

Крім того, діяльність іноземних фран-
чайзерів сприяє постачанню на вітчизня-
ний ринок нових товарів і послуг. Най-
більш поширеними стають франшизи для 
малого бізнесу із вкладенням інвестицій у 
розмірі не більшому за 2 млн грн. Ефектив-
ність цієї форми ведення бізнесу полягає у 
тому, що франчайзинг – надійний спосіб 
зменшення операційних ризиків, а також 
збільшення шансів тривалого виживання 
компаній. Із кожним роком кількість як ук-
раїнських, так і закордонних франчайзерів 
збільшується, що свідчить про ефективність 
використання франчайзингу.  

Найбільшою українською франшизою 
«продуктового» сегмента стала мережа ма-
газинів «Наш Край», в якої більше 80% то-
чок є франчайзинговими. Ця мережа роз-
ширилася до 139 магазинів і впевнено утри-
мує звання найбільшої франчайзингової 
мережі в сегменті FMSG. Мережа магазинів 

«Наш Край» працює у трьох форматах: 
«експрес», «магазин біля дому» і «суперма-
ркет». За кількістю франчайзингових 
об’єктів найбільшими мережами в Україні є 
«Наша Ряба» (понад 2500), «Гаврилівські ку-
рчата» (600), «Форнетті» (500). Найбільшою 
мережею за обсягом франчайзингових то-
чок зі сфери харчування є CELENTANO 
PIZZA (160 точок) [12].  

Незважаючи на низький рівень частки 
франчайзингу в Україні порівняно із зару-
біжними показниками, майже кожного 
року прослідковується позитивна тенденція 
приросту франчайзерів. Франчайзинговий 
ринок надає великі переваги для економіки 
України. Він може стати початком для роз-
витку дрібних і спільних підприємств, які 
займатимуться інноваційною діяльністю.  

Український ринок пропонує багато 
можливостей для міжнародного франчай-
зингу. Однак як підприємницька діяльність 
франчайзинг стикається з тими ж загаль-
ними бар'єрами, що й установи малого та 
середнього бізнесу. Сюди входять увесь 
комплекс податків, високі кредитні ставки, 
криза неплатежів, нестабільне законодав-
ство та дуже суворий контроль із боку  
держави над об’єктами підприємницької ді-
яльності. Інвестиційний клімат залиша-
ється головною перешкодою для франшиз  
в Україні.  

Розвиток франчайзингу в Україні зна-
чно гальмується такими проблемами:  

– фінансово-кредитного характеру 
(складність процедури кредитування малих 
підприємств);  

Рис.2. Динаміка кількості франчайзерів в Україні, 2009-2021 рр. [4] 
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– брак знань у підприємців щодо мож-
ливостей такого способу ведення бізнесу, як 
франчайзинг;  

– значне обмеження розвитку малого бі-
знесу податковими нормами, внаслідок 
чого підприємці змушені шукати обхідні 
шляхи у здійсненні паушального платежу 
та роялті;  

– недосконалість нормативно-законо-
давчої бази стосовно франчайзингових від-
носин [4]. 

Нині в Україні відсутнє спеціальне за-
конодавство, що регулює функціонування 
франчайзингової моделі бізнесу, проте 
франчайзингові відносини набувають усе 
більшої популярності та охоплюють такі 
сфери бізнесу, як громадське харчування, 
послуги, будівництво, роздрібна торгівля 
тощо. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що 
франчайзинг в Україні є перспективним на-
прямом економічної діяльності. Франчай-
зинг має низку як переваг, так і недоліків, 
які дають змогу знизити операційні витрати 
та підвищити ефективність виробничої дія-
льності, що особливо важлива для України 
в сучасних умовах. Як для франчайзера, так 
і для франчайзі існують ризики недобросо-
вісної поведінки до та після укладення дого-
вору. У країнах ЄС сторони керуються 
принципом добросовісності, що є позитив-
ним прикладом для України. Щоб приско-
рити розвиток франчайзингу на українсь-
кому ринку, необхідно ратифікувати закон 
«Про франчайзинг», де права франчайзера 
та франчайзі будуть захищені; активізувати 
діяльність консультаційних та бізнес-цент-
рів із підготовки бізнес-планів, поради з уп-
равління та розроблення системи банківсь-
кого кредитування та лізингу для фран-
чайзі під гарантію франчайзер (франчай-
зер також може надати кредит франчайзі на 
вигідних умовах); приділяти більше уваги в 
установах, університетах, коледжах техно-
логіям франчайзингу та досліджувати сві-
товий досвід франчайзингу на практиці. 
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інших дослідників; мета дослідження; логічно 
сформульовані виклад дослідження, основні 
думки та пропозиції; висновки про досягнуті 
результати та перспективи подальших 
досліджень; список використаних джерел. 
 

Список використаних джерел формується у 
порядку появи посилань у тексті. Бібліогра-
фічний опис списку використаних джерел 
оформлюється згідно Національного стандарту 
України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. 
Загальні положення та правила складання». 
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