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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НБУ 

 

Облікова ставка – один із монетарних інструментів, за допомогою 

якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб’єктів 

грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених 

грошових коштів на відповідний період. Облікова ставка є базовою 

процентною ставкою щодо інших процентних ставок Національного банку 

України. Облікова ставка використовується Національним банком України 

одночасно як засіб реалізації грошово-кредитної політики та орієнтир ціни на 

гроші. Динаміка облікової ставки характеризує основні напрями змін 

грошово-кредитного регулювання. 

Грошово-кредитна політика – це один із елементів економічної 

політики держави, який становить сукупність заходів з використанням 

грошово- кредитних інструментів, спрямованих на зміну грошової маси в 

обороті, обсягів кредитів, рівня відсоткових ставок та інших показників 

грошового обороту і ринку позичкових капіталів. 

У загальному виді завдання грошово-кредитної політики НБУ 

направлені на забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності, 

створення умов для досягнення установами банків економічної політики 

держави, що потребує ефективне використання інструментарію грошово-

кредитної політики. Саме таким інструментом є облікова ставка. 

Згідно офіційних нормативних документів НБУ «облікова ставка – це 

один із інструментів, за допомогою якого Національний банк України 

встановлює для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку 

орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на 

відповідний період».  
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Рівень і характер змін облікової ставки залежить від тенденцій 

економічного розвитку країни, макроекономічних і бюджетних процесів, 

стану грошово-кредитного ринку тощо. Облікова ставка має підтримуватися 

на позитивному рівні щодо прогнозованого рівня інфляції, який визначається 

Кабінетом Міністрів України на відповідний рік і враховується при складанні 

державного бюджету. Облікова ставка є найнижчою ставкою серед 

процентних ставок, за якими Національний банк України може підтримувати 

ліквідність банків. Розмір Облікової ставки затверджується рішенням 

Правління Національного банку України. 

На початок 2015 року облікова ставка була закріплена у розмірі 19,5 %, 

проте слід зазначити, що протягом року вона досягала навіть 30 %. Це 

рішення було пов’язане з тим, що було відзначено суттєве прискорення 

споживчої інфляції – у січні 2015 року до 28,5% у річному вимірі. Основною 

причиною прискорення інфляції стало коригування цін з огляду на 

девальвацію гривні. 

Слід зазначити, що загалом валютний ринок України перебував в 

стресовому стані, що насамперед було пов’язано з негативними 

очікуваннями на фоні продовження військових дій на сході країни. З початку 

року знецінення обмінного курсу гривні відносно долара США становило 

близько 80%. Тому, було прийнято рішення щодо необхідності проведення 

більш жорсткої грошово-кредитної політики. Проте, вже у III кварталі року 

облікову ставку почали знижувати до 28 %, а згодом і до 22 %.  

2016 рік характеризувався більш м’якою грошово-кредитною 

політикою. Через послаблення ризиків для цінової стабільності Національний 

банк знижував облікову ставку, сприяючи відновленню економічного 

зростання. Протягом року регулятор шість разів знижував облікову ставку – з 

22% до 14%. 
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Рис 1. Динаміка облікової ставки за 2015-2021 рр., % 

 

Рішення щодо облікової ставки у 2017 році зумовлювалися насамперед 

необхідністю балансування між нівелюванням інфляційних ризиків і 

підтримкою економічного зростання. 

У ІІ кварталі 2017 року Національний банк відновив процес 

пом’якшення монетарної політики: облікова ставка була знижена у травні до 

12,5% річних. Це стало можливим завдяки контрольованості інфляційних 

процесів та послабленню ризиків у результаті успішного завершення 

чергового перегляду програми з МВФ, подальшого поліпшення кон’юнктури 

на сировинних ринках, зміцнення обмінного курсу гривні та зниження 

інфляційних очікувань. 

З початку 2018 року Правління Національного банку України прийняло 

рішення підвищити облікову ставку до 16% річних. Більш жорстка монетарна 

політика була протягом усього року, облікова ставка поступово 

підвищувалась до 18 %.  

На початок 2019 року облікова ставка була незмінною. Це пов’язано з 
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тим, що у 2018 році споживча інфляція сповільнилася до 9,8% (з 13,7% у 

2017 році) – найнижчого рівня за останні п’ять років. Правління 

Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% 

річних з 13 грудня 2019 року. Національний банк прискорив пом’якшення 

монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлювало 

швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося. 

Національний банк продовжував пом’якшення монетарної політики, 

щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне 

зростання, тому з 31 січня 2020 року Правління Національного банку 

ухвалило рішення знизити облікову ставку до 11% річних, а на кінець року 

6,0% . 

Правління Національного банку України 15 квітня 2021 ухвалило 

рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 7,5% річних. Цей крок 

спрямований на поступове сповільнення інфляції у другому півріччі 2021 

року та повернення її до цілі 5% уже в першому півріччі 2022 року.  

Попри низьку облікову ставку фахівці прогнозують, що споживчий та 

інвестиційний попит залишатиметься ще пригніченим. Це значить, що з 

одного боку, інфляція буде утримуватись нижче цільового рівня довше; з 

іншого боку, це означає, що падіння української економіки може бути 

глибшим, ніж очікувалося. Такий розвиток подій буде вимагати подальшого 

пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі 

поступового згортання карантину. 

На нашу думку, облікову ставку треба підвищувати, оскільки для НБУ, 

вона є інструментом впливу на інфляцію, і зменшення її може означати 

вільний рух цін, вихід їх з під контролю. 
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ 

 

Світові фінанси виникли в наслідок розповсюдження на 

світогосподарські зв’язки фінансових відносин. Останні, у свою чергу, 

сформували світову фінансову систему, яка включає у себе національно-

державні фінанси та міжнародні фінанси.  

Слід відмітити, що в економічній літературі не існує однозначної 

думки стосовно розмежування дефініцій «міжнародні фінанси» та «світові 

фінанси». Проте не слід ототожнювати ці поняття. Через світові фінансові 

канали відбувається рух фінансових ресурсів держави як публічного союзу, 

міжнародних фінансових організацій, інституцій, центрів, а також суб’єктів 

господарювання та населення. Міжнародні фінанси формуються у наслідок 

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance
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руху фінансових ресурсів за межами національних держав, тобто на 

наднаціональному рівні. 

Порівняльна характеристика національних та міжнародних фінансів 

наведена в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 – Порівняльна характеристика національних та міжнародних 

фінансів 

Національно-державні фінанси Міжнародні фінанси 

Область руху фінансових ресурсів 

Національна фінансова система Міждержавні канали руху 

Механізм правового регулювання 

Національне законодавство Міжнародне право 

Матеріальні носії фінансових відносин 

Національна валюта Валютні цінності 

Суб’єкти фінансових відносин 

Держава в особі державних органів 

влади, суб’єкти господарювання у 

межах національної економіки та 

громадяни держави 

Уряди держав, економічні суб’єкти, 

населення, міжнародні фінансові 

організації, міжнародні 

фінансовокредитні інститути, ТНК 

Ціль 

Фінансове забезпечення розвитку 

національної економіки і соціальних 

потреб громадян 

Забезпечення економічної інтеграції 

національних економік у єдину 

систему світогосподарських зв’язків 

 

Матеріальною основою міжнародних фінансів є міжнародні фінансові 

потоки, які складаються між країнами у вигляді: 

а) грошових потоків – надходжень валютних коштів від експорту та 

імпорту товарів і послуг; ці потоки можуть відображати фінанси суб’єктів 

господарювання, однак оскільки вони належать різним країнам, то 

відображають рух грошових потоків між країнами; 

б) потоків кредитних коштів, які також являються двохсторонніми: з 

одного боку, надання позики, а з іншого – її погашення і сплата відсотків; 

в) операцій з цінними паперами і різними фінансовими інструментами; 

г) зарубіжних інвестицій в основний і оборотний капітал; 
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д) перерозподілу частки національного доходу через бюджет у формі 

допомоги бідним країнам та внесків держав до міжнародних організацій 

тощо. 

Таким чином, об’єктом міжнародних фінансів є потоки грошових 

коштів і пов’язані з ними фінансові відносини на світовому ринку. 

Об’єктивною основою становлення і розвитку міжнародних фінансів 

виступають закономірності міжнародного кругообігу функціонуючого 

капіталу, на одному полюсі якого виникають тимчасово вільні кошти, на 

іншому – постійно виникає попит на них. 

Централізація певної частини фінансових ресурсів на світовому рівні 

забезпечує потреби світового господарства; економічними передумовами 

формування таких ресурсів являється розвиток торгівлі, кредиту, участь 

країн в реалізації міжнародних проектів і програм в різних галузях, 

наростання економічної інтеграції і глобалізації. 

Теорія і набутий досвід підтверджують, що в умовах глобалізаційних 

процесів фінанси реструктуризуються не тільки за простором їх 

функціонування, а й за походженням суб’єктів, які умовно можна поділити 

на національно-державні та міжнародні. Так, національно-державні, як 

правило, функціонують у межах території однієї держави, не залучаючи 

іноземних суб’єктів, на основі національного законодавства і є виключно 

внутрішньо-національними. Міжнародні фінанси охоплюють міждержавні та 

транснаціональні фінансові відносини, для яких характерний іноземний 

елемент. 

Як економічна категорія міжнародні фінанси – це сукупність відносин, 

опосередкованих рухом валютно-фінансовиїх потоків, що виникають у 

зв’язку з перерозподілом фінансових ресурсів і капіталу в системі світоіого 

господарства через дію ринкового і неринкового механізмів. 

Система міжнародних фінансових відносин складається між різними 

суб’єктами. Суб’єктами міжнародних фінансів є: держави, юридичні і 
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фізичні особи, наднаціональні суб’єкти – міжнародні організації і фінансові 

інститути, а також банки, фондові та товарні біржі і інші кредитно-фінансові 

установи – посередники на міжнародному фінансовому ринку. 

Міжнародні фінансові відносини можуть складатися: 

· між суб’єктами господарювання різних країн; 

· між державою і урядами інших країн; 

· між державою і міжнародними фінансовими організаціями; 

· між державою і міжнародними фінансовими інституціями тощо. 

Видимою зовнішньою формою вияву міжнародних фінансів є 

розгалужена система руху валютно-фінансових потоків, що виникають між 

суб’єктами фінансових відносин на міжнародному і глобальному (світовому) 

рівнях. 

За матеріально-речовим втіленням міжнародні фінанси часто 

ототожнюються із фондами фінансових ресурсів, що утворюються у 

результаті перерозподільних відносин і використовуються для забезпечення 

безперервності суспільного відтворення на світовому рівні та задоволення 

спільних потреб, які мають міжнародне значення. 
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РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 

 

Генезис транснаціональних корпорацій доцільно пов'язувати з 

довготривалими процесами, а саме: з розвитком торгівлі, витоки яких 

сягають стародавньої історії. Вже у третьому тисячолітті до н.е. торгівля 

процвітала між містами-державами Шумеру, такими як Урук, Лагаш, Кіш, 

Еріду, Емма, Ларса та Ніппур. Саме шумери створили такі економічні 

поняття, як: кредит, рахунок або вексель. У наступні історичні періоди 

з'являлися і зникали великі цивілізації, такі як: Шумер, Аккад, Вавилонія, 

Ассирія, Хатті, Персія, Єгипет, в яких торгівля, визначена сьогодні як 

міжнародна, розвивалася. У той же період у Середземномор'ї фінікійці 

розвивали процвітаючу комерційну мережу. Особливе значення в 

економічній історії світу мало відкриття та практичне застосування техніки 

виплавки заліза хеттами в XVII-XIII століттях до н.е. Однак, слід 

підкреслити, що розвиток торгівлі в цивілізаціях Стародавнього Сходу був 

регіональним через острівковий розподіл античних культур [1]. 

Початок міжконтинентальної торгівлі товарами датується II 

тисячоліттям до н.е., коли існував торговий шлях, що з'єднував Західну 

Африку з Центральною Азією, а вже в V ст. до н.е. активно велась торгівля 

європейських народів з китайцями.  

Однак віха в розвитку підприємств відбулася в період великих 

географічних відкриттів, коли ми вперше в історії маємо справу з прямими 

іноземними інвестиціями. Французькі, англійські, голландські, іспанські, 

бельгійські та португальські компанії починають інвестувати у свої колонії, 

будуючи основи місцевої економіки. До перших транснаціональних 

корпорацій, безперечно, належать Лондонська цукрова компанія з очерету 
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(Muscovy Company), створена в 1553 р., Голландська Ост-Індська компанія та 

Британська Ост-Індська компанія [2]. Пошуки дороги до Індії призвели до 

створення нових торгових шляхів, що перетинають Атлантичний океан і 

знаходилися вздовж берегів Індійського та Тихого океанів. Діючі корпорації 

в період великих географічних відкриттів часто мали власні армії, що 

дозволяло їм правити на підлеглих територіях, таких як: Індія, Індонезія, 

Південна Африки.  

З огляду на домінування корпорацій з окремих регіонів виділяють три 

етапи:  

- етап домінування європейських корпорацій - середина XIX століття 

до Другої світової війни; 

- етап домінування американських корпорацій - кінець Другої світової 

війни приблизно до 1970р.;  

- етап експансії корпорацій з країн Тріади - період з 1970 р. [3].  

Однак період домінування європейських корпорацій безпосередньо 

пов'язаний із наслідком великих географічних відкриттів. Колоніальні імперії 

створили торгові пункти у своїх колоніях, в яких з часом були запроваджені 

європейські методи виробництва.  

До перших сучасних корпорацій належать:  

- металургійний комбінат SA Cockerill, створений у Німеччині 1815 р., 

- німецькі заводи фармацевтичної промисловості Bayer (1863 р.), 

- швейцарські заводи харчової промисловості Nestle (1867 р.), 

- французькі заводи гумової промисловості Michelin (1893 р.)  

- британський Lever Brothers (1890) [4].  

Основними факторами розміщення діяльності за кордоном є митні 

бар'єри, що перешкоджають експорту або доступу до сировини.  

Період панування американських підприємств безпосередньо 

пов'язаний із концентрацією американського капіталу, здійсненою на рубежі 

XIX i XX століть, що дало змогу завоювати зовнішні ринки. До перших 
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американських гігантів належать General Electric, American Tabacco та 

Internationel Paper. На зростання значення американських корпорацій у 

першій половині ХХ століття, безперечно, вплинули дві світові війни, що 

призвели до руйнування європейських економік. Після Другої світової війни 

американські корпорації розбагатіли, відбудувавши спустошену Європу. 

Третій період розвитку корпорації є наслідком американської допомоги, 

наданої європейським країнам та Японії після закінчення Другої світової 

війни. Перші спроби експансії японських корпорацій були відзначені в 1950-

х роках. З цим періодом пов’язане перше використання концепції 

глобалізації. З цим періодом пов’язане перше використання концепції 

глобалізації. Однак лише розпад Бретон-Вудської системи та економічний 

спад у США дали змогу динамічно розвиватися європейським та японським 

корпораціям. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН 

 

Проблема конкурентоспроможності є ключовою в сучасних 

дослідженнях міжнародної економіки, практично значимою і для країн - 

усталених економічних лідерів; і для прогресуючих у той чи інший період 

свого розвитку нових індустріальних держав; і для нових незалежних держав, 

які лише у 90–і роки ХХ століття долучилися до міжнародної ринкової 

конкуренції. 

Конкурентоспроможність - це комплексна категорія, її переваги 

остаточно реалізуються через торгівлю, але базис конкурентних переваг 

створюється на всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі значною 

мірою за рахунок структурної перебудови і дійової політики самого 

суспільства. Конкурентоспроможність національної економіки - це здатність 

економічної системи забезпечувати за будь-якого впливу внутрішніх та 

зовнішніх чинників соціально-економічну оптимальність, яка виявляється у 

високому суспільному ефекті. За визначенням Європейської економічної 

комісії ООН, для досягнення високого рівня конкурентоспроможності країни 

мають виконуватися такі умови (або хоча б частина з них): 

1) експортери мають зберігати та збільшувати свою частку на 

зовнішніх ринках; 

2) на продукцію з високою доданою вартістю та сучасні технології має 

припадати частка експорту, що постійно зростає; 

3) має збільшуватися середня питома вартість експорту країни. 

Розвиток системи світогосподарських зв'язків знаходиться під впливом 

інтеграційних процесів, які інтенсивно розвиваються в усіх регіонах. В 
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межах інтеграційної тенденції відбуваються два взаємозалежні процеси: 

глобальна інтеграція, яка виявляється в формі глобалізації, та регіональна 

інтеграція. Під  

регіональною економічною інтеграцією розуміється процес розвитку 

економічних зв’язків та співробітництва країн, але цей процес веде до 

формування єдиного господарського комплексу в регіональному масштабі, 

тобто утворюється єдиний економічний регіон, який виявляє себе як 

самостійне ціле. Всі ці процеси прямо та опосередковано впливають на 

рівень конкурентоспроможності країн та регіонів. 

У світі нараховується більше 20 інтеграційних економічних 

угруповань, проте основна частина міжнародної економічної діяльності 

припадає на три інтеграційних об’єднання: ЄС, НАФТА, АСЕАН. Але лише 

на два регіональних економічних угруповань (НАФТА та ЄС) припадає 

майже половина світового ВВП, торгівлі товарами та послугами, іноземного 

інвестування. При цьому країни НАФТА є лідерами за обсягами виробництва 

ВВП, займають перше місце в світі за площею території, друге – за кількістю 

населення, обсягами експорту та імпорту товарів та послуг, за залученням та 

наданням інвестицій. Аналіз показників рівня конкурентоспроможності країн 

світу в цілому, свідчить про перспективи економічного зростання в країнах з 

розвиненою економікою у порівнянні з попереднім періодом. Про 

відновлення економіки США, свідчать збільшені обсяги виробництва та 

зайнятості. Економіка Японії, як і раніше потребує стимулювання приватного 

попиту, проте поступово виходить з застою. Щодо країн Європи, то ситуація 

тут складна: з одного боку деякі країни демонструють доволі стабільне 

зростання темпів економічного розвитку, в той час як інші продовжують 

демонструвати слабкий приріст за рахунок тривалого внутрішнього попиту, 

високого рівня безробіття та фінансової фрагментації. Темпи економічного 

росту у країнах з економікою що розвивається більш уповільнені ніж у 

попередні роки. Це зумовлено змінами у навколишньому середовищі, що 
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характеризується складністю доступу до капіталу, а також більш низькими 

цінами на сировинні товари. Характерною особливістю сучасних 

міжнародних економічних відносин є формування нових інтеграційних 

утворень, яким притаманні певні ознаки та тенденції розвитку. Інтеграційні 

об’єднання формуються як за географічними, так і соціально-економічними 

параметрами. Одним із найбільш яскравих утворень у сучасному світі 

вважається група країн БРІКС, до складу якої входить п’ять найбільших 

емерджентних економік: Бразилія, Росія, Індія, Китай та 

Південноафриканська республіка (ПАР). 

Співробітництво з країнами БРІКС можна вважати одним із 

стратегічних напрямів зовнішньоекономічної політики України на сучасному 

етапі. Протягом 2009-2020 рр. спостерігалася стабільна динаміка 

нарощування обсягів експорту та імпорту товарів і послуг: з 4,3 млрд. дол. 

США (26,4% у структурі загального експорту України) до 22,2 млрд. дол. 

США (32,3%). Проте частка України у загальній структурі експорту країн 

БРІКС становила у 2020 р. лише 0,77%. З метою підвищення ефективності 

співпраці між Україною та світовими інтеграційними утвореннями необхідно 

здійснити комплекс послідовних заходів, націлених на покращення 

інвестиційного та бізнес-середовища, розбудову сучасної інфраструктури, 

підтримку високотехнологічних галузей промисловості та модернізацією 

економіки загалом. 
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ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Сучасна економіка перебуває в стані постійного розвитку і стає все 

складнішою системою. 

Світова поточна ситуація у сфері фінансів досить суперечлива. Для 

корпоративних фінансів спостерігається різке падіння прибутковості 

більшості компаній, і в той же час відбувається нарощення заборгованості. У 

світовій економіці при нульових процентних ставках різко зростає 

державний борг, активно впровадились нові грошові засоби (біткоіни) та 

змінився сам підхід у кредитно-грошовій політиці. 

До того, як пандемія COVID-19 завдала удару по світовій економіці, 

міжнародні дискусії зосереджувалися в основному на «синхронізованому 

уповільненні» світової економіки, що помітно за світовими економічними 

прогнозами Міжнародного валютного фонду за жовтень 2019 р. (International 

Monetary Fund, 2019). Використовуючи вихідні дані ООН аналізу для світової 

економічної ситуації, які розраховується за ринковими курсами, а не за 

паритетними цінами, як у МВФ, беручи до уваги погіршення економічних 

наслідків через COVID-19, важливо відзначити, що у 2019 р. світова 

економіка пережила найповільніше зростання (2,3%) з часу відновлення, яке 

відбулося після північноатлантичної фінансової кризи. Це правильно 
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порівняно з піком у 2017р. (3,2%) та з середнім показником 2010–2018 рр. 

(2,8%). Особливо це стосується розвинених економік, зокрема Японії та ЄС. 

Уповільнення відбулося також у США і продовжилося у 2020 р. Крім того, 

воно супроводжувало загальносвітові темпи зростання, які не досягли 

п’ятирічного рівня до кризи 2008–2009рр. (3,9% у 2002–2007рр.), а також 

тих, що були досягнуті у 1990–2007рр. (3,0%). Іншими словами, відбулося 

незначне зростання в контексті тенденції до уповільнення, яка у 

довгостроковій перспективі розпочалася у 1970-х чи 1980-х рр. у різних 

частинах розвиненого світу. 

Подолання вірусної пандемії коронавірусної хвороби COVID-2019-

2020 виступає пріоритетним завданням у регулюванні економіки всіх країн. 

Переважна більшість науковців та керівників світових фінансових структур 

вказують, що економіка всіх країн світу увійшла в рецесію переважно через 

впровадження жорстких обов’язкових карантинних заходів.  

Темп зростання світової економіки у 1998–2007 роках складав 4,2%, і 

цей показник не було досягнуто після подолання кризи 2008-2009 років. В 

2018 р. середньорічний темп росту економіки склав 3,6% (у розвинутих 

країнах - 2,2%, що нижче за темп 2,8% у 1998–2007 роках, а в країнах, що 

розвиваються - 4,5% в порівнянні 5,8% з 1998–2007 роками). В 2019 році 

темп не зріс, а в 2020 році різко впав. 

Спираючись на світовий досвід, можемо стверджувати, що 

визначальною передумовою трансформаційних перетворень та економічного 

зростання країни є надходження й ефективне використання прямих 

іноземних інвестицій (далі – ПІІ). 

Кінцева мета здійснення ПІІ є виробництво товарів (надання послуг) і 

їх подальше переміщення між країнами. Акумуляція капіталу в середині 

однієї країни в довготривалій перспективі має низку істотних переваг перед 

іншими формами економічного співробітництва для останньої, а саме: ПІІ не 

стають тягарем зовнішнього боргу, а навпаки – сприяють його погашенню; 
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імпорт прямих підприємницьких капіталів збільшує в країні виробничі 

потужності; ПІІ є джерелом нових технологій та передових методів 

управління й маркетингу, сприяють розвитку національної науково-дослідної 

бази; сприяють більш ефективній приватизації та реструктуризації 

економіки, створюють додаткові робочі місця, при цьому збільшуючи 

реальні доходи працівників; у країні збільшуються бюджетні надходження у 

вигляді податків на діяльність міжнародних спільних підприємств; імпорт ПІ 

стимулює конкуренцію й пов’язані з нею позитивні явища (підрив позицій 

місцевих монополій, зниження цін та підвищення якості продукції, що 

заміщує як імпорт, так і застарілі вироби місцевого виробництва); ПІІ 

забезпечують найбільш ефективну інтеграцію національної економіки у 

світову [5]. 

 Водночас прямі приватні інвестиції мають і негативні наслідки. 

Виходячи з природи поняття інвестицій, зазначимо, що останні передбачають 

виконання підприємницької діяльності, а отже, вагома частка контролю над 

підприємством належить інституційній одиниці (інвестору). Така форма 

керування містить у собі потенційні загрози, ризики для певних держав. 

Головними проблемами для приймаючих Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії країн при цьому є занадто велика роль 

міжнародних компаній в окремих сферах економіки, їх економічна сила, 

спроможність до маневрування в міжнародному просторі, як і обмеження 

ними національного суверенітету країн-реципієнтів ПІІ. Зокрема, мотивуючи 

відсутність товарів виробничого призначення на внутрішньому ринку, 

іноземні компанії можуть їх імпортувати зі своїх зарубіжних філіалів за 

трансфертними цінами, а останні, зазвичай, не відображають реальних умов 

торгівлі й значно розходяться з ринковими цінами [6].  

До недоліків ПІІ із погляду економіки країни-об’єкта інвестування, 

також відносимо ризик усунення з ринку вітчизняних виробників і 

постачальників; сувору експлуатацію місцевих сировинних ресурсів; 
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збільшення залежності країни від іноземного капіталу; постачання (збут) 

неякісних, недосконалих і морально застарілих ресурсів та активів; 

модифікацію структури економіки та їх пристосування до інтересів 

інвестора; погіршення платіжного балансу; деформацію культури 

підприємництва [6]. 

Однак світова практика на прикладі розвинутих держав неодноразово 

доводила свою ефективність і позитивний вплив на загальний добробут 

держав. Разом із тим особливо гостро постає питання залучення іноземних 

інвестицій у країни з перехідною економікою, а саме в групу держав, які 

перебувають у процесі реформування політичної та соціально-

економічноїструктури, трансформації наявних тут раніше адміністративно-

командних економічних систем у ринкову економіку [2]. 

Щоб змінити та обернути у зворотному напрямку ці масові 

несприятливі тенденції, системаООН повинна постати форумом для великих 

політичних домовленостей, які мають важливе значення для досягнення 

амбіційних планів  

Ці глобальні політичні угоди повинні включати: по-перше, 

розроблення більш посилених механізмів співпраці з країнами, що 

розвиваються, не лише у сфері охорони здоров’я, а й для управління 

негативними соціально-економічними наслідками кризи COVID-19; по-

друге, оновлення зобов’язань щодо зміцнення торговельної 

мультилатеральності та подолання поточного колапсу міжнародної торгівлі; 

по-третє, порядок денний для глобального валютно-фінансового 

співробітництва, не менш амбітний ніж той, що був прийнятий після 

північноатлантичної фінансової кризи. Аналіз цих ключових пунктів 

глобальної політичної угоди та вироблення на його основі конкретних 

практичних інструментів становлять перспективу подальшого розвитку 

досліджень у цьому напрямку. 
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ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО - НАЙБІЛЬШ ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Розвинуті аграрні країни світу, які досягли граничного рівня хімізації 

сільського господарства, здійснюють активну науково-технічну та 

інвестиційну політику з розвитку екологічного землеробства з 

використанням альтернативних технологій, зокрема, органічних та 

біологічних. Особливістю даних технологій є те, що вони спрямовані на 

виробництво продукції з певними якостями за рахунок відмови від 

застосування хімічних добрив, вирощування генетично модифікованих 

організмів замість раціонального використання земельних ресурсів та 

сучасних досягнень біотехнологій, жорсткого контролю якості тощо. У 

результаті отримуються так звані органічні продукти, які відрізняються від 

звичайних не лише наявністю сертифіката, але й екологічною безпекою, 

високою якістю та свіжістю, вищими смаковими якостями. Крім того, в 

довгостроковій перспективі зберігається та підвищується родючість ґрунтів, 

підтримуються та розширюються біологічні цикли в системі ведення 

господарства та переробки, в т.ч. мікроорганізми, рослини та тварини, 

зводиться до мінімуму забруднення навколишнього середовища, 

здійснюється охорона водних ресурсів тощо.  

Органічне виробництво є одним із перспективних напрямів розвитку 

агропродовольчого сектору України та офіційно визнано пріоритетом 

державної аграрної політики. Нині в Україні намітилася позитивна динаміка 

збільшення площ сільськогосподарських угідь, зайнятих під органічним 

виробництвом.  
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За даними моніторингу, проведеного Мінекономіки, у 2019 році 

загальна площа сільськогосподарських земель з органічним статусом та 

перехідного періоду склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі 

земель сільськогосподарського призначення України). При цьому 

нараховувалось 617 операторів органічного ринку, з них 470 – 

сільськогосподарські виробники. 

Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні 

продовжує розширюватись через основні мережі супермаркетів. Основними 

видами органічної продукції, яка виробляється в Україні є зернові культури, 

молоко та молочні продукти, крупи, м’ясо та м’ясні продукти, фрукти та 

овочі. 

Українську органічну продукцію купують переважно країни ЄС. У 

2019 році Україна посіла 2-ге місце зі 123 країн за обсягами імпортованої 

органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з 

попереднім роком. 

Так, протягом 2019 року до ЄС ввезено 3,24 млн. тонн органічної 

агропродовольчої продукції, більше 10 % з якої – українська. При цьому 

український імпорт до ЄС збільшився на 27 % - з 265,8 тис. тонн у 2018 році 

до 337,9 тис. тонн в 2019 році. 

Найбільшими країнами-споживачами вітчизняної органічної продукції 

є Нідерланди, Німеччина, США, Швейцарія, Італія, Великобританія, Австрія, 

Польща, Чехія, Франція, Угорщина, Румунія, Бельгія, Болгарія, Литва, 

Канада та Данія. Українські виробники також експортують в Австралію та 

деякі азіатські країни. Основними експортним продуктами є зернові, олійні, 

ягоди, гриби, горіхи фрукти. Також експортуються макуха соняшника, 

борошно, олія соняшникова, шрот соняшниковий, яблучний концентрат та 

березовий сік. 

Загалом в Європі знаходиться 23% усіх органічних світових 

сільськогосподарських земель та налічується чотири країни, де понад 10% 
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усіх земель сільськогосподарського призначення знаходиться під органічним 

сільськогосподарським виробництвом: це Ліхтенштейн (30%), Австрія (16%), 

Швейцарія (11,1%) та Швеція (10,8%). Найбільші площі земель, зайнятих під 

органічне виробництво в Європі, мають Іспанія (1,1 млн га), Італія (1 млн га) 

та Німеччина (0,9 млн га). У Східноєвропейському регіоні перше місце за 

кількістю сертифікованих угідь органічного сільського господарства займає 

Україна, де організовано переважно виробництво зернових, зернобобових і 

олійних культур[5]. 

Органічна продукція більш поширена й популярна в тих країнах і 

регіонах, де вищий рівень розвитку. Обсяги споживання органічної продукції 

в Україні надзвичайно низькі й становлять лише 5,1 млн євро (0,11 євро на 

одну особу). Для порівняння, у Данії – 138,60 євро на одну особу, Швейцарії 

– 131,50 євро на одну особу, Австрії – 103,80 євро на одну особу.[1].  

Головним стимулом для вітчизняних господарств для переходу на 

органічні практики були кращі маркетингові можливості та преміальні ціни 

на органічну продукцію. Однак ринок органічної продукції як на 

національному рівні, так і на міжнародному також вимагає більш 

сприятливого економічного середовища функціонування, стійких 

взаємозв'язків та інфраструктури, всебічної державної підтримки. Існують 

одиничні ініціативи з реалізації органічної продукції на місцевому рівні, але 

все ще існує невеликий попит і бракує знань щодо органічного сільського 

господарства та його переваг серед споживачів. Тому необхідно одночасно 

активно розвивати всі аспекти розвитку ринку, тобто підвищувати обсяги 

виробництва, стимулювати попит і поліпшувати обізнаність споживачів 

щодо органічного сільського господарства та органічних продуктів на всіх 

рівнях – від фермера до споживача. У рамках заходів підтримки акцент 

робиться на стимулюванні виробництва, оскільки розвиток ринку вимагає 

підвищення кількості, якості та асортименту пропонованої продукції. Другим 

пріоритетом є інструменти стимулювання розвитку ринку, які включають 
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розбудову знань, особливо на національному рівні, і професіоналізацію 

органічного агровиробництва. Ці заходи повинні підтримуватися 

відповідними діями щодо розбудови потенціалу та підтримки співпраці в 

органічному секторі між приватним та державним секторами, а також 

гармонізацією законодавства. 

Максимальний попит на органічну продукцію спостерігається у 

населення віком 40-49 років (4,58 млн чол.) та сім’ї з дітьми до 7 років (7,25 

млн чол.). Це пояснюється, насамперед, кращим матеріальним становищем 

першої групи людей і відповідальним ставленням до свого здоров’я. Покупці 

органічної продукції розраховують на високу якість та свіжість продуктів, 

кращі смакові якості органічної продукції, відсутність генетично 

модифікованих організмів. Окрім того, в світі стає все більше екологічно 

грамотних людей, які прагнуть дбати про довкілля й тому обирають 

органічну продукцію як таку, під час виробництва якої не завдається шкоди 

природному середовищу [5]. 

Найбільше покупців із країн ЄС цікавлять продукти тваринництва, 

заморожені ягоди та плодова продукція (яблука, груші), у свіжому та 

переробленому вигляді, органічна телятина, мед 

За кордоном від українського виробника очікують органічну сировину, 

але ми маємо диктувати свої умови. Щоб зменшити залежність від зовнішніх 

факторів, фермери повинні створити потужний внутрішній ринок, щороку 

поповнювати асортимент свого виробництва готовими органічними 

продуктами з доданою вартістю експортної якості, дбати про їхню належну 

маркетингову привабливість.  

З огляду на наведені концептуальні елементи, визначимо базові 

стратегічні пріоритети сучасної стратегії розвитку органічного сектору 

сільськогосподарської галузі України. Основні заходи в рамках даних 

стратегічних пріоритетів включають: 1. концентрацію державних стимулів 

щодо виробництва продуктів і послуг, просування та реалізації більшого 
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числа товарів, сумісних з органічними практиками; 2. підтримку наукових та 

освітніх закладів для збільшення досліджень з органічної тематики, розвитку 

системи управління знаннями щодо органічних практик та збереження 

традиційних сільськогосподарських систем із метою більш ефективного 

переходу господарств до органічного сільського господарства; 3. сприяння та 

захист традиційних знань населення про сорти сільськогосподарських 

культур та практику ведення сільського господарства; 4. вивчення 

перспектив грошових виплат за екосистемні послуги органічним 

сільськогосподарським виробникам для стимулювання переходу до 

органічного господарювання; 5. розгляд та усунення державних 

фінансованих програм, які заохочують нестійкі інтенсивні практики, 

засновані на максимізації дохідності за рахунок якості та здоров'я 

навколишнього середовища; 6. реформування національної системи 

економічних показників аграрного сектору з метою відображення та 

порівняння впливу на екологію та навколишнє середовище інтенсифікованих 

систем господарювання; 7. вирішення проблеми дефіциту робочої сили та 

сприяння змінам, необхідним на сучасних ринках, у ланцюгах створення 

вартості та торговельних системах, за допомогою відповідних стратегій та 

механізмів регулювання попиту та пропозиції, у т. ч. за рахунок побудови 

системи поінформованості споживачів та розвитку систем ринкової 

інформації. [4]. 

Органічні виробники дають змогу активізувати залучення молоді на 

сільські території, інвестиційних ресурсів, сформувати передумови 

інвестиційно-інноваційних заходів соціально-економічного і екологічного 

розвитку, забезпечення активізації процесів агробізнесу. Органічне сільське 

господарство, маючи значний потенціал для економічного, соціального та 

екологічного розвитку середовища сприятиме комплексному розвитку 

сільських територій й поліпшенню стану здоров’я населення. [3]. 
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ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗДРІБНОГО ПРОДАЖУ 

ТОВАРІВ 

 

На сучасному етапі трансформації економіки України необхідно 

визнати, що найбільш динамічні зміни відбуваються у діяльності 

торгівельних підприємств. Ці зміни найбільш яскраво виражаються у 

збільшенні фінансової самостійності підприємств, удосконаленні та 

залученні передових іноземних методів господарювання, появі нових 

унікальних тенденцій розвитку, збільшення і урізноманітнення методів, що 
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направлені на підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг котрі 

надаються. 

Нова соціально-орієнтована система, що сформувалася в даний час на 

Україні вимагає переглянути форми та методи, за допомогою яких управляли 

економікою підприємств та висунути нові, які будуть більш дієвими при 

даній економічній формації. 

Трансформація економічних процесів викликала значні та досить такі 

ґрунтовні зміни в усіх сферах народного господарства, в тому числі і такій 

галузі як торгівельна діяльність, висунувши до неї нові права та вимоги, а 

саме: економічна самостійність, повна відповідальність за результати 

господарської діяльності. самостійне формування та реорганізація системи 

управління, її структурних підрозділів, яка при певних сприятливих 

обставинах забезпечить високу продуктивність праці, конкурентоздатність 

товарів котрі продаються, та стійке положення на відповідному сегменті 

ринку. 

Оскільки забезпечення ефективного функціонування підприємств 

торгівельної діяльності за сучасних умов досить важливо правильно 

сформувати стратегію та тактику даного підприємства, виявити потенційних 

клієнтів, визначити свій асортимент товарів та технологію їх реалізації, 

забезпечити високу якість обслуговування споживачів та визначення 

доцільної та раціональної торговельної політики, то актуальність обраної 

теми дослідження визначає переваги поряд з іншими. 

Важливо також відмітити, що при високій конкуренції на ринку товарів 

побутової техніки, від досліджуваного підприємства «Продуктовий магазин 

«Надорожнянка» вимагається забезпечити досить високий рівень 

обслуговування споживачів, широкий та постійно оновлюється асортимент 

товарів, стабільно-високий рівень якості запропонованих товарів, 

впровадження нових технологій в управлінні та обслуговуванні клієнтів, 

якісна організація виробничого процесу. 
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Незважаючи на позитивне зростання питомої ваги продуктів 

харчування, придбаних у підприємствах роздрібної торгівлі, даний показник 

залишається низьким. Характерною є диспропорція даного показника у 

сільській і міській місцевості.  

Виходячи із проведеного аналізу можна виділити такі зовнішні 

конкуренті переваги підприємства, як вигідне розміщення магазину, 

орієнтація на широке коло споживачів – мешканців села наближеного до 

магазину. Та внутрішні конкурентні переваги – значна торгова площа, 

широкий та глибокий асортимент товарів наявність порційних хлібо-

булочних виробів (пиріжки, піцца , паніні, круассани). 

Виходячи із проведеного аналізу зовнішнього конкурентного 

середовища можна зробити висновок про те, що основними конкурентними 

силами для магазину «Надорожнянка», що впливають на реалізацію стратегії 

розвитку є постачальники, споживачі, конкуренти та загроза появи нових 

конкурентів. 

З постачальниками підприємство налагодило гарні зв’язки, сила тиску з 

боку постачальників не є великою, оскільки підприємство може вибирати із 

значного кола аналогічних фірм м. Івано-Франківська, м. Коломиї та 

України, підшукуючи найбільш вигідні умови постачання та найбільш 

сприятливий рівень цін постачання. 

Стосовно споживачів – цей фактор середовища може суттєво впливати 

на справи магазину. Магазин є одним із закладів торгівлі в селі Надорожна 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області, він має гарний 

імідж у покупців, пропонує свою продукцію та товари за прийнятними 

цінами. Тому є певне коло споживачів – прихильників магазину. Разом з тим, 

споживачі сьогодні мають значну силу торгу, оскільки поруч із магазином 

розташовані магазини-конкуренти і споживач може вибирати з їх числа. 

Щодо конкурентів – то це один із факторів середовища, що найбільш 

сильно впливає на результати діяльності підприємства. Кількість конкурентів 
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зростає за останні роки, вони пропонують схожий асортимент товарів, деякі з 

них однаковому ціновому діапазоні. Стосовно появи нових конкурентів, то їх 

поява цілком можлива, оскільки для організації діяльності малого 

підприємства необхідний порівняно невеликий капітал із сферою 

виробництва, а також є місце для розміщення нових підприємств такого типу 

у цьому районі. Оскільки конкуренція досить сильна, то для виділення 

підприємства із загальної кількості конкурентів, необхідно застосувати 

активні рекламні заходи, заходи мерчандайзингу, надання додаткових послуг 

створення сайту. 

Враховуючи місце розміщення магазину, при формуванні стратегії 

розвитку потрібно орієнтуватися на основні групи споживачів – мешканці 

села: школярі, сім’ї з дітьми, пенсіонери, студенти Тлумацького коледжу 

ЛНАУ. Відповідно потрібно організовувати роботу з формування лояльності 

саме цих груп споживачів, створюючи сучасні канали реклами асортименту 

закладу роздрібної торгівлі, оновлюючи асортимент, доповнюючи 

асортиментні групи товарів продуктами, що дадуть змогу сформувати 

позитивний високий імідж нашого підприємства. 

Типово, що у сільській місцевості переважно споживають продукти 

власного виробництва. Викликає занепокоєння значна частка продукції, 

придбаної на продуктових ринках, що ускладнює контроль над якістю 

продуктів харчування. Негативною тенденцією роздрібного продажу 

продовольчих товарів є порівняно великі обсяги несанкціонованого імпорту, 

який здається неподоланним.  

Основними чинниками, які формують обсяги роздрібного продажу 

продовольчих товарів підприємствами роздрібної торгівлі, є зростання 

платоспроможного попиту та збільшення реальних доходів населення. Із 

цього погляду дестабілізуючим чинником ринку продовольчих товарів є 

відтік працездатного населення, який на тлі негативного природного 
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приросту населення провокує суттєве скорочення чисельності постійного 

населення, а отже, і покупців. 

В умовах відносної насиченості ринку продовольчих товарів ключовою 

проблемою роздрібних крамниць у постійній боротьбі з несанкціонованим 

імпортом та стихійною торгівлею є стимулювання попиту з метою 

нарощування обсягів продаж та розширення або закріплення ринкової ніші. 

Роздрібна торгівля - це завершальна форма продажу товарів кінцевому 

споживачеві в невеликих обсягах через магазини, павільйони, лотки, намети 

та інші пункти мережі роздрібної торгівлі. Комерційна робота з продажу в 

роздрібних торгових підприємствах на відміну від оптових підприємств має 

свої особливості. Роздрібна торговельна мережа характеризується великою 

територіальної розкиданістю. 

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу 

коштів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається 

перетворення товарної форми вартості у грошову і створюється економічна 

основа для поновлення виробництва товарів. 

Роздрібна торгівля так міцно увійшла в наше життя, що ми вже не 

помічаємо її. Будучи покупцями, ми не замислюємося про те, які непрості 

рішення приймають менеджери торгових підприємств. А їм доводиться 

приймати складні рішення, що стосуються розробки стратегій, розміщення 

магазинів, вибору товарного асортименту та послуг, а також питань 

ціноутворення, виробництва та представлення товарів. 
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ШЛЯХИ РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ТВАРИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Не дивлячись на те, що Львівська область та й загалом Україна за часи 

незалежності втратила позиції провідного виробника та експортера 

тваринницької продукції, вітчизняні організовані агроформування мають 

значний потенціал щодо нарощування обсягів виробництва як сировини 

тваринного походження так і готової продукції зазначеної підгалузі аграрної 
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сфери. Саме це дозволить нашій країні, у разі розробки та практичного 

запровадження обґрунтованих та виважених заходів економічної політики в 

сфері державного регулювання виробництва, реалізації а також експорту та 

імпорту продукції тваринництва, зайняти достойне місце на світовому ринку 

м’яса та інших продуктів тваринницького походження. 

Державна підтримка вітчизняної тваринницької галузі, на нашу думку, 

має створити достатні стимули для забезпечення внутрішньої потреби в 

м`ясо-молочній продукції через відродження тваринницької галузі в 

сільгосппідприємствах, розвиток тваринництва в особистих селянських та 

фермерських господарствах, підвищення експортного потенціалу галузі за 

рахунок крупнотоварних та спеціалізованих аграрних підприємств та 

створення за рахунок тваринництва додаткових робочих місць в сільській 

місцевості.  

З метою практичного виконання перелічених завдань в Україні в 

комплексі заходів, направлених на відродження тваринництва, необхідно 

суттєво підвищити ставки мита на імпорт тваринницької продукції, а також 

посилити нетарифні бар’єри на ввезення продукції тваринницького 

походження на територію України, що дозволить захистити вітчизняних 

товаровиробників, внутрішній ринок та економічні інтереси нашої країни, а 

також забезпечить формування надійного джерела фінансування розвитку 

вітчизняної тваринницької галузі. 

Необхідно зазначити, що підвищення митних ставок на експорт 

тваринницької продукції до України не відповідає основним вимогам 

Світової організації торгівлі та Євросоюзу [2]. Поряд з цим, зважаючи на 

світову продовольчу кризу та необхідність забезпечення людства продуктами 

харчування, посилення тарифних та нетарифних бар’єрів на тваринницьку 

продукцію, що імпортується в Україну, за умови зростання як обсягів 

виробництва вітчизняних продуктів харчування тваринницького походження 

так і експортних можливостей української тваринницької підгалузі, буде 
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сприйняте і СОТ і ЄС без особливих заперечень, як, зрештою, в свій час було 

сприйняте Світовою організацією торгівлі підвищення ставок ввізного мита 

на імпортну сільськогосподарську продукцію в окремих країнах Азії [1]. 

В той же час, просте підвищення ставок ввізного мита на тваринницьку 

продукцію в Україні застосовувати, на нашу думку, не зовсім доцільно. 

Більш обґрунтованим, на наше переконання, буде запровадження 

додаткового спеціального ввізного мита на тваринницьку продукцію. 

Платниками запропонованого митного платежу, на наше переконання, 

повинні бути імпортери тваринницької продукції, а об’єктом його 

справляння – обсяги її імпорту в Україну. Базою справляння цього платежу 

повинна бути митна вартість ввезеної на територію України сировини та 

готової продукції тваринницького походження. Оскільки, від не до кінця 

обґрунтованих економічних реформ та фінансової нестабільності в Україні 

найбільше постраждала підгалузь м'ясо-молочного скотарства, то під час 

обґрунтування розмірів ставок пропонованої податкової форми нами за 

основу взято показники імпорту продукції скотарства та положення 

Національного проекту «Відроджене скотарство» [2]. 

Порівнявши показники зазначеного Національного проекту та обсяги 

імпорту продукції галузі скотарства, бачимо, що з метою стовідсоткового 

відшкодування за рахунок мобілізації пропонованого митного платежу 

потреби на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, 

виробничих потужностей з виробництва комбікормів а також на селекцію в 

тваринництві, необхідним є запровадження ставки мита в розмірі 20 % від 

бази його справляння. В разі ж, якщо за рахунок його мобілізації 

відшкодовуватиметься хоча б 50 % від обсягів фінансування, передбачених 

Національним проектом «Відроджене скотарство», то ставка мита має 

відповідати 10 % (з врахуванням розмірів ставок чинних нині митних 

платежів загальна частка мита з імпорту тваринницької продукції на 

територію України при цьому складе майже 15 %). 
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Водночас, необхідно сказати, що є ряд суттєвих застережень, що 

робить 20-відсоткову ставку пропонованого митного платежу майже 

неприйнятною. Зокрема, світовий досвід митно-тарифного регулювання 

свідчить, що для того щоб рівень митно-тарифного захисту національних 

товаровиробників був ефективним, ставки мита на імпортовану продукцію, 

аналог якої виробляється на митній території окремо взятої країни, сукупно 

не повинні перевищувати 15 % від митної вартості товару. Крім того, 

відповідно до існуючих домовленостей у рамках Світової організації 

торгівлі, застосування 20 %-го рівня ставки мита є неприйнятним та зумовить 

різке скорочення обсягів експортно-імпортних операцій такої країни, що в 

свою чергу призведе не до зростання надходжень державного бюджету, а 

навпаки – до їх значного скорочення. 

На наше переконання, пропонований нами митний платіж повинен 

нараховуватись митними органами безпосередньо під час подання їм ввізної 

митної декларації на імпорт продукції тваринного походження та продуктів її 

переробки та сплачуватись декларантами безпосередньо перед перетином 

зазначеною продукцією митного кордону України. 

Механізм справляння спеціального ввізного мита на тваринницьку 

продукцію, безперечно, повинен передбачати штрафні санкції за порушення 

порядку його нарахування та сплати. При цьому розмір таких санкцій, на 

нашу думку, повинен відповідати розмірам штрафних санкцій, передбачених 

для інших видів мита, тобто бути визначеним Митним кодексом України. 

Мобілізовані суми пропонованого нами спеціального мита повинні 

використовуватись виключно на потреби розвитку тваринницької галузі, 

зокрема на часткове відшкодування суб’єктам господарювання вартості 

будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та цехів з 

виробництва комбікормів, а також на потреби селекції в тваринницькій 

галузі. 
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Підсумовуючи результати дослідження, слід зазначити, що не 

дивлячись на те, що Україна за часи незалежності втратила позиції 

провідного виробника та експортера тваринницької продукції, вітчизняні 

організовані агроформування мають значний потенціал щодо нарощування 

обсягів виробництва як сировини тваринного походження так і готової 

продукції зазначеної підгалузі аграрної сфери. Саме це дозволить нашій 

країні, у разі розробки та практичного провадження обґрунтованих та 

виважених заходів економічної політики в сфері державного регулювання 

виробництва, реалізації а також експорту та імпорту продукції тваринництва, 

зайняти достойне місце на світовому ринку м’яса та інших товарів 

тваринного походження. Практичним шляхом вирішення проблеми 

державного регулювання розвитку тваринницької галузі в Україні, як 

свідчать результати проведеного дослідження, може бути введення 

спеціального ввізного мита на м'ясо-молочну продукцію, яке, з одного боку, 

дещо обмежить його імпорт, а з іншого, забезпечить, за умови використання 

додаткових джерел бюджетної підтримки розвитку вітчизняного скотарства, 

підвищення рівня продовольчої, економічної та фінансової безпеки України 

та створить достатні стимули для подальшого соціально-економічного 

розвитку села. 

Також важливим кроком до збільшення експортних операцій є 

впровадження норм Європейського Союзу на українських тваринницьких 

фермах. Це впровадження може відбуватися у 6 етапів (рис. 1.) 

На першому етапі (зонування) ЄС має визнати, що тварини і 

вирощуються і походять із зон, вільних від хвороб. Як тільки певний регіон 

виконує такі умови, то його продукція може виходити на ринки ЄС.  

Другий етап (співпраця бізнесу з державою). Отримати визнання 

відповідності стандартам ЄС не так просто, це вимагатиме чимало зусиль та 

інвестицій, передусім з боку держави. А також тісної співпраці між бізнесом 

та контролюючими органами. 
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Третій етап- план біозахисту. Українські аграрії мають розробити так 

звані плани біозахисту та віддати їх контролюючим органам в питанні фіто- 

та ветеринарної санітарії. У цих планах мають бути описані точні обов’язки 

підприємців та органів котролю. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Порядок впровадження норм Європейського Союзу для експорту 

продукції тваринництва 

 

Четвертий етап (визначення ризиків) на цьому етапі підприємство саме 

визначає ризики у планах біозахисту, де зазначені та описані всі ризики, які 

можуть загрожувати тваринам і впливати на безпеку продукції, а також 

заходи усунення цих ризиків. 

П’ятий етап має назву «експорт без перевірок». Якщо українські 

контролюючі органи схвалюють план біозахисту від підприємства – воно 

може експортувати свою продукцію на ринки Європейського Союзу без 

додаткових перевірок. 
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На шостому, завершальному етапі контролюючими органами ЄС 

проводиться перевірка контролюючих органів України на їх професійну 

компетентність [3]. 

Варто зазначити, що ці умови на початкових етапах зможуть виконати 

лише великі сільськогосподарські підприємства, але зростання рівня якості 

продукції змусить все більше розвиватися та удосконалюватися дрібних 

товаровиробників, що допоможе їм виходити на закордонні ринки. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

В умовах значного глобалізаційного впливу на економічний розвиток 

та постійний прогресом науки і техніки, принципи управління підприємством 

поступово переорієнтовуються з управління виробництвом та технологіями у 

сферу управління ефективністю використання персоналу. Тому дослідження 

управління ефективністю такого використання стає основним об'єктом 

досліджень у сфері управління підприємствами.  
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Управління ефективністю використання персоналу на підприємствах 

має наслідком довгостроковий вплив на організаційну діяльність працівників 

підприємства, їх віддачу в процесі праці, з розрахунку на одержання 

позитивного ефекту. При цьому оцінюються два основні аспекти впливу на 

персонал: зростання ефективності діяльності підприємства за рахунок 

здійснення організаційних заходів щодо персоналу та за рахунок організації 

ефективних умов праці. Мається на увазі, що у випадках, коли працівники 

відчувають, що підприємство забезпечує їм кращі умови праці, тоді 

зростатиме й ефективність їхньої праці. 

Як показує практика, організація роботи персоналу підприємства з 

високими показниками ефективності праці, хоча і може підвищити загальну 

ефективність виробництва за рахунок інтенсифікації використання 

обладнання та інших виробничих ресурсів, але сама по собі не може існувати 

без ініціативи та позитивного ставлення персоналу до процесу та результатів 

праці. В той же час зусилля та ініціатива працівників також впливають і на 

загальні результати діяльності підприємства. Тому для забезпечення 

ефективної роботи підприємства виникає потреба взаємної координації та 

співпраці між персоналом. При цьому повноцінна організаційна поведінка 

співробітників щодо підвищення ефективності праці відіграє важливу роль 

для підвищення ефективності використання самого персоналу в процесі 

праці. Відповідно, за таких умов особливого значення набуває організаційне 

забезпечення ефективності використання персоналу підприємства.  

Таким чином можна зробити висновок, що ефективне управління 

персоналом призводить до зростання рівня його конкурентоспроможності з 

точки зору внутрішнього управління підприємством. Відповідно, в процесі 

формування системи управління ефективністю персоналу багато підприємств 

приділяють більше уваги лояльності своїх працівників. «Наслідком цього є 

те, що працівники готові залишатися на підприємстві та збільшувати свій 

внесок у його діяльність. З іншого боку, це є можливим лише тоді, коли 
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керівництво підприємства розбудовує систему взаємовідносин із своїми 

працівниками, яка дозволяє залучати та утримувати працівників, а також 

справляє позитивний вплив на поведінку персоналу підприємства» [1]. 

Отже, концепція формування ефективності використання персоналу 

підприємства, орієнтована на людей, повинна проходити через систему 

управління підприємством. При цьому підприємства також повинні звертати 

увагу на персонал – здійснювати належні витрати на оплату праці, 

формувати позитивну взаємодію між працівниками та менеджментом 

компанії, а також – формувати систему управління ресурсами в структурі 

організаційних відносин для мотивації свого персоналу. 

Таким чином, управління ефективністю використання персоналу 

підприємства організаційно являє собою комплекс взаємопов’язаних між 

собою складників (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема взаємодії складників управління ефективністю персоналу 

підприємства 

Джерело: [2] 

 

Таким чином, організація системи управління ефективністю 

використання персоналу підприємства передбачає формування цілісної та 

взаємопов’язаної між собою управлінської системи організаційного впливу 
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на функціонування найманих працівників на конкретному підприємстві. У 

свою чергу, це потребує якісного аналізу процесу підбору та оцінки поточної 

діяльності персоналу загалом та кожного окремого працівника зокрема. 

Відповідно, оцінка ефективності в такому випадку повинна бути зосереджена 

на врахуванні наступних характеристик працівника: 

1. професійні якості – потреба наявності у працівника певного рівня 

згань, навичок та кваліфікації, достатніх для виконання поставлених завдань 

відповідно до плану роботи підприємства; 

2. ділові якості – відповідальні та ініціативні працівники, безумовно, 

принесуть більше користі для підприємства в процесі виконання поставлених 

виробничих завдань і, відповідно, ефективність використання такого 

персоналу буде вищою, що й відобразиться на загальній ефективності та 

результативності роботи; 

3. морально-психологічні якості – дисципліновані виконавці з 

належним рівнем сприйняття соціальних та загальнолюдських цінностей, 

безумовно, зможуть більш швидко адаптуватися до потенційних 

організаційних або виробничих змін, а критичне мислення та належна 

самооцінка дозволяють напряму впливати на такий персонал і більш швидко 

досягати поставлених цілей щодо підвищення його ефективності; 

4. інтегральні якості – загальна комунікабельність та культура 

сприйняття робочих обов’язків та корпоративної культури підприємства 

загалом дозволяють підвищувати загальну компетентність працівника, що 

матиме прямий вплив на підвищення ефективності використання такого 

персоналу в процесі реалізації стратегії підприємства. 

Отже, для забезпечення належного рівня ефективності використання 

персоналу, кожне підприємство зобов’язане планувати та вибудовувати 

систему взаємодії елементів організаційного управління ефективністю, 

враховуючи при цьому необхідність паралельного формування дієвої 

систему управління ефективністю використання працівників в межах 
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існуючої в організації політики щодо менеджменту персоналу та HR-

менеджменту. 
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РОЗВИТОК ПРАЦІВНИКІВ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Необхідність адаптації працівників до зміни умов праці, зумовлених 

інтенсивним розвитком технологій та комунікацій, зумовлю необхідність 

забезпечення безперервного навчання персоналу та постійному підвищенні 

його кваліфікації. Як показує практика діяльності провідних компаній світу, 

саме кваліфікований персонал стає однією з вагомих конкурентних переваг 

на сучасному ринку. 

Важливість розвитку персоналу для організацій пояснюється й тим, що 

прискорення науково-технічного прогресу призводить до швидких змін у 

вимогах до професійних знань, умінь, навичок. Наприклад, знання 

випускників ВНЗ початку ХХ ст. знецінювалися через 30 років, наприкінці 

сторіччя – через 10, а сучасні фахівці, за підрахунками дослідників, повинні 

перенавчатися через кожні 3-5 років. Численні дослідження показують, що 

після закінчення ВНЗ щорічно втрачається в середньому близько 20 % знань, 
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а темпи НТП призводять до постійного відставання рівня професійних знань 

працівників від його вимог. Невідповідність кваліфікації персоналу потребам 

компанії негативно позначається на результатах її діяльності. Зараз більше 

половини створених робочих місць вимагають середньої фахової освіти, 

третина – вищої [1]. 

В умовах інтенсифікації науково-технічного прогресу, зростання ролі 

технологій в економічній системі, формування інноваційної та інформаційної 

економіки, особливого значення для суб’єктів господарювання набуває 

Планування розвитку персоналу – це визначення системи цілей 

удосконалення якісних характеристик персоналу організації, а також шляхів і 

засобів їх досягнення. Будь-яка організація не може обходитися без 

планування розвитку персоналу, оскільки необхідно приймати управлінські 

рішення щодо: 

– розподілу ресурсів (взагалі між сферами управління, а також між 

системами управління персоналом); 

– координації діяльності між окремими підрозділами; 

– координації із зовнішнім середовищем (ринком); 

– створення ефективної внутрішньої структури розвитку персоналу; 

– контролю за ефективністю діяльності персоналу; 

– розвитку організації в майбутньому [1]. 

Загалом розвиток персоналу являє собою процес постійного навчання і 

покращення якісних характеристик персоналу з метою забезпечення 

ефективного розвитку працівників підприємства та підвищення його 

ефективності діяльності. 

Оцінка персоналу – це система періодичної перевірки праці працівника 

за певний період відповідно до цілей і нормативів діяльності, оцінка 

відповідності кваліфікаційних навичок вимогам посадової інструкції, аналіз 

відносини працівника до своїх обов'язків, правил трудового розпорядку [2] 
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Проте, за кордоном присутні ще сучасніші методи розвиту персоналу, 

які потребують подальшого визначення і адаптації до наших умов. 

Відповідно, оскільки розвиток персоналу являє собою складний процес, 

розтягнутий у часі і який реалізується в складних організаціях, до яких 

відносяться підприємства та інші суб’єкти господарювання, то він включає в 

себе кілька послідовний етапів або ж стадій, на яких і відбувається 

безпосередній процес покращення та розвитку якісних характеристик 

працівників підприємства. 

Задачі розвитку персоналу, вирішення яких дозволяє організації 

забезпечити ефективне досягнення стратегічних цілей, в загальному 

полягають у такому: 

− виявлення і підтримка здатних до навчання працівників; 

− поширення знань і передового досвіду як системи безперервного 

навчання персоналу; 

− активізація потенційних можливостей співробітників; 

− зміцнення духу творчості та змагання; 

− робота зі створення резерву керівників; 

− створення системи службово-кваліфікаційного розвитку і планування 

трудової кар'єри [3]. 

Крім того, ефективна система розвитку персоналу на рівні будь-якої 

організації формує ще й ряд переваг для підприємства. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в системі розвитку 

персоналу підприємства домінуючою повинна бути така концепція, за якої 

працівники визначаються, як один з ключових елементів забезпечення його 

ефективної діяльності, а тому сама система розвитку персоналу є життєво 

необхідною для функціонування організації. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПЛАНЕТАРНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Термін "глобалізація" походить від французького "global", тобто 

планетарний, всеосяжний та означає всеохоплюючий процес трансформації 

світового співтовариства у відкриту цілісну систему інформаційно-

технологічних, фінансово-економічних, суспільно-політичних, соціально-

культурних взаємозв'язків. В умовах сучасної світової системи ключовим 

визначальним чинником розвитку суспільства та найвпливовішою силою є 

глобалізація. Вона охоплює всі галузі суспільного життя, включаючи 

економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку; впливає 

на виробництво товарів і послуг, використання робочої сили, інвестицій та 

технологій. 

 Результат глобалізації знаходить прояв у більшій кількості країн у 

світовому економічному просторі, політичних, фінансових, міжнародних 

відносинах. Поняття "глобалізація" увійшло в науковий обіг у 80–х рр. XX 
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ст. й відображує структурні та фундаментальні економічні перетворення, має 

трансформаційний характер і тісно пов’язане із суспільними відносинами, 

впливає на формування соціально орієнтованої постіндустріальної світової 

цивілізації. Найвідомішими вчешеним, які внесли свій вклад в дослідження 

глобалізації є: В. Базилевич, З. Бжезінський, О. Біленький, О. Білорус, А. 

Гальчинський, Н. Гражевська, Б. Губський, В. Іноземцев, Е. Кочетов, І. 

Кириленко, та багато інших. Процеси глобалізації за змістом та структурою є 

надзвичайно складними, багатогранними і суперечливими, що 

унеможливлює формулювання єдиного, прийнятного для всіх випадків 

визначення їх впливу на національні економіки. Найважливішими аспектами 

в цьому плані визначено:  

1. розширення конкуренції між ними та господарюючими суб’єктами;  

трансформацію економічних функцій держави та делегування на 

глобальний рівень окремих з них; 

2. розширення сфер впливу за межі національних кордонів згідно з 

новими глобальними правилами економічної діяльності; 

3. здійснення основоположних змін у структурі національної економіки 

та формування нового середовища для національного розвитку в цілому; 

4. посилення процесів міжнародної інтеграції та взаємодії національних 

господарств, що перетворюється на наймогутніший фактор їх 

функціонування. 

Вплив глобалізації на рівні окремої країни характеризується ступенем 

взаємозв'язку її економіки зі світовою економікою. Ступінь інтегрованості 

економік різних держав у глобальну економіку визначають кілька основних 

показників, серед яких:  

1. співвідношення зовнішньоторгового обороту і ВВП;  

2. прямі іноземні інвестиції, які спрямовуються в країну і з країни, та 

портфельні інвестиції; 
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Глобалізація на світовому рівні визначається інтенсивністю 

міжнаціонанальних економічних і суспільних зв’язків, активністю руху 

капіталу, товарів і послуг, ресурсів, винаходів, розробок тощо. Таким чином, 

глобалізація є багаторівневим процесом, що відіграє провідну роль у 

формуванні наднаціонального господарства. 

Важливою особливістю глобалізаційних тенденцій є вирішальна роль 

розвинених країн, звідки походить більшість ТНК (Транснаціональна 

корпорація) та які визначають діяльність провідних міжнародних 

економічних організацій, мають вирішальний вплив на формування 

загальних умов міжнародного обміну, та радикальні зміни у співвідношенні 

різних секторів і галузей економіки – від галузей сировинних та тих, що 

виробляють продукцію із невисоким рівнем технологічності, до 

високотехнологічних, наукоємних виробництв з виробництва товарів і 

надання послуг. Отже, перевагами користуються країни, що мають більш 

конкурентну економічну структуру, внаслідок чого більша частина 

загальносвітового доходу в процесі перерозподілу залишається у них. При 

цьому дане явище має тенденцію до нарощування темпів, що збільшує 

економічну диференціацію національних економік в умовах глобалізації. 

Однак, крім можливостей глобалізація створює й загрози, які умовно 

можна поділити на дві групи: коротко- і довгострокового характеру. 

Короткострокові загрози пов’язані із зовнішньою політикою розвинених 

країн, стратегією їх економічного зростання та просування національних 

економічних інтересів у світовому просторі. Загрози довгострокового 

характеру визначаються сутністю глобалізації 

На переконання економістів, в основі сучасних процесів глобалізації 

лежать якісні зміни в техніко-технологічному, транспортно-

комунікаційному, інформаційному базисі економіки, супроводжувані 

широким використанням біо- і авіакосмічних технологій, досягнень у сфері 

штучного інтелекту. 
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В умовах глобалізації національна економіка намагається запровадити 

нові «правила гри» щодо створення сприятливих бізнесових умов, які 

можливі за ефективної економічної політики. Головним її завданнмя є 

створення конкурентоспроможної «ділової моделі». Глобалізація несе 

найбільшу вигоду країнам, що провадять ефективну політику підвищення 

своєї конкурентоспроможності. 

А щодо України вона надзвичайно мало бере участь у міжнародному 

поділі праці (у техніко-економічних відносинах з розвинутими країнами), що 

значною мірою успадковане від СРСР, зумовлено низькою 

конкурентоспроможністю її продукції, складністю умов проникнення на 

світовий ринок з передовими технологіями, відсутністю достатньої кількості 

підготовлених кадрів для реалізації цих проектів тощо. Водночас Україна 

займає надзвичайно важливе геополітичне становище в центрі Європи. 

Я вважаю, що Україна може стати також конкурентно спроможною на 

рівні з іншими країнами світу. Тому, що вона багата природними ресурсами, 

забезпечена висококваліфікованими кадрами, посідає провідні позиції в 

окремих галузях науки. Але це можливе лише за раціональної внутрішньої та 

зовнішньої політики вищих органів влади, завдяки цим факторам вона може 

зайняти достойне місце в світовому господарстві.  
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Початки торгівлі в її примітивній формі - обмін продуктів на товар (цей 

процес тепер називають бартерним обміном) датуються 5000 р. до н. е., тобто 

понад 7000 років тому. Вже тоді сімейні громади, які, як правило, були 

самодостатніми та незалежними одна від одної, обмінювались своїми 

продуктами та предметами корисності. Поступово ці відносини складалися, а 

згодом набули форми спеціалізації. Це створило елементарний поділ праці, 

умову постійного обміну продуктами. Найдавніші організовані державою 

громади Китаю та Індії сприяли цивілізації, економічному та торговому 

розвитку, а з точки зору нашої європейської цивілізації - громади Північно-

Східної Африки (Єгипет), Передньої Азії (Фінікія, Вавилонія, Персія) та 

Південно-Східна Європа (Греція) [1]. 

Оцінюючи античність з точки зору економічного розвитку та торгівлі, 

слід зазначити, що прогрес цивілізації та диверсифіковане 

сільськогосподарське та ремісниче виробництво дали змогу розвитку 

міжнародної торгівлі, яка далеко просунулася від торгівлі продуктом за товар 

до більш розвинених форм міжнародної торгівлі, заснованої на злитках 

грошей. Існували пункти обміну грошей і початки банківської діяльності, а 

також організаційні форми торгівлі, що сприяють її стрімкому розвитку 

(фондові біржі). 

https://www.epravda.com.ua/publications/2009/09/2/205852/
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Система римського права мала великий вплив на формування торгівлі. 

Це дало змогу законодавчо регулювати комерційну діяльність, обіг грошей та 

встановлювати права кредиторів. У той час були створені торгові шляхи 

(морські та сухопутні), які протягом багатьох століть позначали основні 

напрямки міжнародного обміну. Міжнародна торгівля античністі була 

головним чином зосереджена на обміні предметами розкоші, які 

задовольняли вишукані смаки та потреби розкоші багатих рабовласників та 

фінансової олігархії. Центром торгівлі на той час був Рим. 

Швидкий розвиток міжнародної торгівлі після хрестових походів у 

Середземноморському басейні, на Далекому Сході та в Західній, Північній та 

Східній Європі створив велику потребу в збільшенні виробництва для цього 

обміну. Багаті італійські міста, такі як: Венеція, Генуя, Мілан, Піза, 

Флоренція, які жили за рахунок торгівлі та виробництва на експорт, почали 

підтримувати розвиток виробництва товарів, затребуваних за кордоном. 

Організація виробництва промислової продукції на експорт, що відповідає 

вимогам іноземних покупців, базувалася на дедалі популярнішій системі 

витрат. Купці-підприємці замовляли у майстрів товари на експорт, у тому 

числі замовлені товари, постачали їх сировиною та матеріалами для 

виробництва, а також інструментами. Протягом XV–XVIII століть була 

розроблена нова форма організації виробництва - мануфактури. Купці-

підприємці вже почали самостійно організовувати виробництво, наймаючи 

безліч майстрів під одним дахом у великих майстернях, які вони створювали. 

Географічні відкриття кінця XV - початку XVI століття, подальша 

колонізація Південно-Східної Азії та американського континенту 

європейцями, а також швидке розширення торгівлі на нещодавно відкритих 

та колонізованих територіях ініціювали процес формування світового 

ринку [2]. 

Поширення та швидке зростання промислового виробництва, яке все 

більше набувало характеру масового виробництва, і пов'язане з цим 
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розширення світової торгівлі вимагали нових інституційних рішень. Перш за 

все, необхідно було розвивати стабільну міжнародну валютну систему та 

ринок капіталу, забезпечуючи зростаючу пропозицію капіталу та його легкий 

рух у міжнародному масштабі. Розвиток міжнародної системи золотого 

стандарту в ХІХ столітті зіграв фундаментальну роль у розвитку міжнародної 

торгівлі та популяризації обороту капіталу в міжнародних масштабах. Це 

була відповідь на грошовий хаос, який панував у Європі після 

наполеонівських війн, де уряди багатьох країн покривали свої зростаючі 

витрати додатковою емісією паперових грошей або купюр від своїх основних 

банків, не будучи при цьому достатньо покритими золотими запасами. 

Згодом послідувала інфляція, порушивши економічне життя. Зміни, що 

відбувалися в межах соціально-економічних відносин населення, 

спостерігали і описували вчені. В результаті були створені наукові теорії, які 

еволюціонували та трансформувались зі зміною поглядів на природу та зміст 

економічних явищ. Пізніші Перша і Друга світові війни також залишили свій 

слід у торгових відносинах між різними країнами світу. В результаті цих 

подій вплив у світі змінився, з'явилися нові наддержави, а міжнародна 

торгівля зазнала швидких структурних та асортиментних змін. 

Світова економіка на рубежі ХХ-ХХІ століть характеризувалася все 

більш поширеним процесом розширення виробничих, технологічних, 

торговельних, фінансових та інституційних зв'язків між економічними 

суб'єктами та національними економіками країн на різних рівнях розвитку та 

на різних континентах. 
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КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА, ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ 

ТОВАРОПРОСУВАННЯ 

 

Сьогодні логістика займає, можливо, непримітне, але дуже важливе 

місце в нашому житті. За її допомогою сучасна людина отримує основні 

цивілізаційні блага. 

Для здійснення логістичного процесу використовуються ресурси 

(персонал, устаткування, інфраструктура, середовище тощо). Оскільки без 

наявності логістичного процесу на підприємстві досить часто будуть 

відбуватися збої у виробництві, збільшиться кількість бракованої продукції 

та збільшаться фінансові збитки. Оскільки логістика виступає ключовим 

інструментом комунікацій на підприємстві, потрібно враховувати її рівень 

розвитку для досягнення нових цілей для організації. У такому випадку 

найбільш важливим є прийняття рішення щодо внутрішньої структури 

логістичного процесу, а також, з яких елементів він має складатися. Для 

логістичного процесу, незалежно від його складності та спрямованості, 

виділяють п'ять основних класифікаційних елементів, які неодмінно мають 

бути відображені при його опису: планування, інформація, контроль і аналіз, 

управлінські рішення. Відповідно до такого переліку класифікаційних 

елементів логістики виокремлюють логістику матеріального потоку, 

логістику фінансів та інформаційну логістику. 

В залежності від етапів розвитку логістики розрізняють етапи розвитку 

організації логістичної діяльності підприємства: 

1. операційної координація (наприклад, координації транспортних та 

складських процесів у фізичному розподілі продукції з метою зниження 

витрат); 
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2. цілісної координації процесів фізичного розподілу товарів 

(наприклад, транспортних, складських, пакувальних, опрацювання 

замовлення, обслуговування споживача) та міжфункціональної координації 

(наприклад, логістики з маркетингом, фінансами, кадрами тощо; 

3. стратегічної інтеграції на базі інформаційних технологій всіх ланок 

повного логістичного ланцюга (наприклад, від джерела матеріальних 

ресурсів до споживача кінцевого виробу) з метою отримання стратегічних 

ефектів.  

Нами було проаналізовано показники фінансово-господарської 

діяльності підприємства ПАТ “Івано-Франківський м´ясокомбіат”. Зроблено 

висновок, що ці показники знаходяться в межах допустимої норми, 

підприємство ефективно управляє господарською діяльністю та має великі 

перспективи до розвитку. 

На основі аналізу якості сировини та цінової політики, підприємство в 

колі найближчих конкурентів має великі переваги, оскільки якість та ціна є 

найважливішими показниками продукції для споживача. 

Провівши дослідження конкурентного середовища, за допомогою 

SWOT- аналізу, спостерігається великий перелік переваг підприємства 

порівняно з конкурентами. До основних переваг підприємства можна 

віднести великий досвід організації в даній галузі виробництва, висока якість 

продукції та відпрацьовані бізнес процеси. Аналізуючи можливості 

підприємства, потрібно враховувати, що підприємство постійно розвивається 

в силу розвитку конкурентного середовища. До можливостей підприємства 

відносяться створення нових виді продукції, збільшення реклами на цільову 

аудиторію, постійне вдосконалення технології виробництва тощо. 

Показники логістичної системи підприємства знаходяться на 

достатньому рівні та в оптимальних межах. Аналізуючи надійність 

підприємства, а саме якість поставки потрібно звернути увагу, що рівень 

даного показники повинен прямувати до нуля, оскільки збільшення 
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рекламацій, у зв'язку з невідповідністю кількості товару може призвести до 

розірвання контракту з контрагентом. 

Витрати підприємства на логістику займають левову частку в структурі 

загальних витрат підприємства. Оптимізуючи логістичну систему, можна 

досягнути значних переваг як на ринку збуту так і удосконалити 

внутрішньовиробничі процеси, що може збільшити конкурентоспроможність 

організації. 

Провівши аналіз логістичної діяльності підприємства, було знайдено 

проблеми та недоліки логістичного процесу, також запропоновано методи 

покращення логістичного циклу за рахунок впровадження концепції JIT. 

Дана концепція розглядає складські витрати як збиток, тому впроваджуючи 

дану систему функціонування забезпечення виробництва, підприємство 

матиме можливість економії логістичних витрат за рахунок складських 

витрат.  

Отже, підприємство ПАТ “Івано-Франківський м´ясокомбіат”. має всі 

можливості до розвитку та підвищення конкурентоспроможності і 

позиціонування себе на ринку як потужного гравця. 

На сьогодні логістика, як і інші сфери бізнесу, переживає 

турбулентність в результаті поширення Covid-19 в світі та в 

Україні. Введення карантинних обмежень призвело до закриття більшості 

м’ясопереробних підприємств та фабрик в Україні та у Европі. Це, в свою 

чергу, вплинуло на обсяги міжнародних автомобільних перевезень. Ще в 

березні 2020 р.відчувався попит на транспорт, та ставки зростали, а вже у 

квітні 2020 р. попит почав падати. Водночас, наразі спостерігається ситуація 

поступового відновлення роботи. В умовах карантину, пов’язаного із 

поширенням СОVID-19, підприємства, які працюють у цьому секторі, 

потребують підтримки з боку держави у сфері оподаткування (податкові 

канікули, тимчасове відтермінування сплати ЄСВ), зменшення розмірів 
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орендної плати тощо. Такі заходи дадуть змогу адаптуватися в існуючих 

умовах, зберегти бізнес та утримати робочі місця в період існуючої кризи. 
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УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

Сьогодні міграційні процеси уособлюють одну з найважливіших 

проблем як міжнародних відносин, так і внутрішньої політики країн. 

Вивчення особливостей міграційних потоків є суттєвим напрямом 

економічного та соціального розвитку держави. Від того, наскільки країна 

зможе контролювати міграційний тиск, залежить добробут нації, економічна, 

політична та соціальна ситуація в державі. Сучасні умови суттєво 

видозмінюють стратегічні орієнтири нашої держави у міжнародному 

https://koloro.ua/blog/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-rynka-myasnoj-i-%20kolbasnoj-produkcii-ukrainy.html
https://koloro.ua/blog/issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-rynka-myasnoj-i-%20kolbasnoj-produkcii-ukrainy.html


Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

61 
 

просторі, через що актуальність євроінтеграційних процесів та їх впливу на 

трудовий потенціал не ставляться під сумнів. Просхідні орієнтири з 

поступовим поглибленням зовнішньоторговельних зв’язків, окремі події 

політичного характеру зумовлюють важливість входження України до ЄС як 

повноправного партнера. З іншої сторони, в умовах світової фінансово-

економічної кризи, коли боргові зобов’язання європейських країн зростають і 

стають просто загрозливими, необхідність такого членства так само може 

здаватись не зовсім доцільною. 

Серед досліджень впливу євроінтеграційних процесів на ринки праці 

вартими уваги є висновки Г. Середи, яка у своєму дисертаційному 

дослідженні формулює дефініції загальноєвропейського ринку праці (як 

систему відносин між ЄС й іншими країнами континенту з приводу 

узгодження попиту та пропозиції «робочої сили» й умов її використання) та 

інституціональної структури регулювання спільного ринку праці ЄС (як 

сукупність норм та установ законодавчого, інформаційно-аналітичного й 

фінансового забезпечення, а також спеціальних програм і проектів 

наднаціонального рівня, які розробляються з метою реалізації європейської 

стратегії зайнятості). Вчена також зазначає, що реформування системи 

регулювання ринку праці України в умовах інтеграції до ЄС має відбуватися 

в напрямку імплементації відповідних законодавчих норм ЄС, активної 

співпраці з відповідними установами інституціональної структури 

регулювання спільного ринку праці ЄС [1]. 

М. Зуб звертає увагу на необхідність переосмислення концептуальних 

підходів у державному управлінні розвитком ринків праці з урахуванням 

євроінтеграційних процесів. Вчена з базуванням на окремих положеннях В. 

Людкевич, вказує, що реформування та європейське спрямування 

державного управління в Україні потребує, по-перше, систематичного 

виокремлення нових всезростаючих вимог до інфраструктури ринку праці, 

зокрема відповідності вимогам глобалізації й регіоналізації, стратегічності, 
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відповідності ринковим умовам функціонування та вимогам ЄС до країн-

претендентів на євроінтеграцію, та по-друге, застосування європейських 

підходів до впровадження принципів [2; 3]. 

Більшість інструментів урегульованості міграційних процесів з метою 

недопущення розбалансування статевовікової структури населення можуть 

видаватись досить жорсткими та суперечити конституційним засадам 

свободи вибору (місця проживання, професійної діяльності, здобуття освіти 

тощо). Для прикладу, обмеження виїзду молоді як «стратегічних» носіїв 

трудового потенціалу за кордон не може бути виключно жорстким і 

категоричним. Тут слід активізовувати інструментарій непрямого впливу зі 

створенням сприятливих умов трудової діяльності (у тому числі здобуття 

освіти) на батьківщині. При цьому виникають різні сегменти потенційних 

мігрантів-молодих осіб, щодо яких слід адаптувати інструментарій впливу. 

Перша група – це ті особи, які здобули освіту на батьківщині, проте 

відзначаються достатньо високою трудовою мобільністю та мають чітко 

виражені установки на трудову міграцію за кордон. Зокрема в цій групі 

окремо можуть виділятись ті особи, батьки чиїх вже працюють за кордоном і 

для них трудова мобільність є значно вищою. Недопущення їх еміграції 

(особливо масової) є важливим у контексті забезпечення окупності 

інвестицій держави у людський капітал таких носіїв трудового потенціалу. 

Інша група – це ті особи, що здобули освіту за кордоном, яка за якісними 

параметрами є очевидно достатньо високою, та планують здійснювати там 

свою трудову діяльність без повернення на батьківщину. 

Потік співвітчизників, що їдуть працювати в країни Європи 

впроваджують державну політику щодо залучення іноземних ресурсів. Серед 

головних чинників, які приваблюють висококваліфікованих мігрантів є 

наступні: створення сприятливого середовища для акумуляції наукових 

знань, створення міжнародних програм з інформаційного обміну для 

підвищення кваліфікації і інтелектуального потенціалу вченого, що 
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призводить до досягнення більшої конкурентоспроможності. Також 

важливими чинниками є міжнародне співробітництво з можливістю 

здійснювати зарубіжні відрядження, що сприяють приєднанню до досягнень 

світової науки і ділової культури. Тим самим відбувається трансформація у 

розвитку дослідника, науковця чи викладача, відповідного до принципів 

розвитку і функціонування інформаційного суспільства. Формування 

науково-технічних фахівців шляхом активного використання інформаційного 

обміну призведе до засвоєння міжнаціональної ділової культури; високої 

мобільності нових знань, навичок, досвіду. 

Таким чином, аргументованість на користь інтеграції України до ЄС 

лежить в економічній, соціально-політичній та світоглядній площинах. 

Остання базується як на сприйнятті громадянами України перспектив 

інтеграції для зростання власного добробуту, так і громадян Єврозони щодо 

особливостей укладу, способу життя, ведення підприємницької та здійснення 

трудової діяльності в Україні. Тут важливим є поступове подолання 

сприйняття працівника-громадянина України (що поступово 

трансформується в стійкий стереотип для європейця) як дешевої, 

недостатньо кваліфікованої робочої сили, яка схильна до асиміляції та для 

якої є характерним абсолютне домінування матеріальних цінностей [4]. 

Розуміння контрольованості міграційних процесів відповідно до 

національних інтересів означає таку їх спрямованість за кількісними й 

якісними параметрами, щоб при цьому не здійснювався деструктивний вплив 

на стратегічні орієнтири розвитку Української Держави в цілому та її 

регіонів згідно програмних завдань обласних стратегій соціально-

економічного розвитку. Для прикладу, якщо покращення демографічної 

ситуації в Україні сьогодні постає одним із ключових завдань стратегічного 

характеру, то пониження еміграційних відтоків є важливим завданням 

органів державної влади в контексті виконання зазначеного завдання. Разом з 

тим, як практикують окремі країни, демографічні проблеми можуть бути 
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вирішені шляхом стимулювання імміграційних процесів. Проте для України 

з наявною територіальною спрямованістю імміграції такий сценарій є 

неприпустимим. 

Загалом влада України через наявну паузу в переговорах з ЄС щодо 

вступу повинна активно брати участь в інших формах співробітництва з 

європейськими країнами, декларуючи й відстоюючи таким чином 

національні інтереси з максимально можливим нівелюванням лімітуючих 

впливів інтеграційних процесів на трудовий потенціал країни. Такими 

формами звичайно є єврорегіони, різного роду транскордонні інституційні 

утворення (асоціації, агломерації, кластери), затвердження спільних 

нормативно-правових документів (угод, стратегій, концепцій) щодо окремих 

напрямів розвитку складових трудового потенціалу, у тому числі 

коригування безпосередніх міграційних переміщень економічно активного 

населення, налагодження прямих контактів між конкретними населеними 

пунктами (популярна сьогодні практика міст-побратимів), реалізація 

спільних програм і проектів з об’єднанням ресурсних можливостей. 
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МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ 

ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАРУБІЖНИХ РИНКАХ 

 

Одним із вагомих чинників ефективного функціонування вітчизняних 

підприємств є інтенсивність здійснення міжнародної діяльності. Проте 

господарська діяльність підприємств на зарубіжних ринках формується під 

впливом постійного зростання конкурентної боротьби, ускладненням 

технологічних і організаційних моделей виробництва, ростом інформаційної 

насиченості, посиленням глобалізації та інтернаціоналізації. Внаслідок росту 

відкритості економіки, інтенсивність та ефективність міжнародної діяльності 

значною мірою залежить від вміння використовувати концепції та принципи 

міжнародного маркетингу, застосовувати його стратегії та інструменти. 

Міжнародний маркетинг як наука і господарська практика являє собою 

продукт розвитку традиційного маркетингу. Але якщо традиційний 

маркетинг пов’язаний з діяльністю фірми в межах держави, тобто усередині 

країни, то міжнародний маркетинг орієнтований на пошук шляхів найбільш 

повної реалізації потенціалу фірми, завдяки визначенню місця й умов його 

використання, за межами країни [1]. Міжнародний маркетинг – маркетингова 

діяльність фірми на закордонних ринках [2]. Важливим аспектом діяльності 
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міжнародного маркетингу є відповідність пропонованих заходів адекватним 

умовам зарубіжного ринку. 

На основі вищенаведеного пропонуємо фундаментальні принципи 

міжнародного маркетингу. До таких принципів відноситься: 

- орієнтація кінцевих результатів виробництва на реальні вимоги і 

побажання зарубіжних споживачів; 

- комплексність, тобто поєднання підприємницької, господарської, 

виробничої і збутової діяльності в послідовну взаємопов’язану систему, що 

сприятиме досягненню стійкого позитивного балансу в заданих часових 

межах; 

- гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог 

ринку та з одночасним активним впливом на нього; 

- формування та реалізація стратегічних перспектив розвитку 

підприємства.  

Міжнародний маркетинг виражає масштабність міжнародної діяльності 

підприємства. Він може характеризуватись двохсторонньою дією, коли 

підприємство, освоївши ринок своєї країни, виходить на ринок іншої країни. 

Однак досить часто застосовуються системи багатосторонньої дії. Вони 

бувають досить гнучкими і характеризуються тим, що компанія, присутня на 

одному чи двох ринках, шукає можливості проникнути на новий ринок або 

зразу на декілька. Коли підприємства обмежують себе одним або декількома 

іноземними ринками, вони виробляють товари в своїй країні і реалізують їх 

за кордоном, використовуючи в основі той же план маркетингу, що і в своїй 

країні. Багатонаціональні корпорації частіше беруть на озброєння філософію 

глобальної орієнтації, діють в різних країнах і використовують зарубіжні 

збутові відділи, які працюють на окремі ринки. В зв’язку з цим слід 

розрізняти форми міжнародного маркетингу, сутність яких наведена в табл.1. 

Міжнародний маркетинг передбачає розробку концепції для різних 

форм ринкової активності [3]. Нерідко він орієнтується на збут продукції 
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через різноманітні торговельні підприємства других країн. Крім того, для 

нього характерна також спрямованість на освоєння і обробку зарубіжних 

ринків шляхом розміщення виробництва в країні, де реалізується продукція, 

а також в країнах третього світу. Завдяки цьому досягаються декілька цілей, 

по-перше, знижується собівартість продукції, що виробляється; по-друге, 

реалізується інвестиційний пакет у економічно відсталі регіони, що 

призводить до покращення його економічного клімату; по-третє, знижується 

екологічна загроза в промислово розвинутих регіонах.  

Особливості міжнародного маркетингу полягають в тому, що його 

організація і методи проведення повинні враховувати наступні фактори: 

національні валютні системи, законодавство; економічну політику; 

соціально-політичне життя держави; мовні, культурні, релігійні, бутові 

особливості і звичаї, а також різноманітність ринкових умов. Вийшовши на 

зарубіжний ринок, підприємство відчуває велику потребу в чіткому 

розумінні механізмів поведінки споживачів і покупців, дій конкурентів, 

державних організацій тощо, так як завдяки такому розумінню зароджується 

здатність до адаптації на зарубіжних ринках – запорука подальшої 

ефективної діяльності на них. 

 

Таблиця 1 - Форми міжнародного маркетингу 

№п/п Форма Сутність 

1 

Експортний маркетинг 

(export marketing) 

Маркетингова діяльність щодо реалізації 

товарів за межі національних кордонів, при 

цьому експортер досліджує зовнішній 

ринок, пристосовує виробництво до вимог 

цього ринку і відстежує шлях товару до 

кінцевого споживача. 

Імпортний маркетинг 
Маркетингова діяльність підприємства щодо 

імпорту товарів чи послуг. 

2 

Зовнішньоекономічний 

маркетинг  

 (international marketing) 

Маркетингова діяльність підприємства на 

зовнішніх ринках, яка передбачає не лише 

торговельні операції, а й інші форми 

діяльності, такі як створення філій, 

представництв, дочірніх підприємств, 
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спільні підприємства, науково-технічний 

обмін, контрактні виробництва, передача 

ліцензій тощо.  

3 

Мультинаціональний 

маркетинг 

(multinational marketing) 

Маркетингова діяльність фірми в різних 

країнах або на різних зарубіжних ринках, 

яка виходить з того, що кожний ринок є 

унікальним і фірма має максимально 

адаптуватися до національних особливостей 

іноземної країни, пристосуватися до 

особливостей конкретного локального 

ринку.  

4 

Мультирегіональний 

маркетинг 

(multiregional marketing) 

Маркетингова діяльність фірми у великих 

регіонах (групах країн), при цьому фірма 

розглядає сукупність ринків країн одного 

даного регіону як єдиний і має адаптуватися 

до його специфічного локального 

середовища. 

5 
Глобальний маркетинг 

(global marketing) 

Маркетингова діяльність фірми в масштабі 

світового господарства в цілому, при цьому 

світове господарство розглядається як 

єдиний ринок - глобальний ринок, потреби 

якого можна задовольнити 

стандартизованим товаром, використовуючи 

схожі інструменти маркетингових 

комунікацій та продажу. Даний вид операцій 

властивий для транснаціональних 

корпорацій. 

Джерело: сформовано автором  

 

Отже, маркетингове забезпечення міжнародної діяльності підприємств 

включає: 

- дослідження основних характеристик зарубіжного ринку, його 

динаміки, тенденцій розвитку та пріоритетів; 

- визначення суб’єктів міжнародних зв’язків; 

- характеристику основних параметрів середовища міжнародного 

маркетингу, у тому числі конкурентної ситуації; 

- розробку стратегії виходу та діяльності на зарубіжному ринку; 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

69 
 

- формування товарної (асортиментної) політики підприємства, яка має 

відповідати вимогам і потребам даних ринків; 

- формування цінової політики підприємства, яка буде відповідати 

обраним ринковим цілям; 

- розробку і реалізацію стратегії просування товарів і послуг на 

обраних зарубіжних ринках; 

- вибір і організацію оптимальних каналів товаропросування (збуту) 

продукції і послуг, тобто реалізація логістичних функцій; 

- забезпечення постійного каналу зворотного зв’язку з споживачами 

для отримання первинної маркетингової інформації. 

Таким чином, з практичної точки зору поняття «міжнародний 

маркетинг» можна визначити як систему заходів, які здійснює підприємство 

на зарубіжних ринках, з вивчення, формування і задоволення попиту на 

запропоновані товари чи послуги для ефективного досягнення своєї мети [4]. 

Метою міжнародного маркетингу є досягнення стійких ринкових позицій 

вітчизняними підприємствами на зарубіжних ринках і отримання прибутку в 

умовах жорстко конкуруючих міжнародних ринків. Крім того, до цілей 

міжнародного маркетингу можна віднести забезпечення цільової частки 

ринку; збільшення степені участі на вже освоєному зовнішньому ринку; 

забезпечення виходу на нові ринки; збільшення обсягів збуту продукції; 

продовження життєвого циклу товарів за рахунок пропонування їх на інших 

ринках, якщо попит на національному ринку пішов на спад; зниження 

комерційного ризику – перераховані цілі відносяться до економічних. До 

психографічних слід віднести: підвищення рівня поінформованості місцевого 

населення про товари і послуги підприємства; формування у споживачів 

позитивного іміджу і прихильності до продукції підприємства; підвищення 

рівня задоволеності при використанні купленого товару. Проте, плануючи 

вихід на зовнішні ринки, підприємство може ставити найрізноманітніші цілі. 
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Для успішної і ефективної діяльності на зарубіжних ринках 

вітчизняним підприємствам необхідно докладати значні цілеспрямовані 

зусилля, щільно дотримуватись встановлених норм та стандартів 

міжнародної торгівлі та міжнародного маркетингу, творчо і гнучко 

використовувати маркетингові методи. Зарубіжні ринки пред’являють високі 

вимоги до товарів (послуг), які пропонуються на них. Ці вимоги стосуються 

якості товару (послуги), упаковки, дизайну, екологічності, сервісу, реклами, 

оргонометричних, функціональних властивостей і т.д., на які існують 

встановлені міжнародні стандарти, а також внутрішні стандарти кожної 

країни окремо. Досить актуальною для нашого часу стала відповідність 

системі якості як самої якості продукції, так і системи якості виробництва та 

менеджменту. Саме внутрішня законодавча база країн та система 

стандартизації створює ряд додаткових труднощів для успішного виходу на 

зарубіжний ринок та ефективної діяльності на ньому. 

Отже, сучасний міжнародний маркетинг – це система, яка забезпечує 

стратегічну взаємодію підприємства з світогосподарською сферою для 

вирішення його власних завдань [5]. Розвиток міжнародних зв’язків 

вітчизняних підприємств вимагає використання концепції міжнародного 

маркетингу, як філософії сучасного міжнародного бізнесу, насамперед для 

ефективної діяльності, створення престижного іміджу на зарубіжних ринках 

та успішного розвитку вітчизняного бізнесу. 
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СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З 

ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ 

УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

У фінансово-господарській діяльності будь-якого підприємства, 

зокрема й бюджетної установи, мають місце операції, що пов’язані з 

придбанням товарно-матеріальних цінностей, оплатою готівкою послуг, 

поїздкою у відрядження працівників, які потребують для їх здійснення 

витрачання грошових коштів підзвітними особами.  

Зазначена ділянка обліку є досить трудомісткою, має специфічні 

облікові особливості, а також охоплює такі облікові розділи, як готівкові та 

безготівкові розрахунки, операції з руху товарно-матеріальних цінностей, 

розрахунки за виплатами працівникам тощо. 

 Особливості обліку і контролю підзвітних сум бюджетних установ 

(розпорядників бюджетних коштів) визначені їх цільовим призначенням, 

своєчасністю і правильністю документального оформлення та відображенням 

на рахунках обліку.  

Базою дослідження стану розрахунків з підзвітними особами виступила 

Івано-Франківська філія УІЕСР, яка входить у структуру Українського 

інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР), який є базовою науково-

дослідною установою з проведення комплексу польових і лабораторних 
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досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин в Україні, а також 

уповноваженою установою щодо проведення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю 

Підзвітні особи - це працівники встановленого підприємства, які 

одержали грошові кошти у підзвіт для майбутніх затрат відповідно до наказу 

(розпорядження) керівника підприємства. На підприємстві має бути список 

осіб затверджений наказом керівника, які мають право отримувати кошти у 

підзвіт.  

Основною метою нормативно-правового регулювання бухгалтерського 

обліку в Україні є встановлення єдиних для всіх підприємств правил його 

ведення, які гарантують і захищають інтереси користувачів фінансової 

звітності і визначення перспектив та основних напрямків удосконалення його 

з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і 

стандартів.  

Нормативними документами, які регулюють здійснення витрат на 

службові відрядження в межах країни та закордоном є: Кодекс законів про 

працю в Україні від 10.12.1971 № 322-VIII ; Податковий кодекс України від 

02.12.2010 № 2755-VI , Інструкція про службові відрядження в межах 

України та за кордон від 13.03.1998 р. №59 , Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а 

також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, 

установами та організаціями, які повністю або частково утримуються 

(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011р. №98 .  

Розрахунки із залученням підзвітних осіб, здійснюються в певній 

послідовності й передбачають шість основних операцій: отримання завдання 

від керівника, отримання грошового авансу до оплати витрат, скерування 

працівника на інше підприємство, оформлення документів на отримані 

цінності, роботу і послуги на іншому підприємстві, передача отриманих 

цінностей матеріально відповідальним особам свого підприємства, складання 
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документів для тримання на грошових коштів, проведення повного 

розрахунку в бухгалтерії.  

Службовим відрядженням є поїздка працівника за розпорядженням 

керівника держаного органу, установи, організації на певний строк до іншого 

населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його 

постійної роботи. 

Івано-Франківський ОДЦЕСР є бюджетною установою, а тому розмір 

добових визначає постанова КМУ "Про суми та склад витрат на відрядження 

державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" від 02.02.2011 р. 

№ 98, тому у 2021 році – по Україні - 60 грн; – за кордон – залежно від 

країни відрядження суми у доларах США згідно додатку 1 до постанови № 

98. 

Після завершення відрядження працівник Івано-Франківського 

ОДЦЕСР звітує про кількість і напрями використання виданих на 

відрядження грошових коштів. Для цього він заповнює і подає Звіт про 

використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. До нього 

обов’язково мають бути додані оригінали документів, що підтверджують 

суми понесених у зв’язку з відрядженням витрат. А також повертає суми 

надміру витрачених у відрядженні коштів (за наявності). 

У Івано-Франківському ОДЦЕСР відображають розрахунки з виплати 

коштів на відрядження за спеціальним субрахунком 2116 «Дебіторська 

заборгованість за розрахунками з підзвітними особами» ведеться облік 

розрахунків з працівниками суб’єкта державного сектора за виданий аванс на 

господарські потреби або видатки на відрядження. Видача коштів на 

господарські потреби або видатки на відрядження підзвітними особами 

відображається як збільшення заборгованості. Прийняття авансового звіту 

про витрачені підзвітні суми та повернення підзвітною особою залишку 
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авансу в касу відображається як зменшення такої заборгованості. 

Івано-Франківська філія УЦСЕР використовує меморіально-ордерну 

форму ведення бухгалтерського обліку. Для обліку розрахунків з підзвітними 

особами застосовується меморіальний ордер №8.  

Проаналізовані особливості обліку та контролю розрахунків з 

підзвітними особами у бюджетних установах та їх документальне 

оформлення мають на меті допомогти бухгалтерській службі уникнути 

помилок під час прийняття та опрацювання звітів працівників, мінімізувати 

податкові ризики, пов'язані з оформленням досліджуваних операцій, 

забезпечити достовірність обліку і звітності підприємств щодо розрахунків з 

підзвітними особами. 

Ревізія розрахунків із підзвітними особами проводиться суцільним 

способом, її необхідно розпочинати з перевірки дотримання встановленого 

порядку видачі готівки в підзвіт. За даними аналітичного обліку субрахунку 

2116 необхідно встановити, чи не було випадків видачі авансів понад 

встановленого обсягу, а також видачі їх до повного розрахунку за раніше 

отриманими авансами, передачі авансів однією підзвітною особою іншій, 

прихованого авансування на особисті потреби тощо. Своєчасність здачі 

авансових звітів перевіряється шляхом зіставлення дати закінчення роботи з 

датою здачі звіту.  
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частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 

02.02.2011р. №98. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Серед напрямків реалізації стратегії сталого розвитку регіонів особливе 

місце належить концепції екологічного маркетингу. Однак існуючий 

світовий і вітчизняний досвід впровадження елементів екологічного 

маркетингу у процеси управління соціально-економічним розвитком регіонів 

не є системним, оскільки в більшості досліджень основну увагу екологічного 

маркетингу акцентують на просуванні і рекламуванні товарів з екологічними 

характеристиками. Проте концепція екологічного маркетингу є значно 

ширшою і, з одного боку, охоплює діяльність з формування у споживачів 

екологічних потреб, виробництва та просування екологічних товарів, а з 

іншого – являє собою окремий випадок регіонального некомерційного 

маркетингу, метою якого є формування системи раціонального 

природокористування, охорони навколишнього середовища і системи 

екологічної безпеки [1]. 

Варто виділити ряд авторів, що приділили у своїх працях увагу 

проблемам екологізації ринку – це Андрєєва Н.Н., Должанський І.З., 

Ілляшенко С.М., Пахомова Н.В., Прокопенко О.В., Родіонов О.В.  та ін. 

Використанням екологічного маркетингу (і, як наслідок, посилення темпів 

формування ринку екологічно чистих товарів) є орієнтація як на інтереси 

покупців, так і на критерії прибутковості бізнесу. Ідея екологічного 

маркетингу відповідає сучасним уявленням про так званий трикутник 
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стійкого розвитку, що має бути не тільки екологічно безпечним 

(інституціональний рівень) й економічно ефективним (мікрорівень), але й 

соціально справедливим (соціальний рівень). Перспективність робіт у даному 

напрямку повинна оцінюватися з урахуванням оцінки ефекту синергії в 

системі стратегічного розвитку виробничих систем [2]. 

Комплекс екологічного маркетингу формується під впливом : 

- законодавчих обмежень і регламентації. В Україні застосовуються 

такі елементи економіко-правового механізму регулювання 

природокористування та природоохоронної діяльності: збір за забруднення 

навколишнього природного середовища, плата за використання природних 

ресурсів (мінеральних, водних, земельних, лісових, біологічних), механізм 

відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства про 

охорону довкілля, система державного (бюджетного), а також 

позабюджетного фінансування природоохоронних заходів (через державний 

та місцеві екологічні фонди) тощо; 

 - вимог національних і міжнародних стандартів, зокрема ISO 14000, 

особливо це стосується продукції, що поставляється на експорт;  

- ефективності витрат. Виготовлення неекологічної продукції може 

бути пов’язане зі значними витратами на очистку чи утилізацію відходів, 

компенсаційні виплати робітникам, що працюють у шкідливих умовах тощо; 

 - екологічно орієнтованої акції громадськості. Зокрема, екологічна 

освіта сприяє розумінню шкідливості виробництва і споживання 

неекологічних товарів;  

- конкуренції. Неекологічна продукція може користуватися меншим 

попитом, ті з товаровиробників, що роблять ставку на екологічність 

користуються більшою довірою споживачів, формується їх сприятливий 

імідж;  
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- того, що постачальники екологічної сировини спонукають 

товаровиробників використовувати її, а відповідно і екологічно чисті 

технології [3]. 

Екологічний фактор у конкурентному розвитку підприємств набуває 

все більшого значення й одержує фінансову результативність і підтримку. У 

зв’язку з цим розглядаються питання оцінки базового потенціалу для 

впровадження екологічних інновацій, практики ухвалення рішень у системі 

екологічного маркетингу, а також проблеми управління конкурентними 

перевагами продукту з властивостями екологічної чистоти. Для забезпечення 

стійкого розвитку, безумовно, важливого значення набуває впровадження 

екологічних інновацій, під якими розуміються нові продукти, нові технології, 

нові способи організації виробництва, що забезпечують охорону 

навколишнього середовища. Ідеться про впровадження системи екологічного 

менеджменту, екологічного маркетингу, екотехнологій, що дозволяють 

забезпечити взаємодію між економічним розвитком і захистом 

навколишнього середовища на рівні фірми.  

До екологічних інновацій можна віднести такі процеси: 

- розроблення й погодженого розвитку всіх функціональних ланок з 

добутку ресурсів, їхнього перероблення, використання відходів і відтворення 

цих ресурсів;  

- розроблення й використання ресурсозберігаючої техніки, 

розроблення і впровадження маловідходних і безвідходних технологій, що 

забезпечують комплексне освоєння природних ресурсів, розроблення 

біотехнології;  

- освоєння нових територій, а також розширення тих, що діють, з 

урахуванням екологічної безпеки населення і виробництва;  

-  розроблення і випуск нових екологічно чистих продуктів і створення 

потужностей для їх виробництва, розроблення варіантів використання нових 

і поновлюваних джерел енергії;  
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- впровадження нових організаційних форм, включаючи 

удосконалення організаційно-територіальної структури потенційно 

небезпечних виробництв, з метою зниження їх екологічної небезпеки;  

- формування нового мислення у розробників інновацій з точки зору 

необхідності їх екологізації шляхом впровадження обов’язкової екологічної 

освіти. Виробники екологічних інновацій при оцінці їхніх шансів на 

ринковий успіх мають враховувати вплив факторів екологічного тиску й 

екологічного втягування. Зокрема, такі, як законодавчі обмеження, вимоги 

національних і міжнародних стандартів, ефективність витрат, екологічно 

орієнтовані акції громадськості, екологічна поінформованість суспільства 

тощо [4]. 

Необхідно відмітити, що існують труднощі, які виникають на етапі 

розроблення екологічних інновацій. Вони полягають у наступному: 

-  складно визначити навантаження, які чинять виробництво та 

продукція на довкілля;  

- навряд чи можна передбачити рамкові умови майбутньої утилізації 

відходів;  

- зростаюча складність продуктів і способів виробництва утруднює 

утилізацію відходів; 

- мають місце зростання кількості інновацій і скорочення часу їх 

впровадження;  

- термін служби продукту зменшується, що суперечить екологічним 

цілям, тобто цілям тривалого терміну використання, ресурсозбереження і 

екологічно прийнятної утилізації відходів [5]. 

Підбиваючи підсумки, варто сказати, що розвиток ринку екологічних 

виробів і послуг є одним з основних факторів забезпечення стабільності 

підприємств, дає можливість вирішити в комплексі економічні, соціальні та 

екологічні проблеми. З цих позицій необхідно постійно відслідковувати 

зміни факторів екологічного тиску і екологічного втягування, їх впливу на 
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конкурентоспроможність продукції і підприємства. У всякому разі, необхідно 

деталізувати їх дію, чітко розділити ринкові можливості і загрози. 

 

Бібліографічний список. 

1. В.І. Ярема, О.Д. Лендєл, К.І. Мишко. Використання інструментів 

екологічного маркетингу в реалізації концепції сталого розвитку регіону 

[Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua 

2. Безруков В. Оценка инновационной деятельности промышленных 

предприятий.  Экономист. 2001. № 5. С. 37-41. 

3. Ілляшенко С. М. Екологічний маркетинг.2002.  С. 1 – 6 

4. Андрєєва Н.Н. Экологические инновации и инвестиции: сущность, 

системология, специфика взаимодействия и управления. Вісник 

Хмельницького національного університету. 2011. № 2, T. 2. С. 207. 

5. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний 

підхід. Суми : ВТД «Університетська книга». 2008. С. 33 

 

Дика Б.М. 

Науковий керівник: Огінок С.В. 

к.е.н., доц. кафедри міжнародних економічних відносин 

Львівського національного університету  

імені Івана Франка 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ 

В УКРАЇНІ 

 

Інвестування капіталу в готельну індустрію завжди були є і будуть 

актуальні та цілком виправдані. Не залежно від свого рівня доходу, люди 

будуть подорожувати. І при складанні свого туристичного маршруту, перед 

любителями подорожей стоїть непростий вибір готелю. Тож для готельного 

бізнесу головне завдання – це грамотно вибудувати структуру діяльності і 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

80 
 

розробити ефективну політику закладу, для того, аби прибуток був більший 

за витрати. Це завдання вирішити під силу франчайзингу. 

Франчайзинг – це система договірних, взаємовигідних відносин на 

платній основі, згідно яких одна сторона (франчайзер) безстроково або ж на 

певний строк передає іншій стороні (франчайзі) право на використання 

об’єкту інтелектуальної власності, та надає консультаційну чи технічну 

допомогу у виробництві та реалізації продукції, виконанні робіт і наданні 

послуг. Якщо це «договірні відносини», то безумовно, що першим кроком 

має бути укладання договору франчайзингу. [1] 

Готельний франчайзинг пов’язаний із веденням діяльності у якій 

підприємство готельного бізнесу, може об’єднатися з великою мережею, що 

вже діє. Підприємства сфери HoReCa почали застосовувати метод 

франчайзингу одні із найперших. [2] 

У готельній індустрії є 2 напрями франчайзингу: 

1. Франшизіат одержує комплект будівельної документації від 

франчайзера для будівництва готелю. Цей вид франчайзингу для готельного 

бізнесу цікавий будівельним компаніям. Але в такому випадку 

рентабельність бізнесу невелика. Окупність готелю передбачається лише 

через 5-6 років. 

2. Франчайзі, в якого є свій готель, входить у мережу відомого бренду у 

сфері готельного бізнесу, що зводиться до трьох форм: управління, 

франшиза, прямі інвестиції. Франчайзер при цьому надає захищене законом 

право на певну підприємницьку діяльність, а також допомогу в організації 

цієї діяльності, навчанні та управлінні за грошову винагороду від 

франшизіата. [2, 3] 

Перший вид франчайзингової угоди більш цікавий для будівельних 

компаній, які займаються будівництвом нових готельних підприємств. 

Другий вид передбачає застосування франчайзі бренду мережі, її 

інновацій у сфері управління, інвестицій. Як правило договір передбачає 
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виконання стандартів обслуговування, яких додержуються в мережі 

франчайзера, використання торгової марки (знаку), зовнішніх проявів 

корпоративної культури, дизайнерських рішень, тощо. При цьому 

франчайзер періодично перевіряє додержання умов угоди з боку франчайзі. 

Це пов’язано насамперед з тим, що франчайзер намагається уникнути 

ризиків, пов’язаних з погіршенням репутації чи іміджу готельної мережі 

через недотримання франчайзі умов угоди. [4] 

На соціальному рівні франчайзинг пов’язаний із широким діапазоном 

економічної діяльності, його продуктивність залежить від проявів у різних 

видах економічної активності та можливості проникнення в конкретні 

сектори. Також велике значення для провадження франчайзингового бізнесу 

в країні мають політичні чинники, а саме наявність законодавчої бази, яка 

регулює франчайзингові відносини та створює відповідні механізми 

регламентування прав інтелектуальної власності. [5] 

Хоч франчайзинг в Україні розвивається значно повільніше, ніж за 

кордоном, все ж майже з кожним роком збільшується кількість франчайзерів 

та франчайзі. 

Зараз в Україні немає спеціального законодавства, яке б регулювало 

франчайзингові правовідносини між суб’єктами. Хоча з іншого боку, існує в 

ЦК України передбачений договір комерційної концесії, який за суттю 

повністю відповідає франчайзингу. За даними Асоціації франчайзингу 

України, фіксують співробітництво за цією моделлю понад 550 компаній. [1, 

6, 7] 

Заглянувши в ЦК України, можна знайти визначення договору 

комерційної концесії і порівняти його з договором франчайзингу. 

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) 

зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право 

користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з 
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метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання 

послуг. [7] 

Предметом договору комерційної концесії є право на використання 

об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових 

зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного 

досвіду та ділової репутації. 

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання 

предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання 

щодо певної сфери цивільного обороту. [7] 

Як бачимо, визначення майже ідентичне до визначення франчайзингу. 

Саме тому на думку деяких науковців, зокрема А.В. Цірат, законодавство є 

не зрозумілим для суспільства і вводить його в оману, називаючи речі не 

своїми іменами. [8] 

Тож аби допомогти розвитку франчайзингу в Україні, зокрема у сфері 

готельної індустрії, в першу чергу потрібно: 

1. зміцнити законодавчу базу шляхом прийняття Закону України, в 

якому передбачити всі юридичні аспекти відносин суб’єктів і розвитку 

українського франчайзингу, які відповідали б міжнародним вимогам; 

2. створити спеціальний орган моніторингу розвитку франчайзингу в 

Україні для упорядкування правової бази франчайзингових відносин; 

3. створити на державному рівні систему податкових пільг для 

франчайзі переважно на початковому етапі розвитку франчайзингової 

діяльності. [9] 

Тож у повільному розвитку франчайзингу, в тому числі й готельного, є 

цілком виправдані, об’єктивні передумови, які заважають рухатися вперед. 

Навіть сама держава перешкоджає розвитку франчайзингових відносин, не 

передбачивши у своєму законодавстві такого виду правовідносин. 
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У світовій практиці франчайзинг активно розвивається у Канаді, 

Японії, Південній Кореї та Бразилії. Загалом у світі налічується близько 

17000 франчайзерів та 160000 франчайзі. [3]  

Щодо України, то франчайзинг лише зараз поступово починає ставати 

невід’ємним атрибутом її економіки та знаходити своїх прихильників. 

Активно розвивається внутрішній франчайзинг, який представляє собою 

досить специфічний сплав зарубіжних франчайзингових технологій і 

вітчизняних підходів до ведення бізнесу і менталітету в загальному. На рис. 1 

можна побачити сегментацію українського франчайзингового ринку за 

галузями.  

Загалом ринок франчайзингу в Україні показує такі тенденції: 

• значно зросла кількість франшиз серед послуг та рітейлу; 

• динамічно розвиваються послуги в сферах освіти, спорту і логістики; 

• продуктовий рітейл значно виріс за рахунок формату «магазин біля 

дому», а непродуктовий рітейл продовжує розвиватися стабільно спокійно; 

Також слушно уточнити, що вітчизняні франшизи користуються 

попитом на ринку України в першу чергу в зв'язку з тим, що в них ціна 

менша, а налагодження робочих процесів простіше. Однак, франшизи, що 

впроваджують на український ринок іноземні компанії, залишаються досить 

популярними у зв’язку з високою впізнаваністю торгової марки, відомим 

брендом, ефективною маркетинговою політикою тощо. [10] 
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Рис. 1. Сегментація українського ринку франчайзингу. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [10]. 

 

Отже, у повільному розвитку франчайзингу, в тому числі й готельного, 

є цілком виправдані, об’єктивні передумови, які заважають рухатися вперед. 

Навіть сама держава перешкоджає розвитку франчайзингових відносин, не 

передбачивши у своєму законодавстві такого виду правовідносин.  

 

Бібліографічний список. 

1. Литвин, О.; Запорожець, М. Франчайзинг як ефективна форма 

партнерства із закордонними фірмами. Міжнародний науково-практичний 

журнал «Фінансовий простір». 2019. №4(36). С. 141-150. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_12 

2. Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-

ресторанного бізнесу : навч. посіб. для студ. ВНЗ. Європейський ун-т. Київ : 

Видавництво Європейського ун-ту, 2007. 245с. 

3. Петросян М.О. Франчайзинг в готельному бізнесі. Готельно-

ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи: тези доповідей VI 

всеукр. студ. наук. конф. (м. Київ, 25 березня 2020 року). Київ. 2020. с.68-70 

21,3%

15,1%

12,9%
7,9%

7,1%

35,7%

Громадське харчування

Роздрібна торгівля

Сфера послуг

Автомобільні перевезення та 
обслуговування

Будівництво

Інші

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_12


Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

85 
 

4. Міськів Н. Франчайзинг як провідна форма управління у готельному 

бізнесі. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/20872/1/79-81.pdf 

5. Ohinok S. State regulation of franchising in the EU member countries / 

S.Ohinok // Baltic Journal of Economic Studies. 2015. Vol. 1, N. 1. P. 137-139. 

6. Галушка Є.О. Особливості та перспективи розвитку франчайзингу в 

Україні. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/ download/archive/2011/ 

v2/NV-2011-V2_9.pdf 

7. Цивільний кодекс України (поточна редакція від 01.01.2021). 

Відомості Верховної Ради України. 2003, №№ 40-44, ст.356. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text  

8. Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн.-практ. 

пособие.  К.: Истина, 2002. –240 с. 

9. Тонюк М.О. Франчайзинг як особлива форма організації та 

функціонування бізнесу в Україні. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 

№9. С. 687-689 

10. Дослідження ринку франчайзингових послуг в Україні.2020 рік. 

URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/issledovanie-rynka-

franchajzingovyh-uslug-v-ukraine-2020-god  

 

 

Дільний С.А  

Науковий керівник: Роздайбіда Н.М. 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист  

Вишнянського коледжу 

Львівського НАУ 

 

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ЯК ОСНОВА ІНТЕГРАЦІЇ В СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ 

 

Процес глобалізації охоплює всі області людської діяльності. Вона стає 

одним з найважливіших чинників розвитку людського суспільства. Завдяки 

глобалізації відбувається поступове перетворення всього світового ринку в 
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єдиний економічний простір, де можуть вільно переміщуватись капітали, 

товари, послуги, розповсюджуватися ідеї і їх носії.[1] 

Для успішної участі вітчизняних фірм у світовому ринку потрібно 

постійно відслідковувати зміни у глобальному середовищі.Так, наприклад, 

за даними Американської асоціації маркетингу в США ринкові дослідження 

регулярно здійснюють близько 90% всіх промислових компаній і фірм сфери 

послуг, у Німеччині і Великобританії близько 80%. Чим більше фірма, тим 

більше уваги приділяє вона постійному вивченню умов реалізації своєї 

продукції.  

З числа опитаних в США компаній, що виробляють споживчі товари і 

що випускають продукцію виробничого призначення, вимірюванням 

ринкового потенціалу займалися 99 % крупних фірм і такий же відсоток для 

середніх підприємств, аналізом збуту - відповідно 98 і 99 %, аналізом 

ціноутворення - 91 і 90 %, прогнозуванням на термін більше одного року - 96 

і 94 %.[2] 

Завдання менеджерів підприємства показати, що вихід на зовнішній 

ринок без маркетингового дослідження піддає ризику його основний капітал 

і його зовнішньо-економічну діяльність у цілому. Необхідно знати 

особливості проведення таких досліджень, уміти обрати оптимальний варіант 

із доступними витратами. 

Маркетингові дослідження – це система збору, обробки та аналізу 

інформаційних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику 

підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих 

маркетингових рішень. Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці 

потреб, запитів і попиту споживачів, яка допомагає створити програми їх 

задоволення, ідентифікації та визначення як проблем так і можливостей 

фірми здійснити та оцінити свою маркетингову діяльність. 

Деякі менеджери вважать, що методи і техніка проведення 

міжнародних маркетингових досліджень такі самі, як і дослідження 
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внутрішнього ринку, а розбіжності тільки в зовнішньому середовищі. Однак 

саме зовнішнє середовище і визначає, які методи, техніку і види досліджень 

застосовувати на іноземному ринку. Починаючи вивчення зовнішніх ринків, 

слід враховувати, що світовий ринок включає більше 200 національних 

ринків зі своїми особливостями, що є основою для вироблення стратегії 

міжнародного маркетингу. 

Виходячи на конкретний зовнішній ринок, фірма повинна за 

можливості враховувати всі чинники, що здійснюють як безпосередній, так і 

непрямий вплив на ефективність її підприємницької діяльності. Дія всіх 

таких чинників і визначає середовище міжнародного маркетингу.Великий 

вплив на глобальний маркетинг має:  

1. Культурне; 

2. Економічне; 

3. Політико-правове середовище. 

Виокремивши основні групи чинників, слід в кожній з них провести 

систематизацію чинників і проаналізувати можливий вплив кожного з них на 

середовище міжнародного маркетингу як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. Такий комплексний підхід дозволяє виокремити 

маркетингові можливості фірми на конкретному зарубіжному ринку і 

створює всі необхідні умови для успішної реалізації міжнародного маркетинг 

Дослідження культурного середовища дає можливість фірмі відчувати 

культурне підґрунтя у різних суспільствах. Необхідним кроком тут виступає 

крос-культурний аналіз,що включає в себе вивчення подібних і відмінних рис 

між споживачами із двох або більше країн. Глибокий крос-культурний аналіз 

передбачає розуміння й усвідомлення цінностей, звичаїв, символів та мов 

населення інших країн.  

Глобальний маркетинг перебуває також під впливом економічних 

чинників. Тому аналіз глобального ринку має включати: порівняльний аналіз 

економічного розвитку країн; оцінювання економічної інфраструктури у цих 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

88 
 

країнах; оцінювання доходів і купівельної спроможності споживачів у різних 

країнах та оцінювання курсу обміну валют у країнах. 

 Оцінювання політико-правого клімату включає аналіз політичної 

стабільності, яка виражає ставлення уряду до діяльності зарубіжних компаній і 

торгівлі з іншими країнами й торговельних норм, що регулюють 

підприємницьку діяльність.[3] 

В міжнародному маркетингу необхідний комплексний облік всієї 

сукупності основних чинників як загального, так і специфічного характеру, 

які можуть визначити успіх або невдачу на зовнішньому ринку.  

При проведенні міжнародних маркетингових досліджень необхідно 

зосередити увагу на наступних напрямах досліджень міжнародного ринку: 

- товари (асортимент, споживчі якості, стадія життєвого циклу); 

- ринки (сегментування, кон'юнктура та її можливі зміни, місткість); 

- ціна (співвідношення ціни товару до цін конкурентів на кожному з 

ринків, вплив якості та споживчих характеристик на ціну товару); 

- конкуренти (наявність і кількість конкурентів, їх сильні і слабкі 

сторони); 

- система просування товарів (фірмовий стиль, реклама, стимулювання 

збуту); 

-післяпродажне обслуговування та РR (організація виставок і ярмарків, 

відповідність заходів мовним та культурним вимогам); 

- пакування (відповідність експортним вимогам); 

- мережа товаророзподілу та збуту товарів (система постачання, схеми 

транспортування, розташування складів і магазинів, їх місткість) [4].  

Маркетингове дослідження не може проводитися без визначення його 

цілей, тому що вони визначають вибір інформації, виконавців, методів і 

технологій. Підготовка проекту ринкового дослідження включає: 

1. Визначення ринкової проблеми. 
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2. Вирішення питання про те, чи може вивчення ринку допомогти 

вирішенню цієї проблеми. 

3. Визначення завдань і обсягу дослідження. 

4. Підготовка вимог до необхідної інформації. 

5. Збір інформації. 

6. Аналіз та інтерпретація інформації. 

7. Підсумкова доповідь і рекомендації. 

8. Прийняття маркетингових рішень. 

Саме дослідження складається з двох частин: дослідження ринку і 

дослідження власного потенціалу підприємства.  

Перша частина включає: 

1. Вивчення та аналіз умов ринку: вивчення загальних умов; аналіз 

попиту; аналіз пропозиції; аналіз вимог споживачів до товару; аналіз 

перспектив розвитку ринку. 

2. Вивчення суб'єктів, форм і методів торгівлі: аналіз та оцінка 

діяльності фірм-постачальників; вивчення та оцінка фірм-конкурентів; 

вивчення покупців; вивчення комерційної практики; вивчення транспортних 

умов; вивчення торговельно-політичних умов. 

Друга частина - вивчення потенційних можливостей власного 

підприємства, яка передбачає: 

1. Аналіз результатів господарської діяльності. 

2. Аналіз конкурентоспроможності продукції. 

3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. 

4. Оцінка перспектив розвитку підприємства.[5]  

Ефективні маркетингові дослідження мають завершитися розробкою 

рекомендацій щодо вирішення тої проблеми з приводу якої було проведене 

маркетингове дослідження. 

Для будь-якої успішної компанії маркетингові дослідження – початок 

та логічне завершення кожного циклу її маркетингової діяльності. 
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Дослідження ринку значно зменшують невизначеність під час прийняття 

важливих маркетингових рішень, що дозволяє ефективно розподілити 

ресурси для перемоги у конкурентній боротьбі, яка на міжнародному ринку є 

надзвичайно гострою. 
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СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ 
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Сучасний стан розвитку економіки України характеризується такими 

негативними рисами, як криза платежів, погіршення платоспроможності 

підприємств, значний розмір заборгованості підприємств перед партнерами, 

державою і своїми працівниками. Одна з причин цього - недостатнє 

володіння керівництвом методами управління грошовими коштами 

підприємства. Можна отримати прибуток (позитивний фінансовий 

результат), але при цьому вчасно не отримати оплату від покупців, і, як 

наслідок, не мати можливості розрахуватися навіть за тими зобов’язаннями, 
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що виникли в результаті витрат, пов’язаних з очікуваними і вже одержаними 

доходами.  

Актуальність дослідження стану та напрямів удосконалення обліку 

готівкових операцій зумовлена визначальною роллю грошових коштів у 

діяльності підприємств. Готівкові кошти є об’єктом підвищеної уваги 

контролюючих органів, а тому від належної організації обліку цих 

високоліквідних активів залежить успішне господарювання суб’єктів бізнесу. 

Інформаційною базою дослідження стану та напрямів удосконалення 

обліку готівкових операцій виступило ДП «Центру сертифікації та 

експертизи насіння і садивного матеріалу», метою діяльності якого є 

забезпечення практичної реалізації вимог Закону України “Про охорону прав 

на сорти рослин”, інших законодавчих нормативно правових актів, наказів 

Мінагрополітики та державна науково-технічна експертиза сортів рослин. 

У ДП «Центру сертифікації та експертизи насіння і садивного 

матеріалу» діє та розроблений Наказ про облікову політику № 146 від 

31.12.2016 року. ДП «Центру сертифікації та експертизи насіння і садивного 

матеріалу»- це підприємство системи сертифікації та експертизи насіння і 

садивного матеріалу, сільськогосподарських культур, лісових, квітково-

декоративних та лікарських рослин. Підприємство входить до сфери 

управління Міністерства аграрної політики та продовольства України і є 

підзвітним йому. ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного 

матеріалу» створене відповідно до наказу Мінагрополітики від 06.10.2011 

№517 «Про створення державного підприємства «Центр сертифікації та 

експертизи насіння і садивного матеріалу». Облікова політика Підприємства 

розроблена з метою використання Підприємством, структурними 

підрозділами Підприємства (Філіями), до функцій яких, відповідно до 

затверджених положень, входить ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності. 
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Методи, принципи та процедури, що застосовуються при складанні 

фінансової звітності за Національними Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

Готівкові операції – це операції, пов’язані з прийманням, зберіганням, 

видачею готівки касами банків, підприємств, організацій тощо. До готівкових 

відносяться операції, що пов’язані з надходженням і витрачанням готівкових 

грошових знаків безпосередньо через касу підприємства. Для зберігання 

грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, 

організаціях і закладах створюється каса. Каса – це спеціальне ізольоване 

приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання 

грошей та цінних паперів. 

Порядок ведення касових операцій в національній валюті 

регламентується Положенням про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні № 148 від 29.12.2017 р., яким визначаються особливості 

оприбуткування та видача готівки в касі підприємства (в т. ч. філіях, 

представництвах), ФОП тощо. Касова дисципліна має відповідати ряду 

правил. Зокрема: обов’язкове оприбуткування готівки; не зберігати кошти в 

касі понад встановлений ліміт (крім випадків, передбачених Положенням 

148); дотримуватися строків здачі готівки; дотримуватися обмежень щодо 

готівкових розрахунків; цільове використання готівки, що надійшла з 

рахунку в банку. Готівкові операції можуть бути оформлені первинними 

документами як в паперовій так і в електронній формі. Оформлення 

документів в електронному вигляді регламентуються Положенням 148 та 

Законом України «Про електронні документи та електронний 

документообіг». 

Підприємство, небанківська фінансова установа затверджують 

внутрішніми документами установлений ліміт каси. Для відокремлених 

підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним 

внутрішнім документом підприємства - юридичної особи, небанківської 

фінансової установи. 
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Ліміт каси, установлений з урахуванням прогнозних розрахунків, у 

двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи 

переглядається за фактичними показниками діяльності. 

Установлений ліміт каси може переглядатися у зв’язку зі змінами 

законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в 

надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового 

розпорядку/графіків змінності тощо). Документи (нормативно-правові акти, 

внутрішні документи (розрахунки) підприємства, затверджені (підписані) 

керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто 

ліміт каси, додаються до відповідних наказів (розпоряджень). 

В ДП «Центру сертифікації та експертизи насіння і садивного 

матеріалу» ліміт каси встановлюють на підставі розрахунку середньоденного 

надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням 

керівника підприємства, або уповноваженої ним особи на даний час 

становить 163,00 грн. 

Надходження готівки в касу оформляється прибутковим касовим 

ордером. Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим 

ордером, який підписується керівником і головним бухгалтером 

підприємства. Прибуткові касові ордери та видаткові документи 

реєструються у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових 

документів (ф. КО-3 або ф. КО-3а.). 

Облік касових операцій установи ведеться у Касовій книзі (ф. КО-4). 

Установа чи організація, що є юридичною особою і має касу, веде одну 

касову книгу. При електронній формі ведення касових операцій “Вкладний 

аркуш касової книги” та “Звіт касира” протягом року зберігаються касиром 

окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року формується 

підшивка за рік і передається до архіву установи для зберігання протягом 36 

місяців. Починаючи з нового календарного року, касова книга на 

електронних носіях ведеться з 1-го числа. 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

94 
 

Усі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства 

відображають у касовій книзі. Аркуші касової книги мають бути 

пронумеровані, прошнуронані та скріплені відбитком печатки підприємства. 

Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і 

головного бухгалтера. Записи в касовій книзі здійснюються у двох 

примірниках:1-ий примірник є невідривною частиною аркуша касової книги і 

залишається в ній - «Вкладний аркуш касової книги»; 2-ий примірник є 

відривною частиною аркуша – «Звіт касира», і є документом, за яким касир 

звітує щодо руху грошей у касі. Перший і другий примірники мають однакові 

номери. 

Виправлення у касовій книзі, не допускаються. Якщо виправлення 

зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного 

бухгалтера або особи, що його заміщує. Щоденно в кінці робочого дня касир 

підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок 

наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира. 

Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових 

документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою 

комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого 

ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і 

роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги, які за формою і 

змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі. 

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації 

з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку 

наступного робочого дня, а також містити всі реквізити, що передбаченні 

формою касової книги. Сторінки касової книги мають нумеруватися 

автоматично в порядку зростання з початку року. 

Підприємство, яке надає держателям електронних платіжних засобів 

послуги з видачі готівки за допомогою платіжного терміналу (імпринтеру) на 

підставі квитанцій платіжного терміналу (сліпів), реєструє у встановленому 
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порядку ці операції в розрахункових документах РРО або РК, складає 

видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за день та 

здійснює запис у касовій книзі. 

Варто зазначити, що у випадку ведення електронного документообігу 

(в тому числі і оформлення касових документів), для підписання таких 

документів може бути використаний: 

- кваліфікований електронний підпис – для працівника підприємства, 

установи, організації; 

- кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний 

підпис – для фізичних осіб-підприємців; 

- кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний 

підпис, або простий електронний підпис – для фізичних осіб. 

Для обліку касових операцій рахунок 30 "Готівка" призначений для 

узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі 

підприємства. За дебетом рахунку 30 "Готівка" відображається надходження 

грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових 

коштів із каси підприємства. На субрахунку 301 «Каса в національній 

валюті» ведеться облік наявності та руху готівки в національній валюті в касі 

підприємства. За кожним найменуванням валюти в обліку підприємства 

ведуться окремі рахунки третього порядку в залежності від виду валюти.  

Облік касових операцій ведеться в журналі-ордері 1 с.-г. по кредиту 

рахунка 30 та відомості 1.1 с.-г. по дебету рахунка 30. Записи до журналу-

ордеру 1 с.-г. проводять щоденно на підставі звіту касира. 

Для групування однорідних операцій, а також для записів в інші 

журнали-ордери можуть бути складені аркуші-розшифровки окремо по 

дебету і кредиту рахунка 30. В кінці місяця підраховують підсумки в 

цілому по журналу-ордеру та кредитовий оборот переносять у Головну 

книгу. 
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Згідно з Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.14 № 879, 

інвентаризація грошових коштів перед складанням річної фінансової 

звітності проводиться до дати балансу в період до 2-х місяців відповідно до 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, 

затвердженого постановою Правління Національного банку України від 

29.12.17 № 148.  

Суму надлишку готівки зараховують до доходу підприємства й 

оприбутковують у касі шляхом виписки ПКО та відображення у касовій 

книзі. А сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства. Зокрема, 

сума нестачі, що виникла з вини касира, стягується з нього в повному обсязі. 

Адже касир є матеріально відповідальною особою і з ним укладається 

договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. 
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В умовах глобалізації перед підприємствами виникає необхідність 

більш ефективного використання принципів міжнародного маркетингу, щоб 
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не просто працювати на зарубіжному ринку, а бути конкурентоспроможними 

і мати можливість ефективно й прибутково здійснювати операції в 

міжнародному масштабі.  

Посилення інтернаціоналізації виробництва призводить до 

інтернаціоналізації всієї маркетингової діяльності підприємств та вимагає 

розробки різноманітних маркетингових програм для ринків зарубіжних країн. 

Власне впровадження концепції міжнародного маркетингу у практичну 

діяльність, розробка та реалізація комплексу маркетингу на зарубіжних 

ринках дає можливість формувати раціональні виробничі програми, 

оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в конкурентній 

боротьбі.  

Комплекс маркетингу, під яким розуміють у вузькому значенні основні 

інструменти маркетингу, є однією з фундаментальних категорій сучасного 

маркетингу. Науковець Е. Дж. Маккарті описав їх за допомогою концепції 

«4Р»: product (продукт), price (ціна), place (місце), promotion (просування). 

Американський вчений Ф. Котлер визначає маркетинговий комплекс як 

«набір маркетингових інструментів, які піддаються контролю, сукупність 

яких компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку» 

[1]. На його думку, комплекс маркетингу включає все, що компанія може 

зробити, щоб вплинути на попит на свій товар, потрібно лише багаточисельні 

можливості розділити на чотири групи – «4 Рs»: продукт (product), ціна 

(price), місце, розподіл (place), просування (promotion), які є основними 

елементами комплексу маркетингу.  

Існують й інші погляди щодо кількості складових комплексу 

маркетингу. Зокрема, вітчизняні вчені В.І. Крамаренко і Б.І. Холод вважають, 

що оскільки маркетинг став засобом взаємної ув’язки потреб покупців, 

створених товарів, які задовольняють ці потреби, то обов’язковим його 

елементом мають бути «люди» (people) і їх концепція носить назву «5Р» [2]. 

Зарубіжні науковці-дослідники Д. Бумс і М. Бітнер пропонують включити в 
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традиційний маркетинг-мікс наступні три елементи: люди (people), процеси 

(process) і фізичні особливості (physical evidence).  

Еволюція концепції marketing-mix представлена на рисунку 1, де 

розглянута інтернаціоналізація «концепції 4 Р» взята в крайніх межах її 

появи з праць найбільш відомих зарубіжних вчених: Дж. Маккарті, Ф. 

Котлера, Дж. Гейла і С. Паліводи. В загальному, на думку вчених, еволюція 

концепції маркетинг-мікс наглядно відображає хід розвитку теоретичної 

думки в зарубіжній економічній літературі, що стосується інтернаціоналізації 

концепції «4 Р». 

На відміну від науковців Дж. Гейла і С. Паліводи, вітчизняна вчена 

Т.М. Циганкова розглядає міжнародний маркетинговий комплекс як 

«систему інструментів, методів, прийомів, підходів щодо товару, ціни, 

просування, каналів розподілення, використання яких має на меті 

формування конкурентних переваг на цільовому сегменті або певному 

зарубіжному ринку» [5]. На її думку, елементами комплексу міжнародного 

маркетингу є: товар, ціна, канали розподілення та просування, тобто 

елементи традиційної концепції «4Р». Зазначені елементи маркетингу-мікс як 

в науці, так і в практиці вважаються «інструментами» або «засобами» 

маркетингу та необхідні для активного впливу на цільовий ринок.  

При виході на зарубіжний ринок кожне підприємство вирішує питання 

та приймає рішення щодо розробки комплексу міжнародного маркетингу. 

При цьому виникає необхідність прийняття рішення не лише для всього 

комплексу в цілому, а й окремо для кожного з його елементів. Це обумовлено 

рядом причин, зокрема: особливостями іноземної країни; специфікою 

діяльності на зовнішніх ринках; вимогами та звичками зарубіжних 

споживачів; різними формами діяльності на зарубіжних ринках; культурними 

факторами тощо. 
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Рис. 1. Еволюція концепції marketing-mix 

Джерело: сформовано автором на основі літературного джерела [3] 

 

Для успішного функціонування на зарубіжному ринку підприємство 

має розробити найбільш вигідний та ефективний для нього комплекс 

міжнародного маркетингу, враховуючи ряд факторів, а саме: 

- вплив національних урядів на міжнародну діяльність підприємства, 

можливість політичних ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства на 

зарубіжному ринку; 

- особливості національних валютних систем, ситуації та проблем з 

конвертацією національної валюти; 

- наявність різноманітних ринкових умов, організації та динаміки 

розвитку ринків; 
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- наявність відмінностей в розвитку комунікаційних засобів та умов, 

систем реалізації продукції; 

- національні, релігійні традиції, культурні та мовні особливості, а 

також звички споживання товарів (послуг) в різних країнах; 

- нестандартні і специфічні запити зарубіжних покупців, вимоги 

зарубіжних партнерів, постачальників, посередників тощо. 

Ряд зарубіжних і вітчизняних науковців виділяє адаптований та 

стандартизований комплекс міжнародного маркетингу. Адаптований 

комплекс – це зміна (адаптація) елементів комплексу міжнародного 

маркетингу для кожного зарубіжного ринку окремо, натомість 

стандартизований комплекс передбачає використання елементів комплексу 

міжнародного маркетингу без змін на всіх зарубіжних ринках. Використання 

кожного з них призводить до певних позитивних результатів, зокрема, при 

реалізації адаптованого комплексу міжнародного маркетингу підприємство 

набуває наступних переваг: посилення конкурентних позицій підприємства 

на кожному зарубіжному ринку за рахунок більш повної адаптації продукції, 

методів її розподілу та просування до вимог місцевих споживачів; зниження 

ризику втрати певного цільового ринку завдяки здійснення адаптованої 

програми його освоєння і отримання більш повної маркетингової інформації 

про нього; можливість розширення частки кожного зарубіжного ринку і 

отримання більш високого рівня прибутку в порівнянні з використанням 

стандартизованого комплексу міжнародного маркетингу та ін.. Проте повна 

адаптація має досить вагомий незадовільний аспект – необхідність значних 

ресурсів і високі витрати на розробку та реалізацію такого комплексу на 

кожному зарубіжному ринку [4].  

Реалізація стандартизованого комплексу забезпечує наступні основні 

вигоди підприємству: економія у виробництві і маркетингу за рахунок 

економії засобів на створення та реалізацію програм модифікації товару, 

оновлення асортименту, проведення рекламних кампаній, формування 
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каналів збуту продукції; можливість перенесення і використання 

накопиченого досвіду, успішних ідей для товарів, розподілу і просування в 

інших країнах; забезпечення централізованої координації та контролю над 

маркетинговою діяльністю підприємства в різних країнах; створення 

глобального іміджу підприємства в усьому світі та ін.. Разом з наявними 

значними перевагами, стандартизації притаманні певні і незадовільні 

аспекти. По-перше, вона «далека» від універсальної прийнятності для всіх 

товарів і підприємств. Стандартизація є успішною стратегією діяльності на 

зарубіжних ринках лише при наявності певних умов. По-третє, існує значна 

кількість факторів і обмежень, які перешкоджають ефективній реалізації 

стандартизованого комплексу міжнародного маркетингу на зовнішніх ринках 

[4].  

Повна стандартизація або повна адаптація вважаються крайніми 

варіантами, які в практичні діяльності підприємств застосувати досить 

складно, а інколи і неможливо. Підприємствам доцільно використовувати 

комбінований підхід, який поєднує в собі елементи стандартизації і адаптації, 

тобто одні елементи комплексу маркетингу необхідно стандартизувати, а 

інші, навпаки, адаптувати до особливостей зарубіжного ринку. Для цього 

потрібно провести детальний аналіз маркетингового середовища в результаті 

якого необхідно визначити елементи комплексу маркетингу для 

стандартизації і адаптації, ступінь їх стандартизації і адаптації, а також 

відповідні зміни, які потрібно внести безпосередньо в самі елементи 

комплексу міжнародного маркетингу. У випадку застосування комбінованого 

підходу базовим може бути комплекс маркетингу, який реалізується на 

внутрішньому ринку, або спеціально розроблений комплекс для 

використання в міжнародному масштабі.  

Отже, основним принципом розробки комплексу міжнародного 

маркетингу є орієнтація кінцевих результатів на реальні вимоги і побажання 

зарубіжних споживачів з врахуванням специфіки кожного зарубіжного 
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ринку, особливостей міжнародної торгівлі, економічних, правових, 

соціально-культурних характеристик зарубіжних країн. 
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Одним із шляхів вирішення сучасних проблем розвитку світового 

господарства та національних економік є створення вільних економічних зон. 

Мета, з якою створюються вільні економічні зони, залежить від економічного 

та соціального розвитку країн, де вони створюються. 

Вагомий внесок у дослідження вільних економічних зон внесли такі 

українські вчені, як В. О. Дергачов, І. М. Школа, О. Є. Кузьмін, М. І. 
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Долішній, В. І. Пила, О. С. Чмир, А. С. Філіпенко та ін. У їхніх роботах 

широко висвітлені економіко-географічні та правові аспекти функціонування 

вільних економічних зон в Україні й різних регіонах світу. 

Вільна економічна зона - це частина національної території країни зі 

встановленим спеціальним правовим режимом економічної діяльності та 

процедурою застосування законодавства країни [1]. 

Характерні особливості вільних економічних зон: 

1. Відокремленість території. Тому виходячи з умов 

екстериторіальності, їх іноді називають ще спеціальними економічними 

зонами; 

2. На цій території діє особливий, більш пільговий, юридичний та 

фінансово-економічний режим; вони більш автономні від державного 

втручання. Часто адміністрації зони надається право прийняття рішень з 

широкого кола економічних питань. Одночасно діяльність суб’єктів вільних 

економічних зон спирається на різнобічну урядову підтримку та гарантії; 

3. Для вільних економічних зон характерна певна спеціалізація 

господарсько-економічної діяльності. 

Аналіз розвитку вільних економічних зон дає змогу оцінити теоретичне 

та практичне значення цього явища. Однак теоретично ще не до кінця 

описані та розроблені такі проблеми вільних економічних зон, як 

ефективність використання виробничих та трудових ресурсів, розв'язання 

питань зайнятості, підвищення продуктивності праці, використання 

регіональної інфраструктури тощо. 

Сучасний стан економічного розвитку України характеризується 

суттєвим зменшенням бюджетного фінансування інноваційних проектів. І в 

найближчій перспективі з низки об’єктивних причин не слід очікувати 

значної активізації інвестиційної активності з боку держави. У цій ситуації 

актуальним є питання створення сприятливого інвестиційного клімату для 

іноземних інвесторів, що стане одним з головних чинників економічного 
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зростання нашої держави. Сьогодні обсяги міжнародної співпраці, розміри 

закордонних інвестицій все ще недостатні та не забезпечують потреби 

вітчизняної економіки. 

Треба зазначити, що інтереси інвесторів часто не збігаються з 

пріоритетними напрямками розвитку економіки України. Так, наприклад, 

найцікавішими об’єктами для іноземних інвесторів є сільськогосподарська 

сировина, метал, деревина, продукція хімічної промисловості тощо. Інакше 

кажучи, закордонних інвесторів приваблюють, насамперед, можливості 

спрощеного, доступного та дешевого українського ринку сировини та 

висококваліфікованої робочої сили [2, с. 46]. 

Створюючи вільну економічну зону, країна повинна мати на увазі, що 

зона повинна бути привабливою для інвесторів, насамперед, рівнем пільг. З 

огляду на конкуренцію на світовому ринку інвестицій, пільги повинні 

відповідати світовим стандартам. Якщо вони будуть нижчими, країна 

виявиться неконкурентоздатною на цьому ринку, а якщо будуть вищими – 

можна більше втратити, ніж отримати.  

Вільні економічні зони розглядаються як регіональний метод 

модернізації економіки з точки зору її переходу від адміністративних до 

ринкових принципів. 

Особливістю вільних економічних зон є те, що їхнє формування 

засновується переважно на залученні іноземних інвестицій, а діяльність 

здійснюється на преференційних умовах типу пільгового оподаткування 

тощо. 

Інвестиції в Україні переважно намагаються спрямовувати в 

промислово розвинуті регіони, але було б бажано також значну частину 

коштів використовувати для інтенсифікації господарської діяльності регіонів 

з низьким рівнем соціально-економічного розвитку. 

Одним з напрямів виходу з кризової економічної ситуації стає 

створення в депресивних областях вільних економічних зон, що має на меті 
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допомогти їм привабити закордонних інвесторів, вийти з кризи, а також 

зробити більш конкурентоспроможними щодо інших регіонів. 

Обґрунтування ефективного господарювання у варіанті вільних 

економічних зон потребує від економічної науки проведення нестандартних 

досліджень та розробок за багатьма напрямками. Зокрема це стосується 

визначення пріоритетних територій країни та їхнього потенціалу для вільних 

економічних зон, платежів за використання місцевих ресурсів, наявності 

інфраструктури, системи оподаткування, підготовки кадрів тощо. 

На сьогодні створення спеціальних економічних зон поки що не 

відіграло важливої ролі в проблемі залучення іноземних інвестицій. Так, від 

початку функціонування вільних економічних зон до них було залучено 

близько 600 млн дол. іноземних інвестицій, що становить лише 17,6 % 

запланованого їх обсягу в межах вільних економічних зон по Україні. Через 

це можна вважати, що реалізація можливостей вільних економічних зон не 

набула в Україні належного застосування. Однак позитивний досвід інших 

країн свідчить про потенціал такого напрямку економічного розвитку в 

умовах становлення ринкової економіки та дефіциту внутрішніх 

інвестиційних ресурсів. З цією метою потрібно сформувати нову концепцію 

діяльності вільних економічних зон, яка б опиралась на низку засад: 

• залучати інвестиції інноваційного спрямування, в пріоритетні галузі, 

в промислово слаборозвинені регіони, в науково-дослідну діяльність, у сферу 

сучасних послуг зі створенням нових робочих місць; 

• децентралізація господарської діяльності, яка почалась в Україні, має 

привести до зміни регіональної політики держави та забезпечити передачу 

повноважень з керівництва спеціальних економічних зон на рівень окремих 

територій і місцевих влад; 

• потрібно внести відповідні зміни до законодавства щодо гнучкої 

диференційованої системи пільг для іноземних інвесторів, що враховують 

особливості ресурсного потенціалу того чи іншого регіону [2]; 
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• для залучення стратегічних інвесторів слід забезпечити державні 

гарантії стабільної діяльності іноземного капіталу на тривалу перспективу. 

Проблема доцільності вільних економічних зон в Україні потребує 

дослідження на новому етапі ринкового господарювання – децентралізації 

управління та створення бюджетів місцевих громад, оскільки це може стати 

важливим чинником стимулювання розвитку економіки та залучення 

іноземних інвесторів. У зв’язку з цим потрібні економічні розробки, що 

стосуються режиму гнучкого стимулювання діяльності вільних економічних 

зон. 
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Розвиток будь-якої країни безпосередньо залежить від її 

зовнішньоекономічної діяльності – від того, як складаються політичні та 

конкурентні відносини, торгівельна діяльність на світовому ринку – буде 
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залежати яке місце там займе та, чи інша держава. У цьому контексті експорт 

сільськогосподарської продукції є невід’ємною частиною міжнародних 

економічних відносин. Крім того, експорт сприяє також розвитку країни, 

адже саме міжнародна торгівля є однією з його найважливіших його форм. 

Зважаючи на те, що близько 50 % загального експорту України належить 

аграрній продукції, саме аграрний сектор є локомотивом розвитку економіки 

України. 

У структурі експорту аграрної продукції друге місце займає експорт 

соняшнику та соняшникової олії, при цьому Україна є світовим лідером за 

обсягами виробництва соняшнику у світі (табл. 1), який становить 48,6 млн т. 

Таблиця 1. - Виробництво соняшнику в світі, млн. т 

Країна 
2012/2013 

МР 

2013/2014 

МР 

2014/2015 

МР 

2015/2016 

МР 

2016/2017 

МР 

2017/2018 

МР 

Україна 8,39 10,90 10,25 12,10 15,10 13,20 

Росія 8,00 10,20 9,00 9,70 11,70 10,80 

ЄС 7,02 9,11 9,01 7,77 8,55 9,54 

Аргентина 2,85 2,25 3,00 2,83 3,30 3,70 

Китай 1,73 2,42 2,38 2,70 2,75 2,80 

США 1,26 0,92 1,00 1,33 1,20 0,98 

Південна 

Африка 
0,73 0,74 0,74 0,76 0,88 0,80 

Туреччина 1,10 1,45 1,35 1,35 1,47 1,70 

Інші країни 4,66 5,32 4,61 4,39 5,11 5,02 

Всього 35,75 43,34 41,33 42,91 50,05 48,55 

Джерело: дані Департаменту сільського господарства США (USDA) [1]. 

 

Лідерські позиції України у світовому виробництві соняшнику зумовлені 

сприятливими ґрунтово-кліматичними умовами та порівняно низькими 

витратами на вирощування цієї культури. Світове виробництво соняшнику 

зростає пропорційно зростанню посівних площ. Основні посіви цієї культури 

зосереджені в Європі (64 %), Америці (9 %) та Азії (4 %). За обсягами посівних 

площ під соняшником Україна займає друге місце у світі (6,2 млн га). 

Найбільший валовий збір в Україні за аналізований період зафіксовано у 

2016/2017 МР –15,10 млн т, при цьому обсяг валового збору почав помітно 

зростати з 2014/2015 МР.  
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У структурному відношенні на долю України припадає 27 % світового 

виробництва соняшнику (рис. 1), ЄС – 20 %, на долю США – 2 %. Отже, 

можемо констатувати, що Україна є беззаперечним світовим лідером 

виробництва соняшнику за аналізований нами період. 

 
Рис. 1. Частка України та інших країн у світовому виробництві соняшнику у 

2017/2018 МР, % 
Джерело: побудували автори. 
 

Зазначимо, що у 2020/21 МР з України було експортовано 148,9 тис. т, 

при цьому зростання порівняно з 2019/2020 МР відбулося у 10 разів. 

Основними імпортерами українського соняшнику були країни ЄС, при цьому 

найбільші обсяги було експортовано до Болгарії. Крім країн ЄС значні обсяги 

соняшнику було експортовано до Туреччини [2]. 

Що стосується експорту іншої продукції аграрного сектору, то існує 

ряд внутрішніх факторів, які впливають на зростання їх обсягів, зокрема: 

поглиблення диверсифікації ринків збуту в сторону зменшення експорту до 

країн СНД та збільшення частки експорту до Азії та Європи; приведення 

стандартів виробництва вітчизняної аграрної продукції до європейських, 

дотримання високої бізнес-культури та знання іноземних мов серед 

підприємців-експортерів; спрямування коштів державної підтримки 

аграрного сектору на інвестиції, а не на пільги та дотації; розвиток 

інфраструктури АПК України; реформування аграрної освіти в Україні та 
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визнання її, як однієї із пріоритетних для вітчизняної освітньої системи; 

збільшення в експорті питомої ваги продукції, що містить велику частку 

доданої вартості; спрощення умов ведення бізнесу для іноземних інвесторів з 

метою створення переробних підприємств аграрної сировини на території 

України; збільшення рівня прозорості ведення аграрного бізнесу в Україні 

тощо [3]. Реалізація перерахованих вище заходів дасть змогу не лише 

сприяти розвитку експорту аграрної продукції України в умовах економічної 

та суспільно-політичної кризи, а й досягти позитивних зрушень у розвитку 

національної економіки.  
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Внаслідок глобалізації, тісніших зв’язків між державами, різним рівнем 

економічного розвитку та напруженим соціальним становищем суспільства в 

цих країнах щоразу зростає міграція населення. Простежується динаміка 
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зростання кількості емігрантів і в Україні. Тим часом українська міграційна 

політика далека від досконалості. Зважаючи на величезний вплив процесів 

міграції на всі аспекти життя в державі, актуальність розгляду цього явища 

для нашої країни є безперечно важливою. Актуальність обраної теми також 

полягає у тому, що негативні наслідки від міграційних процесів можна хоча б 

частково подолати за допомогою державного регулювання. Найперше 

завдання полягає в контролі над тіньовою міграцією.  

Справді, нелегальна праця є «болючою точкою» для статистики. 

Зважаючи на те, що більшість мігрантів працюють неофіційно, важко 

оцінити реальну ситуацію та побачити реальний ефект на економіку. Ця 

проблема стосується і самих мігрантів, адже неофіційне працевлаштування 

позбавляє їх будь-якого захисту. Сюди відноситься невиплачена заробітна 

плата, зневажливе ставлення роботодавця, що створює несприятливий соціо-

психологічний клімат в середовищі мігранта. 

Міграційна політика  ̶ це система правових, фінансових, 

адміністративних і організаційних заходів держави та недержавних установ 

щодо регулювання міграційних процесів з позицій міграційних пріоритетів, 

кількісного та якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, 

демографічної та економічної структури. Вирішальна роль у регулюванні 

інтенсивних міграційних потоків належить управлінню соціально-

економічними факторами, тобто умовами життя і трудової діяльності людей, 

що можуть змінюватися в результаті відповідного перерозподілу капітальних 

вкладень, фонду заробітної плати, суспільних форм споживання. Залежно від 

джерела фінансування вони можуть мати оперативний і довгостроковий 

характер 5. 

Міграційна проблема є глобальною. Глобальною тому, що стосується 

країн усіх континентів. А отже, тільки за умови спільних дій на 

міжнародному рівні є великий шанс зменшити кількість проблем, які 

виникають внаслідок міграції. Кожна країна все ж по-своєму регулює 
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імміграцію, опираючись на власні інтереси та очікувані ефекти. Більшість 

розвинутих країн-реципієнтів встановлюють бар’єри в доступі до ринку 

праці. Найважливіші причини трудової міграції на сьогодні зображено на 

рисунку 1. 
 

 

Рис. 1. Причини трудової міграції 

 

Проте, не тільки країни ЄС приймають найбільше біженців та 

мігрантів. Нижче, в таблиці 1 можна побачити як змінювалась частка 

мігрантів у найбільших країнах-реципієнтах в порівнянні за 2010, 2015 та 

2020 роки. 

Підсумовуючи, можна було б вважати політику Європейського Союзу 

спрямованою на спрощення доступу до ринку праці своїх країн 

(пропагувалося вільне переміщення робочої сили, як цього передбачає 

ринкова економіка). Проте, протягом останніх років провідні країни ЄС не в 

змозі приборкати національні та релігійні протиріччя між своїми 

громадянами і вихідцями з Близького Сходу та інших мусульманських країн, 

зупинити потоки біженців. Більшість мігрантів відмовляються вивчати мову 

країни-реципієнта, а райони в містах, де вони оселяються, часто 

криміналізуються та зростає рівень терористичних загроз. 
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Таблиця 1- Кількість населення та мігрантів серед найбільших 

країн-реципієнтів іммігрантів 

  
К-сть населення, млн. 

ос. 

К-сть мігрантів, млн. 

ос. 
Частка мігрантів, % 

Роки 2010 2015 2020 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Країна                  

Австралія 22,03 23,81 25,36 5,88 6,76 7,50 27 28 30 

Канада 34,04 35,70 37,47 7,01 7,83 8,00 21 22 21 

Великобританія 62,76 65,11 66,04 7,60 8,54 9,60 12 13 15 

США 309,32 320,62 329,21 44,18 46,62 50,70 14 15 15 

Чехія 10,47 10,54 10,64 0,39 0,40 0,51 4 4 5 

Франція 65,02 66,54 66,99 7,19 7,78 8,30 11 12 12 

Німеччина 81,77 81,68 82,97 12,05 11,60 13,10 15 14 16 

Греція 11,12 10,82 10,74 1,26 1,24 1,28 11 11 12 

Ізраїль 7,62 8,38 9,03 1,95 2,01 2,20 26 24 24 

Італія 59,27 60,73 60,37 5,78 5,79 6,30 10 10 10 

Японія 128,07 127,14 126,23 2,13 2,04 2,50 2 2 2 

Росія 142,84 144,09 142,12 11,19 11,63 11,60 8 8 8 

Норвегія 4,88 5,18 5,32 0,52 0,74 0,86 11 14 16 

Польща 38,04 37,98 38,41 0,64 0,61 0,65 2 2 2 

Іспанія 46,57 46,44 46,73 6,28 5,85 8,30 13 13 18 

Складено автором за: 1. 

 

Більшою проблемою, аніж соціальний тиск закордоном, є ризики 

нелегальної праці. Робітники часто можуть зіткнутись із невідповідними 

умовами праці, понаднормовим графіком роботи, шахрайством з боку агентів 

та посередників з працевлаштування, обманом самого роботодавця. Захист 

для таких людей відсутній як з боку рідної держави, так і збоку країни-

прибуття. 

Зрештою легальна праця вигідна і для самої держави, адже тоді є 

більша ймовірність переказів через офіційні канали. Сильні та слабкі сторони 

української трудової міграції, а також потенційні можливості та загрози 

наведено у SWOT-аналізі (табл. 2). 
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Таблиця 2 - SWOT-аналіз ефектів трудової міграції для України 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- зменшення тиску на внутрішньому 

ринку праці; 

- надходження приватних трансфертів 

в економіку, що збільшують в свою 

чергу ВВП країни; 
- скорочення безробіття власного 

населення за рахунок еміграції. 

- «відплив мізків» 

- незаповнена кількість вакансій 

висококваліфікованими працівниками; 

- загострення соціально-психологічного 

клімату; 

- скорочення чисельності економічно 

активного населення; 

- низька вартість послуг робочої сили; 

- нераціональне вкладання державних коштів 

у робочу силу, яка згодом мігрує. 

Можливості Загрози 
- стимулювання офіційного 

працевлаштування 

- здобуття нових професійних навичок, 

підвищення кваліфікації; 

- повернення працівників з досвідом 

найрозвинутіших країн; 
- інвестування грошових переказів в 

розвиток підприємництва. 

- торгівля людьми; 

- «старіння нації» 

- запуск інфляційних процесів внаслідок 

збільшення грошових переказів; 
- зменшення трудових ресурсів у 

довгостроковій перспективі, внаслідок виїзду 

молоді та людей середнього віку 
- перехід мігрантів від сезонних та 

тимчасових виїздів на постійне місце 

проживання закордоном. 

Складено автором. 
 

У всьому світі міграцію визнано інструментом розвитку, боротьби з 

бідністю. Загалом вона і є сукупністю багатьох цілей ООН, а саме 

найголовнішої мети – свободи вибору, свободи пересування і т. д. 2. Але 

навіть розуміючи це, більшість країн, що розвиваються, якою є і Україна, не 

мають змоги зробити міграцію ефективним ключем для розвитку економіки. 

В нашій країні формування державної міграційної політики, як і її 

інституційне забезпечення, ще не завершене. Подолання проблем у 

міграційній сфері, використання позитивного потенціалу міграції потребують 

удосконалення національного міграційного законодавства, створення 

належних адміністративних органів з його виконання, розвитку 

міжнародного співробітництва у відповідній сфері. 

Загалом, проблеми міграції не вирішені, чиновникам необхідно також 

активніше комунікувати з представниками діаспор, адже так найкраще 

передається інформація, таким чином легше спонукати мігрантів до 
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інвестування у рідну державу. Так, заробітчани з Домініканської Республіки, 

Гватемали, Гаїті, Мексики та Сальвадору створили асоціації у США з метою 

об'єднання своїх коштів, які потім акумулюються в економіку та соціальний 

розвиток своїх рідних держав.  

Зважаючи на те, що кількість українських емігрантів збільшується, а 

кількість населення зменшується, то потрібно намагатись повернути наших 

громадян. Тож у випадку України в цьому можуть допомогти жорсткий 

контроль на митницях, чітке законодавство. Звісно необхідно врахувати, що 

такі заходи ще більше загострять соціальну ситуацію. Отже, необхідно 

вмотивувати заробітчан повернутись. Це можливе тільки за умови 

підвищення заробітної плати, зменшення інфляції, та й загалом підвищення 

загального економічного розвитку. 
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ВПЛИВ КОРОНАВІРУСУ НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Швидкість та масштаби поширення епідемії коронавірусу застали 

світові уряди зненацька, радикально порушили економічну діяльність та 

обрушили фондові ринки. 2020 рік став початком світової економічної кризи 

через пандемію COVID-19. Ця криза нині є найгіршою за останні 10 років. 

Внаслідок цього більшість економік країн світу перебуває у важкому стані 

рецесії. 

У загальному випадку під рецесію розуміється тривалий спад 

економічної активності. Економічна рецесія є циклічним явищем для країн з 

ринковою економікою, яке, зазвичай, повторюється кожні 4-7 років, але 

рецесія, викликана пандемією COVID-19, має очевидні відмінності. 

Важливим є усвідомлення того факту, що глобальна рецесія 2020 р. 

безпосередньо впливає майже на кожну національну економіку в усьому 

світі. Для прикладу, рецесія, викликана спалахом епідемії іспанського грипу, 

так званої «іспанки», в період 1918-1920 рр. супроводжувалася суворою 

ізоляцією, нині відомою як «локдаун», тому головні економічні та соціальні 

обмеження та введення «локдаунів» на початку 2020 р. були першими 

ознаками рецесії, яка прийшла до нас надовго, і наразі важко робити 

обґрунтовані припущення щодо глибини її впливу на світову економіку та 

приблизні терміни закінчення. 

Для підтвердження перебування економіки у стані рецесії 

використовуються загальновживані макроекономічні показники, ключовим з 

яких є валовий внутрішній продукт як класичний індикатор загального 

розвитку економіки. Глобальна рецесія, викликана пандемією COVID-19, 

утворила один із найбільших провалів у тенденції зростання обох показників 
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– за останніми прогнозами МВФ, відповідно – 4,9% та 4,36% порівняно з 

2019 р. 

Додатково зазначимо, що від’ємні лінійні прогнозні тренди дозволяють 

прогнозувати довгостроковий період відновлення після поточної глобальної 

рецесії. Подібні глобальні рецесії світ переживав у 1930-ті роки в період 

Великої депресії, а потім під час Другої світової війни. Як свідчать 

результати емпіричного аналізу, період зростання ВВП до початку Великої 

депресії тривав приблизно 10 років, а період зростання ВВП до початку війни 

– навіть близько 20 років. Зважаючи на нинішню ситуацію, важко 

прогнозувати часові межі повного відновлення позитивної динаміки ВВП, 

яку ми бачили в період до рецесії, оскільки ще зарано робити прогнози та 

надавати конкретні числові оцінки.  

Ще одною важливою особливістю глобальної рецесії COVID-19 є 

світовий масштаб її поширення та впливу. Прогнозованим є те, що пандемія 

COVID-19 вже охопила 92,9% економічних систем, що говорить про 

найбільший масштаб глобальної рецесії у світі за останні 150 років, з якою 

світ ще не стикався. Це означає, що критично великий відсоток населення 

планети зазнає впливу глобальної рецесії COVID-19 і здається, що жодна 

країна не омине цієї участі. На нашій планеті проживає близько 7,8 мільярдів 

людей, тому 92,9% усіх світових економік – це дуже велика кількість 

населення, і важко уявити, скільки людей постраждає від найбільшої за 

останні півтора сторіччя глобальної рецесії. 

У середньому, враховуючи суттєвий досвід перебування світової 

економіки в стані глобальної рецесії, можна стверджувати, що вона настає 

приблизно кожні 10 років, але деякі з них є досить незначними – приблизно -

1% зниження рівня ВВП. Проте глобальні рецесії, зумовлені Першою 

світовою війною, спалахом іспанського грипу, Великою депресією та Другою 

світовою війною, мали величезний негативний вплив на світову економіку та 

темпи зростання ВВП. Потім світ стикнувся з глобальною рецесією 2007-
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2009 рр. і, починаючи з 2020 р., більшість економік перебувають у глобальній 

рецесії COVID-19 [2]. 

Майже всі експерти сходяться у тому, що відновлення економіки в 

істотній мірі буде залежати від ефективності вакцин. 

Аксель Вебер, голова великого інвестиційного холдингу UBS, заявив, 

що навіть з урахуванням вакцини відновлення економіки буде нешвидким. 

«Повернення на докризові рівні ВВП займе не менше року. Ще рік або 

два піде на досягнення докризових показників безробіття та економічного 

зростання, так що нам належить пройти досить тривалий процес 

відновлення», – сказав Вебер в інтерв'ю CNBC. 

З огляду на масштаб збитків, заподіяних пандемією COVID-19, повне 

відновлення малоймовірне, побоюються у структурі Генасамблеї ООН з 

торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). 

Економічні наслідки «будуть відчуватися довго, особливо серед 

найбідніших і найуразливіших соціальних груп», – йдеться у доповіді 

ЮНКТАД від 19 листопада 2020 року. Там зазначається, що 

загальносвітовий рівень бідності почав рости вперше після фінансової кризи 

в Азії 1988 року. 

«Вірус швидко перетинав кордону по головних артеріях світової 

економіки. Це виявилося слабким місцем глобалізації. Пандемія викликала в 

світовій економіці шок, який найсильніше вдарив по найбільш уразливих 

соціальних групах», – заявив генеральний секретар ЮНКТАД Мухіса Кітуй. 

Пандемія COVID-19 може збільшити розрив у рівні добробуту не 

тільки в міжнародному масштабі, а й всередині окремих держав. 

У Китаї, де був зафіксований перший випадок коронавірусної хвороби, 

вже відзначається економічне зростання. З липня по вересень 2020 року 

друга за величиною економіка світу виросла на 4,9% в порівнянні з тим же 

кварталом попереднього року. Це менше прогнозованих 5,2%, проте 
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динаміка ВВП Китаю ставить його в авангард економічного відновлення від 

COVID-19. 

Зростання майже в 5% – це небачений прогрес на тлі тієї прірви, в якій 

китайська економіка виявилася на початку 2020-го з початком пандемії. 

Тоді, за перший квартал 2020 року, економіка Китаю скоротилася на 

6,8% на тлі припинення роботи заводів по всій країні. Це стало першим 

масштабним падінням китайської економіки з 1992 року, коли там почали 

вести щоквартальну статистику. 

Аналітики вважають, що перехід від падіння до зростання може 

свідчити про успішну політику влади, яка запровадила вкрай жорсткий 

карантинний режим, а потім вжили заходів щодо стимулювання 

виробництва. 

Різні темпи скорочення ВВП під час пандемії впливатимуть на 

можливості відновлення. Промислово розвинені країни і Китай зараз 

рухаються до поступового відновлення. Стосовно країн, що розвиваються, то 

їх перспективи будуть диференційовані залежно від внутрішніх і зовнішніх 

факторів, ефективності інституцій та політик [3]. 

Непередбачуваність відновлення економіки є системним результатом 

шокових впливів на національні та міжнародну економіки. Невизначеність 

протікання рецесії та переходу до відновлення залежить від низки обставин: 

- ймовірності настання наступних хвиль пандемії та можливих 

масштабів в окремих країнах, регіонах чи світі; 

- термінів отримання вакцини проти коронавірусу, її ефективність та 

масштаби вакцинації; 

- суспільного сприйняття чи спротиву обмежувальним заходам у разі 

виникнення наступних хвиль пандемії; 

- зміни ділових очікувань та поведінки споживачів в період подолання 

пандемії та переходу до відновлення. 
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Щодо України, то експерти Atlantic Council підготували добірку 

принципів, які допоможуть українській економіці знову стати на ноги після 

коронавірусу, зокрема: 

1. Сприяти зростанню малого та середнього бізнесу. 

2. Сприяти розвитку громадянського суспільства. 

3. Створити сприятливі умови для іноземців: і для бізнесу, і для 

туризму [1]. 

Отже, можна зробити висновки, що економічна криза, спровокована 

пандемією COVID-19, зачепила усю світову економіку. Кожна країна прямо 

чи опосередковано відчує негативний вплив коронавірусу на свою 

фінансово-економічну систему. 
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Ставши на шлях побудови ринкової економіки, долаючи замкнутість, 

Україна поступово і дедалі впевненіше входить у світові процеси 
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глобалізації. Однак ступінь залучення української економіки насамперед 

залежить й залежатиме від рівня розвитку національних структур.  

Саме інтенсивність поглиблення поділу праці та рівень потенціалу 

інфраструктури національної економіки роблять її привабливою та 

об’єктивно необхідною складовою глобалізаційних процесів світового 

господарства. Україна має торговельні зв’язки з понад 200 країнами світу. 

Понад 90% світової торгівлі товарами та послугами здійснюється між 148 

країнами – членами СОТ.  

Найінтенсивніше процеси інтернаціоналізації і глобалізації економіки 

відбуваються у межах відповідних союзів, об’єднань та угрупувань, що 

об’єктивно формуються у світовій економіці та базуються на спільних 

інтересах.  

Визначальними рисами таких процесів, як свідчить світова практика, є: 

– інтенсивний розвиток ринку товарів на основі міжнародної торгівлі; – 

вільний рух чинників виробництва у формі інтенсивного вивезення капіталу, 

технологій і робочої сили; – зосередження виробництва товарів у країнах, 

мегаполісах, де найменша інтернаціональна вартість; – зростання 

самостійності фінансових відносин щодо міжнародної торгівлі, розвиток 

кредитних та інвестиційних відносин. 

Відповідно до характеру фінансових операцій державні запозичення 

здійснюються у формі державних позик і прямих кредитів. Для економічно 

розвинених країн характерною формою державних запозичень є емісія 

боргових цінних паперів. В основі цих запозичень лежить залучення до 

економіки тимчасово вільних фінансових ресурсів фізичних та юридичних 

осіб шляхом емісій і продажу державних цінних паперів. Форма державних 

запозичень у вигляді кредитів не передбачає випуску цінних паперів і, 

відповідно, переходу права вимоги. Така форма запозичень характерна для 

держав із недостатньо розвиненою та перехідною економікою. Надання 
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таких кредитів, як правило, супроводжуються певними економічними і, 

навіть, політичними умовами. 

Таблиця 1 - Динаміка деражвних запозичень з 2009 по 2021 рр. 

 
Джерело: 6 

 

Для України з метою раціонального використання національних 

ресурсів у процесі структурної перебудови особливо актуальним є 

формування аналогічних господарських комплексів і створення подібного 

механізму підтримки пріоритетних виробників та вдосконалення на цій 

основі структури виробництва. Отже, одним із головних завдань уряду є 

виважена підтримка технологічних і експортоорієнтованих виробництв. 

Зарубіжний досвід засвідчує, що і в складних економічних умовах сильна 

держава може впливати, хоч і мінімально, на промислову політику. Суть цієї 

політики полягає у тому, що вона сприяє виробленню фінансових атрибутів, 

адекватних умовам ринку, вимогам незалежної держави та ефективному 

інтегруванню останньої в Європейський Союз та світову спільноту. 

Проаналізовані аспекти фінансових відносин у міжнародних 

економічних зв’язках становлять єдине поняття „міжнародні фінанси”. Саме 

за допомогою міжнародних фінансів здійснюється міждержавний пере-
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розподіл фінансових ресурсів, створення і використання яких здійснюється 

на світовому ринку для задоволення спільних потреб. Звичайно, це не 

вичерпує всіх граней цієї категорії, але чим повніше й глибше суспільство 

визначає і використовує економічні категорії, тим вагоміший соціально-

економічний ефект дає їх застосування. 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мотивація персоналу підприємства є важливим елементом системи 

забезпечення ефективності використання працівників суб’єкта 

господарювання. Її актуальність обумовлюється, зокрема, постійним 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

123 
 

зростанням інтенсивності праці в умовах постійного посилення темпів 

економічного та технологічного розвитку суспільства в умовах глобалізації 

світових економічних відносин. Мається на увазі той факт, що постійне 

накопичення нових технологій та широке розповсюдження інформаційних 

оновлень процесу виробництва в умовах широкого поширення мережевих 

інтернет-технологій, зумовлює пришвидшення процесу «старіння знань». Це 

змушує суб’єкти господарювання більш вимогливо ставитися до наявного 

персоналу, вимагаючи від нього постійного вдосконалення та розвитку з 

метою його відповідності все новим і новим технологічним змінам, що 

відбуваються у суспільстві та в самому процесі виробництва. 

З іншого боку, залишається надзвичайно актуальною необхідність 

якомога більш максимальної віддачі працівників підприємства в процесі 

праці. Тобто вимоги забезпечення постійного зростання продуктивності 

праці є метою системи управління персоналом будь-якого підприємства. 

Адже через високу ефективність та результативність використання ресурсів 

наявного персоналу підприємство може збільшувати темпи і обсяги 

виробництва, а разом з ними – і нарощувати свій рівень рентабельності та 

прибутковості. Втім, існують природні перешкоди, які не дозволяють 

підприємствам максимально повно використовувати наявні трудові ресурси. 

І це зумовлює потребу суб’єктів господарювання у формуванні систем 

мотивації персоналу до високопродуктивної праці. 

Формування основ теорії мотивації персоналу базувалося на різних 

наукових підходах та баченні сутності самого процесу мотивації. Зокрема, 

перші дослідження у сфері забезпечення високої мотивації працівників, були 

проведені ще класиками економічної науки – Адамом Смітом та Давидом 

Рікардо. Результатом та логічним продовженням цих досліджень стала 

трудова теорія вартості Маркса, одним з структурних елементів якої був 

визначений підхід, згідно якого мотивація персоналу до високопродуктивної 

праці повинна обов’язково відображатися в системі оплати праці, коли 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

124 
 

частина вартості загальних затрачених зусиль будь-якого працівника буде 

переносити свою вартість на кінцевий продукт, що створюється в процесі 

виробництва, тобто – на кінцеву вартість товару.  

Сучасні підходи до розуміння системи мотивації більшою мірою 

орієнтовані на дослідження Дж. М. Кейнса, М. Вебера та А. Маршалла та 

відштовхуються, головним чином від теорії граничної продуктивності 

останнього. Мається на увазі, що мотивація в даному аспекті розглядається 

як обов’язковий елемент успішного та ефективного виробництва, яка може 

забезпечити для суб’єкта господарювання високий рівень загальної 

результативності та прибутковості, що матиме наслідком зростання рівня 

конкурентоспроможності такого підприємства як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. 

Одним із результатів такого підходу до розуміння принципів 

функціонування системи мотивації стало формування в крупних 

міжнародних компаніях системи внутрішнього регулювання принципів 

функціонування персоналу, які знайшли своє кінцеве відображення у системі 

«корпоративної культури». Варто зауважити, що наразі будь-яка компанія 

намагається формувати систему управління персоналом саме на принципах 

корпоративної культури, оскільки вони забезпечують високий рівень впливу 

на систему мотивації працівників і гарантують підприємству необхідний 

рівень продуктивності праці. 

Тому можна стверджувати, що на практиці існує чимало підходів до 

формування поняття «мотивація праці персоналу». При цьому саме поняття 

мотивації розглядається у різних ракурсах, а також включає в себе елементи 

як зовнішньої, так і внутрішньої мотивації. Додатковим аспектом, який 

визначає диференціацію підходів до розуміння сутності мотивації є широке 

або звужене врахування психологічних чинників, які впливають на 

стимулювання працівників до ефективної та продуктивної діяльності в 

процесі виконання посадових обов’язків. 
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Для того, щоб уніфікувати підходи, які дають можливість ретельно 

усвідомити та зрозуміти сутність мотивації праці, варто запропонувати 

специфічне її трактування, яке б враховувало усі особливості, визначені в 

дослідженнях провідних науковців та вчених, що займаються даною 

проблематикою. Відповідно, на основі опрацювання наукових підходів, ми 

можемо запропонувати власне бачення мотивації праці, як специфічної 

економічної категорії. Отже, мотивація праці – це цілеспрямований вплив на 

персонал підприємства, який здійснюється його керівництвом з метою 

стимулювання наявних працівників до високоефективної та 

високопродуктивної праці за допомогою застосування економічних та 

соціальних чинників задля повного досягнення цілей підприємства, 

визначених у стратегічному плані його розвитку. 

Таким чином, на основі запропонованого визначення виникає 

можливість формування поглибленого розуміння сутності мотивації праці, 

що, у свою чергу, сприяє більш ефективному застосуванню елементів 

мотивації в системі управління персоналом підприємства. На основі цього 

сам управлінський персонал отримує можливості та інструменти впливу на 

працівників з метою забезпечення високого рівня їх мотивації до загального 

збільшення продуктивності їх праці. 

Отже, можна зробити висновок, що загалом система мотивації праці 

відіграє важливу роль в системі управління персоналом підприємства, а її 

ефективне застосування дає можливість для суб’єкта господарювання 

визначити резерви щодо збільшення ефективності власної діяльності за 

рахунок більш продуктивного використання наявного персоналу. 
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ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ГЛОБАЛЬНУ МІГРАЦІЮ 

 

Зміни клімату є однією з головних причин міграції населення протягом 

всієї історії людства. У наші дні найбільшою кліматичною загрозою є 

глобальне   потепління, пов'язане, передусім, зі   зростанням температури 

довкілля, яке може спричинити масове переміщення мільйонів  людей  в 

усьому світі. У доповіді Генерального секретаря ООН ще у 2012 р. 

зазначалося, що до 2050 р. зміна клімату може змусити 250 млн людей до 

переміщення [1].  

Проблематикою  впливу глобального  потепління  та  змін  клімату  на 

появу  кліматичних  мігрантів займається  низка  міжнародних  організацій  і  

провідних  університетів  світу. Зокрема,  Міжнародна  організація  з  міграції  

досліджує  цю  проблему  й результати досліджень подає у своїх звітах. 

Серед науковців треба відзначити Діну  Іонеско [2].  На  увагу  заслуговують  

результати  дослідження Кетрін Хайхое  і  Кумі  Найду, які  аналізують  

причини  появи  кліматичних  мігрантів  та розглядають  питання  їх  

міжнародно-правового  статусу. 

Міжурядова група експертів із зміни клімату ООН підготувала звіт, 

який містить тенденції глобальної зміни клімату за останні 100 років. У 

ньому, зокрема, сказано, що:  

- У період з 1880 по 2012 роки середня світова температура 

підвищилася на 0,85°С. При цьому кожен приріст температури на 1 градус 

призводить до скорочення урожаю зернових приблизно на 5 відсотків. У 

період з 1981 по 2002 роки світовий урожай кукурудзи, пшениці і інших 

основних культур значно знизився – на 40 мегатонн в рік.  
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- Зростання температури океанів і зменшення кількості снігу і льоду 

спричинили підвищення рівня моря. У період з 1901 по 2010 роки у зв’язку зі 

збільшенням кількості води в океанах середньосвітовий рівень моря піднявся 

на 19 см, що викликано загальним потеплінням і таненням льодовиків. Кожне 

десятиліття, починаючи з 1979 року, площа арктичних морських льодів 

скорочується на 1,07 мільйона квадратних кілометрів.  

- Якщо не забезпечити реалізацію єдиного можливого сценарію, то з 

урахуванням нинішнього рівня концентрації парникових газів в атмосфері і 

продовження викидів до кінця цього століття приріст світової температури, 

ймовірно, перевищить відмітку в 1,5°С, встановлену в період з 1850 по 1900 

роки. Температура Світового океану буде підвищуватись, і льодовики 

продовжать танути. Середній рівень моря, за прогнозами, до 2065 року 

підніметься на 24-30 см, а до 2100 року – на 40-63 см. Більшість наслідків 

зміни клімату збережуться ще на багато віків, навіть якщо викиди 

припиняться.  

- Починаючи з 1990 року, світовий об’єм викидів вуглекислого газу 

збільшився майже на 50 відсотків.  

- За період з 2000 по 2010 роки об’єм викидів зростав швидше, ніж в 

кожне з трьох попередніх десятиліть.  

- У разі застосування широкого спектру технічних заходів і зміни 

моделі поведінки ще є можливість утримати приріст середньої світової 

температури на рівні на 2°С вище, ніж до настання епохи індустріалізації.  

- Найбільш реальні перспективи уникнути виходу глобального 

потепління за ці рамки з’являються при проведенні масштабних 

інституціональних і технологічних змін [3, 4].  

У січні 2020 р. на економічному форумі в Давосі вперше за багато років 

визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Один із 

них – кліматичні  катастрофи,  пов'язані  зі  зміною  клімату.  На  

Мюнхенській конференції  безпеки  в  лютому  2020  р.  теж обговорювали  
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важливу  проблему кліматичних  змін  і пов’язаних  із ними  ризиків  для  

людства,  однак проблему кліматичних мігрантів не обговорювали. 

Зміни  клімату,  які  відбуваються  в  результаті глобального 

потепління,  посилюють  конкуренцію  за  воду, продукти  харчування  та 

пасовища  в  регіонах,  де  люди  жили  протягом  тисячоліть.  Деякі  

території стають непридатними для проживання й змушують людей 

мігрувати в регіони з більш комфортними умовами для життя. Лише у 2018 

році 17,2 млн у 148 країнах змушені були залишити свої домівки через 

природні катастрофи [2]. Наслідки цих міграцій можуть бути причиною 

нових криз і конфліктів. 

Території деяких країн через підвищення вологості і високої середньої 

температури до 2100 року можуть стати непридатними для життя. Згідно з 

дослідженням американських учених, в групу ризику потрапляють Катар, 

Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ і інші країни Близького Сходу. За 

розрахунками кліматологів, при поточному темпі зростання викидів 

парникових газів вже до 2070 року середня температура повітря в країнах 

Перської затоки може скласти 74-77°С. Це зробить території непридатними 

для людей. Виняток можуть становити великі мегаполіси з розвиненою 

системою кондиціонування. Але і в них люди зможуть виходити з будинку 

лише ночами. Непридатність територій може стимулювати масове 

переселення людей, яких будуть називати «екологічними мігрантами». ООН 

прогнозує, що до 2020 року «екологічні мігранти» нараховуватимуть 

мільйони. Такі масові міграційні потоки, ймовірно, збільшать число 

конфліктів в регіонах транзиту і осідання. Це може спричинити посилення 

напруженості між різними етнічними і релігійними групами і політичного 

радикалізму [5]. 

Якщо  середня  температура  підніметься  до  2°C  і  більше,  порівняно  

з доіндустріальною епохою, то через кілька десятків років ми матимемо 

досить негативні наслідки для людства: кількість людей, які страждатимуть 
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від голоду, зросте на 100 - 400 млн осіб; доступу до питної води не буде у 1- 

2 млрд осіб; урожайність  сільськогосподарських  культур  знизиться  на  

30%,  а  погане харчування й спека підвищать смертність на 250 000 осіб у 

рік уже з 2030 р. За  таких  умов  протягом  наступних  30  років  внутрішніми 

мігрантами стануть 86 млн жителів  Африки, 40  млн – із  Південної  Азії  та 

17 млн – із Латинської Америки [1]. Якщо світовому співтовариству вдасться 

обмежити зростання світової температури, кількість людей, вразливих до 

кліматичних ризиків, зменшиться на кількасот мільйонів. 

Прогнози  експертів  щодо  кліматичних  мігрантів  досить  невтішні. 

Наприклад, експерти Світового банку підрахували, що до 2050 року 143 млн 

людей через  зміни  клімату  будуть  змушені  мігрувати  з Південної  Азії,  

Латинської Америки та регіонів, розміщених на південь від пустелі Сахара. 

Наприклад, в Ефіопії,  через  брак  питної  води  покинути  країну  можуть  

1,5  млн  осіб.  Із Бангладешу поїде понад 8 % населення, тобто 13,3 млн осіб. 

Швидше за все мігранти  попрямують  до  басейну  річки  Ганг,  де  й  так  

територія  вже перенаселена.  Це  може  зумовити  соціальну  напруженість  і  

призвести  до конфлікту. Через посуху, часті затоплення й лісові пожежі 

доведеться покидати свої домівки жителям Мексики (щонайменше 1,7 млн 

осіб) [1]. 

Природні  катастрофи,  спричинені  повсюдно  кліматичними  змінами, 

відбуватимуться все частіше та інтенсивніше. Якщо взяти до уваги, що 

близько 1  млрд людей  зараз  проживає  в  районах  дуже  високого або 

високого кліматичного  впливу, то в недалекому  майбутньому  саме  вони  

стануть кліматичними   мігрантами. 

Одним з найвідчутніших наслідків потепління клімату, очевидно, стане 

танення льодовиків і підвищення рівня Світового океану. Мільйони людей на 

узбережжі можуть загинути від частих повеней або будуть вимушені 

переселитися. На думку аналітиків ООН, підвищення рівня моря в XXI 

столітті складе до 1 м. В цьому випадку найуразливішими виявляться 
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низовини, прибережні території і невеликі острови. Першими в зону ризику 

потрапляють Нідерланди, Бангладеш і малі острівні держави, такі як Багами, 

Мальдіви. Значні території можуть бути затоплені в Росії, США, 

Великобританії, Італії, Німеччині, Данії, Бельгії, Іраку, Таїланді і В’єтнамі. 

Серйозний збиток загрожує Китаю, де близько 140 млн. чоловік можуть 

втратити дах над головою, і Японії, де може затопити будинки більше 30 

млн. чоловік, тобто чверті населення країни [6]. 

Екологічна криза та глобальна міграція –  явища взаємопов'язані. Зміна 

клімату, танення льодовиків, підвищення рівня Світового океану, поява 

аномальних природних явищ – все це призводить до масового переміщення 

населення. Проблема екологічних біженців у сучасному світі є надзвичайно 

актуальною та нам слід пам'ятати, що боротись варто не з наслідками, a з 

причиною даної проблеми. Світова спільнота повинна об'єднати власні 

зусилля та прийняти необхідні заходи щодо вирішення кліматичної 

катастрофи, тим самим запобігти подальші наслідки від переселення 

населення. 
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ФІНАНСОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ІХ ВПЛИВ НА 

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

 

Під фінансовою кризою розуміють – банківські кризи, валютні кризи та 

боргові кризи. Банківська криза відзначається банківськими паніками, що 

призводять до банкрутсва фінансових установ. Банкова паніка відбувається, 

коли в банківській системі з частковим резервуванням депозитів велика 

кількість клієнтів знімають готівку з депозитних рахунків у фінансовій 

установі в один і той самий час [1]. Джерелом світової фінансової кризи 2008 

– 2009 рр. став банківський сектор, який через накопичення значних обсягів 

індивідуальних ризиків виявився слабо регульованим ланцюгом фінансових 

систем.  

Валютна криза – загострення суперечностей у валютно-фінансовій 

сфері капіталізму, розпад грошової системи однієї країни або валютної 

світової системи. Основні форми вияву валютної кризи: економічно 

необґрунтоване (або недостатньо обґрунтоване) знецінення чи подорожчання 

національної валюти, різке коливання валютних курсів, заміна грошової 

одиниці або її вартісної основи (відмова від обміну кредитно-паперових 

грошей на золото), значний обсяг спекулятивних операцій валютою, 

швидких і значних за масштабами припливів і відпливів валютних резервів, 

різка незбалансованість міжнародних розрахунків, погіршення міжнародної 

валютної ліквідності та ін[2]. Також однією з причин виникнення 
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економічно-фінансової кризи 2008-2009 pp. була недостатня економічна 

обгрунтованість американського долара. 

Боргова криза – це криза зовнішньої заборгованості, яка проявляється в 

неспроможності країни-боржника обслуговувати зовнішню заборгованість у 

повному обсязі, зокрема здійснювати виплати з обслуговування накопиченої 

суми боргу відповідно до початкових угод [3]. Прикладом боргової кризи є – 

Європейська боргова криза(або «Євро-криза»). 

Економічна криза – це стрімке погіршення соціально-економічного ста- 

ну країни із скороченням обсягів виробництва, повним порушенням сталих 

гос- подарських зв'язків, що спричиняє появу таких макроекономічних 

наслідків, як інфляція та безробіття, скорочення виробничих потужностей[4]. 

Значною світовою економічною кризою стала Велика Світова криза 1929р. 

"Велика депресія" стала наймасштабнішою за наслідками кризою 20 ст. 

Розпочалась вона з обвалу акцій на фондовому ринку 24 жовтня 1929р. Вона 

стала настільки потужною, що охопила всі індустріально розвинені країни 

світу. 

Фінансові та економічні кризи впливають на міжнародні відносини 

таким чином:  

1) Міжнародні фінансові організації такі, як МВФ зміцнюють свій 

вплив на світовій арені, за рахунок позичок, які вони надають державам, що 

перебувають в кризі; 

2) Країни, які одночасно перебувають в стані кризи, об’єднуються і 

співпрацюють одні з одними, аби вийти з цього стану. Такі союзи можуть 

залишатися навіть після подолання кризи. 

3) Після закінчення кризи економічний розрив між багатими і бідними 

країнами збільшується. 

За роки своєї незалежності Україна переживала великі кризи тричі: в 

1998, 2008 та 2014 роках.  
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Світова криза 1998 року почалася з кризи в країнах південної і східної 

Азії роком раніше. Економічні наслідки цієї кризи для Укрвїни були 

серйозні. Майже вдвічі обвалився курс гривні: середньорічний курс в 1997 

році становив 1,86 гривень за долар, в 1998-му – вже 2,45 гривень (+31,7%). 

У 1999 році гривня ще ослабла – 4,13 гривень за долар (+68,7%). Відповідно 

середня зарплата в доларах теж стала менше: в 1997-му – 76,9 доларів, в 

1998-му – 62,4 долара (-18,8%), в 1999-му – 43,1 долар (-31%). Індекс 

інфляції в Україні в кризовий рік становив 20% порівняно з 10,1% роком 

раніше.  

У 2008-2009 роках Україна була однією з найбільш постраждалих від 

кризи країн в Європі поряд з Ірландією, Грецією, Латвією та Португалією. 

Незважаючи на те, що середньорічна зарплата в Україні зросла до 1,8 тисяч 

гривень (порівняно з 2007 роком), ціни теж різко пішли вгору – індекс 

інфляції у 2008 році становив 22,3%. Крім того, почав рости курс валюти: у 

2007 році він у середньому становив 5,05 гривень за долар, у 2008-му – 5,27 

гривень (+4,4%), у 2009-му – вже 7,79 гривень (+47,8%). Кількість 

безробітних у 2008 році зросла на 31,5%[5]. 

Криза 2014 року мала перші прояви ще 2013-го року, зокрема через 

торговельну війну з боку Росії. Кризу значно поглибили російська збройна 

агресія 2014 року та девальвація гривні (від 8 грн/дол на початку 2014 року 

до 25 грн/дол у червні 2016). За підсумками 2013 року реальний ВВП зріс на 

0,0 %, а 2014 року впав на 6,0 %. Станом на 2014 рік частка інвестицій у 

структурі ВВП становила лише 18-19 %, що недостатньо для швидкого 

відновлення економіки. Інфляція за підсумком 2014 року становила 24,9 %, а 

за 2015 рік - аж 43,3 %. 
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Тема ефективності іноземної допомоги завжди була актуально, але 

зараз, у період пандемії, вона викликає особливий інтерес. Багато країн 

виявилися на грані кризи та бідності. Країни, де раніше натовпами ходили 

туристи і економіка яких характеризувалась позитивною динамікою, на час 

пандемії мають зростання безробіття, порожні полиці в магазинах та 

збільшення кількості населення, що не є платоспроможним навіть у 

забезпеченні своїх базових потреб. У такий час особливого значення набуває 

іноземна допомога. 

Перш ніж розібрати головні проблеми ефективності іноземної 

допомоги, розберімось, що таке взагалі іноземна допомога. 

 Іноземна допомога - матеріально-речова, науково-технічна, грошова 

допомога, сприяння у здійсненні соціально-економічних перетворень і 

подоланні кризових ситуацій, яке чиниться державними і недержавними 

організаціями та особами однієї країни іншій країні [1]. 
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Донор - держава, уряд іноземної держави, організація, установа, фонд, 

уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає 

міжнародну технічну допомогу Україні. 

Всього можна виділити три види допомоги. Перший - це сприяння 

розвитку, тобто спрямованість на сприяння соціально-економічному, 

екологічному, політичному розвитку країн, що розвиваються. Другий -

гуманітарна допомога. Це вид безоплатної, спрямованої на поширення серед 

населених районів засобів для життя. Переважно це райони, які охоплені 

гуманітарною катастрофою або перебувають на її межі. Як правило, така 

допомога надається у вигляді ліків, їжі, одягу тощо. Третя - військова 

допомога. Ця допомога добре проглядається в Україні з початку 2014 року. 

Почалися поставки матеріально-технічної та гуманітарної допомоги, 

здійснені тренувальні місії для підготовки кадрів Збройних сил України та 

інших служб. Так, тільки з боку США до України з 2014 по 2017 рік було 

інвестовано більш 658 000 000 доларів [2]. 

Поки розмова зайшла про інвестиції до України, пропонується 

розглянути статистичну інформацію щодо основних донорів, які надають 

міжнародну технологічну допомогу країні (рис. 1). Як бачимо, за кількістю 

проектів, що реалізується в Україні перше місце займає ЄС, далі йде уряд 

США, однакова кількість проектів реалізується ЄБРР (Європейський банк 

реконструкції та розвиту) та USAID (агентство США з міжнародного 

розвитку). Також важливими донорами для країни є ОБСЄ, уряд ФРН, МБРР 

(міжнародний банк реконструкції та розвитку) та уряд Канади. 
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складено на основі [3] 

Рис. 1. Основні донори, які надають міжнародну технічну допомогу 

Україні (за кількістю проектів) 
 

В цілому в рамках надання Україні міжнародної технічної допомоги 

співробітництво здійснюється із понад 15 країнами та 20 міжнародними 

організаціями [3]. 

Стосовно вартості проектів, які реалізуються в Україні, то значна їх 

частина припадає на міжнародні організації, зокрема ЄБРР та МБРР (рис. 2). 

 
Рис. 2. Основні донори, які надають міжнародну технічну допомогу 

Україні, млн.дол.США 
складено на основі [3] 

 

Окремі проекти реалізуються ЄС, Чорнобильським фондом «Укриття», 

Фондом чистих технологій та Світовим банком.  

Якщо задуматися, скільки взагалі йде грошей на іноземну допомогу? 
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Опитування, проведене Фондом Сім'ї Кейзера, показало, що 

середньостатистичний американець вважає, що ця цифра становить 26% від 

загального бюджету. Фактична ж сума складає менше чим 1%. Навіть 

найбільш щедра держава - Норвегія, витрачає менше 3% бюджету на рік [4]. 

При проведенні іншого опитування з питанням «скільки ж потрібно 

витрачати на іноземну допомогу?» багато хто відповів 10%. Але як ми 

бачимо, відсоток в рази менше. 

Іноземні інвестиції, звичайно, дуже ефективні. Якщо брати актуальні 

проблеми, то можна побачити, що Сполучені Штати продовжують надавати 

допомогу країнам Африки в боротьбі COVID-19 і відновлювати економіку 

від наслідків пандемії. 

У жовтні Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розпочало 

реалізацію трирічної програми поліпшення зайнятості в туристичній 

індустрії Кенії (англ. - Local Works program), яка передбачає виділення 7 млн 

доларів на подолання шкоди, заподіяної галузі під час пандемії [5]. Це дуже 

значуща допомога, адже країни Африки і так бідні, а пандемія погіршила 

ситуацію. 

Розберімось в чому ж полягає проблема іноземного фінансування. 

По-перше, міжнародна допомога не завжди надається бідним країнам 

або країнам, які мають потребу в цьому. Багато країн допомагають колишнім 

колоніям або стратегічним партнерам. Наприклад, Франція в основному 

допомагає своїм колишнім колоніям, допомога Японії спрямована на країни 

зі схожими політичними інтересами, США надають Ізраїлю сотні мільйонів 

доларів в рік. 

По-друге, не завжди іноземна допомога ефективна і дійсно приносить 

результати. Буває, що через необдумане використання ресурсів, надання 

допомоги може виявитися безглуздим. Наприклад, на острові святої Олени 

почали будувати аеропорт, на його будівництво було виділено близько 350 
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мільйонів доларів. Але через кліматичні умови і характер місцевості цей 

аеропорт виявився не рентабельним. 

І по-третє, іноді фінанси, виділені на допомогу державі, витрачаються 

на зовсім інші цілі. У цьому випадку іноземна допомога буде неефективна і 

не забезпечить реалізацію своєї мети. 

Висновком з усього вищесказаного можна зазначити, що іноземна 

допомога дуже актуальна і ефективна у будь-який час. Вона допомагає 

вирішити багато проблем бідних держав, або країн, які потребують 

допомоги. Політику іноземних інвестицій західні уряди рекомендують по 

всьому світу. Щоб такі інвестиції були максимально корисні, потрібно 

створювати спеціальні економічні інститути, в яких буде чітко сказано, куди 

і на що йде дана допомога. 
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Особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ 

століття є інтенсивний розвиток міжнародної економіки. Це явище отримало 

назву «глобалізація». Що ж це таке? Цей процес виявляється в поглибленні 

міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації господарського життя, 

збільшенні відкритості економік, їх взаємодоповненні, зближенні, розвитку 

регіональних міжнародних структур. Невпинно зростають масштаби світової 

економіки, особливо її фінансового сектора, урізноманітнюється, 

диверсифікується структура світового господарства, ускладнюються 

трансформаційні процеси та ін. Серед загальнонаукових інновацій слід, 

насамперед, відзначити синергетичну парадигму, світосистемний аналіз, 

цивілізаційний підхід та економіко-математичні, економетричні методи і 

моделі, які формують наукові уявлення про світогосподарські процеси, 

розкривають загальні тенденції розвитку складних та надскладних 

економічних систем. [1] 

Особливістю міжнародних економічних відносин (МЕВ) на початку ІІІ 

тисячоліття є те, що їх зміст, основні тенденції і суперечності, динаміка, 

структура і форми розвитку визначаються впливом технологічної і 

інформаційної революції, процесами глобалізації. 

Світове господарство - це глобальний економічний організм, 

сукупність національних економік, які знаходяться в тісній взаємодії і 

взаємозалежності, який підпорядковується об'єктивним законам ринкової 

економіки. [2] 
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У своєму розвитку світове господарство пройшло довгий шлях. 

Виділяють IV основних етапи цього розвитку: 

1. Великі географічні відкриття ХV-ХVІ століть. 

2. Промислова революція - кінець ХІХ - початок ХХ ст. 

3. Початок ХХ ст. - 90-ті роки ХХ ст. 

4. 90-ті роки ХХ ст. - теперішній час. 

До особливостей сучасного етапу розвитку світового господарства 

відносяться: 

• лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків країн. Зняття бар'єрів на 

шляху переміщення капіталів, робочої сили, товарів між державами; 

• активно проявляється тенденція до уніфікації та стандартизації в 

різних галузях міжнародного соціально-економічного життя; 

• розвиток процесу транснаціоналізації виробництва. Економічна 

діяльність все більше зосереджується в транснаціональних, 

багатонаціональних підприємствах, що багато в чому визначає напрямки 

міжнародного руху факторів виробництва, міжнародної торгівлі, впливає на 

економіку і політику окремих країн; 

• в системі управління світовою економікою поступово втрачається 

колишня роль ООН, її функції переходять до урядів країн «великої сімки»; 

• подальший розвиток процесу глобалізації господарського життя. На 

макроекономічному рівні глобалізація означає загальне прагнення країн до 

економічної активності поза своїми межами. Ознаками такого прагнення є 

лібералізація, перехід від замкнутих національних господарств до економіки 

відкритого типу. На мікроекономічному рівні під глобалізацією розуміється 

розширення діяльності підприємства за межі внутрішнього ринку. 

Процеси лібералізації, відкриття національних економік приводять до 

посилення конкуренції між національними та іноземними виробниками, 

банкрутства вітчизняних підприємств; зміни відносних цін; структурних 

зрушень. 
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Передумовами розвитку МЕВ є: 

1. Інтернаціоналізація господарського життя - це процес переростання 

продуктивними силами і виробничими відносинами національних меж. [2] 

Сфери інтернаціоналізації: 

• продуктивні сили - це створення міжнародних господарських 

об'єктів в країнах світової спільноти; 

• виробничі стосунки - відбуваються при здійсненні спільного 

підприємництва; 

• спільне виробництво - виявляється в створенні спільних 

підприємств; 

• обмін - зовнішня торгівля, світова торгівля; 

• транспорт - виявляється в створенні міжнародних транспортних 

систем: трубопровідних, морських, повітряних і др.; 

• паливно-енергетичний комплекс - взаємне постачання енергоносіїв 

країнами світової спільноти; 

• галузі народного господарства - розвиток господарських зв'язків між 

суміжними галузями економіки країн-партнерів; 

• розподіл - спільне вирішення питань розподілу виробничих, науково-

технічних, трудових і фінансових ресурсів; 

• споживання - об'єднання зусиль країн партнерів в області 

раціонального споживання продукції, яку вони виробляють, в масштабі 

світового господарства; 

• інформаційні системи - об'єднання матеріальних ресурсів, 

фінансових коштів з метою використання інформації в рамках світового 

господарства; 

• управління - об'єднання зусиль суб'єктів світового господарства з 

метою широкого використання досвіду управління економічними процесами 

на національному і інтернаціональному рівнях. 
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2. Міжнародний поділ праці- спеціалізація окремих країн на випуску 

певної продукції з метою задоволення як власних потреб, так і потреб країн-

партнерів. 

Види міжнародного поділу праці: 

• загальний - це поділ праці між країнами за найбільш крупними 

сферами (галузями) суспільного виробництва; 

• частковий - поділ праці між країнами усередині однієї сфери 

суспільного виробництва або галузі економіки (добувна, металургійна, 

енергетична промисловість); 

• одиничний - поділ праці між суб'єктами світового господарства в 

рамках однієї відособленої господарської одиниці. 

Основна форма міжнародного поділу праці - міжнародна спеціалізація 

виробництва. 

Види спеціалізації 

• міжгалузева - спеціалізація країн на окремих галузях виробництва; 

• галузева - спеціалізація країн усередині окремої галузі виробництва. 

Існують такі форми міжнародного поділу праці: 

• предметна - спеціалізація країни на випуску окремих виробів; 

• агрегатна - спеціалізація країни на випуску вузлів для машин і 

устаткування; 

• подетальна - спеціалізація країни на випуску окремих деталей; 

• технологічна - спеціалізація країни на окремих операціях 

технологічного процесу. 

Кооперація виробництва - це об'єднання господарських зусиль країн 

партнерів з метою випуску кінцевої готової продукції на одному з головних 

підприємств. Основні форми міжнародної кооперації: 

• міжнародна кооперація праці - об'єднання трудових ресурсів; 

• міжнародна кооперація виробництва - налагодження прямих 

виробничих зв'язків, спільне виробництво; 
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• міжнародна кооперація фінансових ресурсів - об'єднання фінансових 

ресурсів. 

3. Міжнародна економічна інтеграція - це процес зближення, 

переплетення і адаптації національних економік. Проявляється в розвитку 

всебічних господарських зв'язків між галузями світового господарства. Це 

сучасний етап розвитку господарських зв'язків між країнами світової 

спільноти. Визначає сучасні перспективні напрями МЕВ у всіх сферах 

виробництва. [2] 

Отже, основними передумовами створення міжнародних економічних 

відносин є інтернаціоналізація господарського життя, міжнародний поділ 

праці, а також міжнародна економічна інтеграція. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Упродовж останніх десятиліть у зв`язку зі змінами клімату все більшої 

актуальності набуває питання екології. Особливо важливою є екологізація 

економіки, адже значної шкоди довкіллю завдає саме нераціональне 

https://koloro.ua/ua/blog/menedzhment/tajm-menedzhment-principy-upravleniya-svoim-vremenem.html
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використання ресурсів, збільшення масштабів виробництва, велика кількість 

промислових об`єктів, тощо.  

Дослідження питання зеленої економіки знайшло своє відображення у 

роботах таких науковців як Буркинський Б. В. [1], Галушкіна Т. П. [2], 

Караєва Н. В. [3], Кубатко О. В. [4], Мельник Л. Г. [4] та інших. Проте 

наукову новизну все ще містять дослідження проблематики впровадження 

екологічної економіки, тож вважаємо цю тему актуальною. 

Згідно з визначенням ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment 

Programme), зелена економіка – це економіка, що сприяє поліпшенню 

добробуту людей та соціальній справедливості, водночас значно зменшуючи 

екологічні ризики та екологічний дефіцит. [5]  

Чимало країн світу активно впроваджують дану концепцію, 

демонструючи при цьому швидкі темпи економічного зростання. Згідно з 

даними рейтингу Green Growth Index 2020, що досліджує результати 

діяльності країни у досягненні цілей сталого розвитку у чотирьох вимірах - 

ефективне та стійке використання ресурсів, захист природного капіталу, 

екологічні можливості та соціальна інклюзія, провідні позиції у ньому 

посідають Швеція, Данія, Нова Зеландія, Японія, Мексика. [6] Поруч із тим 

бачимо, що ці країни демонструють високі значення основних 

макроекономічних показників, що свідчить про високий рівень розвитку їх 

економік.  

З цього випливає, що зелена економіка безсумнівно має позитивний 

вплив не лише на екологію (зміни клімату, сповільнення надмірного 

використання корисних копалин, перехід на відновлювані джерела енергії), 

але й на економічний розвиток. Разом із тим існує низка проблем розвитку 

зеленої економіки. Серед основних можемо виділити: 

1. відсутність сприятливих інвестиційних умов; 

2. брак внутрішніх фінансових ресурсів; 

3. низький рівень екологічної свідомості; 
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4. наявність економічних ризиків впровадження енергоощадних та 

безвідходних технологій. [7] 

Щодо зеленої економіки в Україні, то можна виділити такі передумови 

для її розвитку: 

1) наявність значних запасів чорнозему та сприятливі кліматичні 

умови. Ресурсозбереження в Україні не є пріоритетним напрямом 

економічного зростання;  

2) стрімке вичерпання запасів корисних копалин, органічного палива; 

3) перспективи у розвитку вітрової енергетики в Україні за рахунок 

освоєння степових та гірських районів; 

4) недостатнє інвестування в галузі біоенергетики; 

5) перспективи у розвитку сільського господарства. [8] 

Варто зазначити, що суттєвим поштовхом для активізації розвитку 

зеленої економіки в Україні стало підписання Угоди про Асоціацію з ЄС у 

2014 році. Саме її економічна частина передбачає гармонізацію 

законодавства до стандартів ЄС, реформування податкової системи задля 

виконання своїх зобов’язань, розробка стратегії інвестування у розвиток 

новітніх технологій, спрямованих на мінімізацію шкоди природі, розвиток 

співпраці у сфері захисту довкілля. [9]  

Проте на даному етапі все ще спостерігається багато проблем у 

розвитку зеленої економіки в Україні. Серед них виділяють такі: 

1) висока енерговитратність, через що Україна належить до категорії 

енергодефіцитних країн; 

2) велика кількість відходів, зокрема спричинена видобувною 

промисловістю; 

3) лише незначна частка відходів переробляється; 

4) високий рівень енергоспоживання, який супроводжується низьким 

рівнем споживання енергії, що продукується з відновлюваних джерел; 
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5) недостатні розміри зелених тарифів, які не спричиняють бажаного 

ефекту зростання використання альтернативних джерел енергії через 

недостатню зацікавленість у цьому населення; 

6) недостатнє фінансування галузі, адже він потребує суттєвих 

капіталовкладень, особливо на початкових етапах; 

7) деструктивні зміни стану ґрунтового покриву, що суттєво впливає на 

розвиток сільського господарства; 

8) застарілість виробничої та соціальної інфраструктури; 

9) недостатня інформаційна та «пропагандистська» діяльність, 

спрямована на поширення ідей концепції зеленої економіки; 

10) технологічна недосконалість більшої частини виробництва 

основних видів продукції. [10] 

Разом з тим можемо виділити пропозиції щодо подальшого розвитку 

зеленої економіки. Перш за все важливим є проведення змін не лише на 

державному рівні, а й на регіональному рівні, рівні місцевого 

самоврядування. На нашу думку, необхідними діями є: 

1) підвищення проінформованості як громадян, так і підприємств; 

2) створення системи заохочення бізнесу до переходу на відновлювані 

джерела енергії; 

3)  забезпечення ефективного і дієвого механізму інвестування; 

4)  підвищення штрафів для підприємств за порушення екологічних 

стандартів на виробництвах.  

Отже, як бачимо з переліку основних перешкод для зеленої економіки в 

Україні, чимало з них можна вирішити за допомогою зваженої стратегії 

розвитку у цій сфері та соціально-економічної політики держави. Попри те, 

що кризові явища та війна на Сході впливають на розвиток країни, варто 

зазначити, що було здійснено чимало позитивних змін на шляху екологізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ 

 

Специфіка оцінки ефективності персоналу в сучасних умовах тісно 

пов’язана із формуванням загальної ефективної управлінської системи на 

підприємстві. Зокрема, «особливості системи управління сучасними 

підприємствами тісно пов’язані із зміною стратегічних орієнтирів в їх 

діяльності, що призводить до гнучкості в управлінні, і, як наслідок, розробки 

механізмів стимулювання саме персоналу як ключового фактору 

виробництва» [1]. 

Таким чином, формування системи аналітичних показників та 

коефіцієнтів, які можуть дати для менеджменту підприємства вичерпну 

інформацію про ефективність використання персоналу, є необхідністю, без 

якої ефективна діяльність самого підприємства є неможливою. Адже 

дослідження особливостей використання персоналу дозволяє 

кваліфікованому управлінському менеджменту визначити проблеми у сфері 

використання персоналу, які необхідно вирішити для нормального 

забезпечення діяльності суб’єкта господарювання. Крім того, наявність 

аналітичних даних щодо діяльності працівників підприємства та рівня їх 

залучення до процесу виробництва дає змогу визначити потенційні резерви 

для збільшення продуктивності праці та загальної ефективності 

використання персоналу. 
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При цьому варто зауважити, що «якість людського капіталу 

підприємства безпосередньо впливає на ефективність роботи персоналу 

загалом і на його продуктивність праці зокрема, оскільки суб’єкти 

господарювання, прагнучи забезпечити зростання прибутку, здійснюють 

заходи по стимулюванню персоналу щодо зростання продуктивності праці, в 

тому числі – й шляхом підвищення рівня освіти та кваліфікації найманих 

працівників» [2]. 

Таким чином, можна стверджувати, що виникає необхідність 

формування насправді дієвої та інформативної системи показників 

ефективності використання працівників, яка повинна забезпечити 

менеджменту підприємства можливість оперативного управління якістю та 

інтенсивністю праці, а також дозволить належним чином організувати 

діяльність по плануванню та прогнозуванню залучення та використання 

персоналу в аспекті реалізації поточних та стратегічних цілей підприємства. 

Тому, формуючи подібну систему показників, керівництву 

підприємства необхідно максимально врахувати доступні статистичні та 

аналітичні дані. При цьому якщо деталізувати певні групи показників 

ефективності використання персоналу з метою виділення конкретних 

критеріїв, коефіцієнтів та індикаторів, то виникає можливість визначення 

конкретних критеріїв ефективності використання персоналу підприємства. 

Варто зауважити, що, як показує практика, головним з них виступає 

продуктивність праці, як домінуючий показник, що характеризує 

результативність використання персоналу підприємства. Головною 

причиною цього є те, що продуктивність праці дає можливості, в тому числі, 

оцінювати рівень ефективності менеджменту персоналу суб’єкта 

господарювання. Разом з тим, необхідно зауважити, що в умовах 

різноманітності форм власності та видів економічної діяльності 

урізноманітнюються і способи оцінки та методики розрахунку 

продуктивності.  
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В той же час практика оцінювання ефективності використання 

персоналу в сучасних умовах включає більш розгалужену систему 

показників та коефіцієнтів, які охоплюють різноманітні сторони оцінювання 

ефективності та результативності праці. Відповідно, оцінювання 

продуктивності праці відбувається не лише за класичною методикою 

обрахунку вартісних або натуральних показників, але й передбачає 

можливість врахування опосередкованих відносних критеріїв 

результативності праці. Також для оцінки продуктивності за певних умов 

можуть використовуватися і певні якісні показники, які характеризують 

ефективність і продуктивність роботи персоналу підприємства. 

Втім, потрібно зауважити, що на практиці виникає необхідність 

комплексної оцінки ефективності використання персоналу, яка б не 

обмежувалася лише рівнем окремого підприємства, а включала в себе також і 

загальні макроекономічні показники ефективності використання трудових 

ресурсів країни. Це обумовлено тим, що рівень ефективності використання 

персоналу повинен відповідати загальному рівню економічного розвитку 

країни. Тому виникає додаткова потреба в адекватному формуванні 

комплексу спеціальних показників оцінки ефективності використання 

персоналу як на макро-, так і на мікрорівні. При цьому необхідно встановити 

не просто комплексні групи показників ефективності, а визначити конкретні 

індикатори рівня ефективності використання персоналу для кожного рівня 

економічних відносин. 

Таким чином, на основі оцінки специфіки підходів до формування 

комплексу показників оцінки ефективності персоналу на макро- і мікрорівні, 

виникає необхідність їх конкретизації у вигляді специфічних формул та 

коефіцієнтів, які безпосередньо дозволяють керівництву підприємства 

проводити аналітичну оцінку його діяльності та ставити конкретні завдання 

по плануванню та забезпеченню практичної ефективності використання 

персоналу підприємства. При цьому такі показники повинні включати в себе 
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як абсолютні розрахункові індикатори (виробіток, трудомісткість праці 

тощо), так і відносні (коефіцієнт обороту з прийняття, коефіцієнт обороту із 

звільнення і т.д.). Саме поєднання абсолютних та відносних значень 

ефективності праці дозволяє підприємствам нарощувати продуктивність 

праці та вишукувати резерви для її підвищення.  

Отже, можна стверджувати, що загалом оцінка ефективності 

використання персоналу підприємства дає змогу його керівництву визначати 

конкретні заходи по підвищенню ефективності їх використання в процесі 

планування діяльності підприємств, шляхом з’ясування резервів щодо 

підвищення ефективності використання персоналу шляхом його 

раціонального застосування. 
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ  

ТА РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ 

БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Удосконалення системи управління ризиками в банківській системи та 

підвищення її ефективності є одними з найважливіших напрямів стабілізації 
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та подальшого розвитку економіки країни в сучасних кризових умовах 

коронавірусної пандемії. Оцінка ефективності банків з урахуванням ризиків 

постійно знаходиться в центрі уваги кожної групи зацікавлених сторін банку 

і визначає її на основі власних інтересів та існуючих інформаційних 

можливостей для здійснення такої оцінки. У цьому випадку зацікавлені 

сторони, як правило, використовують методи класифікації та кластеризації 

для аналізу та оцінки діяльності банків, які дозволяють групувати та 

порівнювати банки зі своїми подібними. Кластеризація - це завдання 

розбиття набору об’єктів на групи, які називаються кластерами. Усередині 

кожної групи повинні бути "подібні" об'єкти, а об'єкти різних груп повинні 

бути якомога різними. Перевага кластерного підходу полягає в тому, що він 

працює навіть з невеликою кількістю даних, а також не відповідає іншим 

вимогам класичних методів статистичного аналізу.  

Інтерпретація терміну "кластер" в економіці, його опис та еволюція 

кластерного підходу досить глибоко закладені в роботах вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Застосування цього методу досить широке. 

Наприклад, М.В. Рета [1] запропонувала використовувати багатовимірний 

статистичний метод, кластерний аналіз, для перевірки запропонованого 

методологічного підходу до аналізу витрат на машинобудівних 

підприємствах, а метод ієрархічної агломерації Уарда був використаний для 

класифікації підприємств. А.В. Воронін [2] досліджує методологічні питання 

використання кластерного аналізу в системі стратегічного управління 

фірмою. Кластерний аналіз дозволив ідентифікувати групи, які сумісні між 

собою, та ті, що підтримують місцеву стратегію. Ця вимога є суттєвою для 

ефективності загальної стратегії організації. Рацек Я. (Racek J.) та Міністр Я. 

(Ministr J.) використовували кластерний підхід для автоматичного виявлення 

та ідентифікації людей, предметів та відносин у неструктурованих даних. 

Рівень даних складається з модулів збору та управління даними.  
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Застосування кластерного аналізу в галузі банківських послуг майже не 

досліджувалось. Такі вчені, як Т.О. Подольська та А.А. Отдєлкіна , Т. 

Васильєв, Р. Ферстль і Д. Серес, М. Капулло, О. Дорошенко стверджують, що 

при аналізі банківської системи кластеризація має ряд переваг. Зокрема, це 

дозволяє: розробити власні ефективні механізми контролю для кожної 

обраної групи; проаналізувати зміни у діяльності банку при його міграції від 

групи до групи. За тенденцією можна передбачити можливі успіхи або 

проблеми не тільки одного банку, але й інших членів цієї групи. Слід 

зазначити, що системи штучного інтелекту останнім часом стають все більш 

популярними. Так, В. Рашкован та Д. Покідін [3] визначили шість бізнес-

моделей банків, використовуючи карти самоорганізації Кохонена. Вони 

показали, як ці моделі трансформувались під час кризи, і дійшли висновку, 

що деякі з них більш схильні до банкрутства. Автори проаналізували профіль 

ризику бізнес-моделей та визначили ризиковані та безпечні. Метод виявився 

ефективним інструментом для прогнозування дефолтів, оскільки за 

результатами тесту на основі історичних даних банки-банкрути послідовно 

знаходились у регіоні "ризику" на карті. Окреслено також декілька 

потенційних сфер використання цієї моделі: розробка системи раннього 

реагування, процес наглядового огляду та оцінки, злиття та поглинання в 

банківському секторі. 

Для стейкхолдерів найважливішими показниками ефективності 

діяльності банків є скореговані на ризик показники результативності RAPM 

(risk adjusted performance measures).Основною проблемою, яка з’являється 

при спробах розрахунку таких показників зовнішніми стейкхолдерами, є 

труднощі з доступом до даних, що дозволяють визначити для різних видів 

діяльності банку частку економічного капіталу та розрахувати очікуваний 

рівень втрат. Скористатись результатами ризик-орієнтованої кластеризації, 

що здійснюється Національним банком, також немає можливості через їх 

відсутність у відкритому доступі.  
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В цій ситуації зовнішні стейкхолдери можуть спробувати оцінити 

ефективність діяльності банку за показником ROE, а ризиковість досягнення 

цієї ефективності - за показником волатильності ROE банку S𝐷ROE . Така 

двовимірна модель розподілу банків на кластери була запропонована в [4, с. 

81]. 

Якщо застосувати дану методику до оцінки ефективності і ризику 

функціонування множини досліджуваних банків{𝐵𝑗} , то на основі аналізу 

співвідношення між одержаними результатами (вимірюються показниками 

ROE) та прийнятим ризиком (вимірюється стандартним відхиленням S𝐷ROE 

показника ROE ) у порівнянні з їх медіанами 𝑀𝑒𝑅𝑂𝐸  та 𝑀𝑒𝑆𝐷  можна 

виокремити чотири кластери банків згідно системи співвідношень (Система 

I): 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 > MeROE˄ 𝑆𝐷ROEi ≤ MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 1; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 > MeROE˄ 𝑆𝐷ROEi > MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 2; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 < MeROE˄ 𝑆𝐷ROEi ≤ MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 3; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 < MeROE˄ 𝑆𝐷ROEi > MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 4. 

Джерело: власна розробка на основі [4]. 

 

Банки, що належать до першого кластеру, можна вважати найбільш 

ефективними. Вони досягають вищої за середню рентабельності власного 

капіталу, а ризик, прийнятий для отримання такої рентабельності, мають 

нижчий за середній серед усіх досліджуваних банків.  

Другий кластер банків характеризується прийняттям високого ризику з 

метою досягнення високої норми прибутку на власний капітал.  

Третій кластер банків – це банки, які мають нижчу за середню 

рентабельність власного капіталу і при цьому приймають менший за середній 

рівень ризику. Для таких банків характерним є високий рівень несприйняття 

ризику та консервативна політика у сфері керування ризиком.  

Четвертий кластер банків характеризується нижчою за середню 

рентабельністю власного капіталу і, одночасно, прийняттям вищого за 

середнє значення ризику. 
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Однак, така двовимірна модель, по-перше, не враховує те, що ROA 

може застосовуватися як показник ефективності управління банком, а також 

те, що показники ROE та ROA істотно впливають на ринкову ціну акцій 

банку і їх потрібно спільно враховувати. По-друге, поділ більш як 70 банків 

тільки на чотири кластери не дозволяє з достатньою для аналізу і управління 

точністю згрупувати банки за критерієм подібної ефективності з 

урахуванням ризику, а значить їх діяльності за схожими бізнес-моделями і 

поведінкою на конкурентному ринку. Все це утруднює для стейкхлолдерів 

здійснення порівняльного аналізу діяльності банків з точки зору визначення 

придатних для всього кластеру банків шляхів та вироблення конкретних 

рекомендацій з підвищення ефективності діяльності цих банків з 

урахуванням ризику. 

В цій ситуації пропонується методичний підхід до кластеризації банків 

на основі тривимірної моделі за показниками ефективності ROE, ROA та 

ризику їх діяльності (волатильністі ROE),значення яких порівнюються з 

відповідними медіанами 𝑀𝑒𝑅𝑂𝐸 , 𝑀𝑒𝑆𝐷  та 𝑀𝑒𝑅𝑂𝐴  їх показників для множини 

досліджуваних банків {𝐵𝑖}.  

В результаті отримаємо систему з вісьмома співвідношеннями 

показників, яким відповідатимуть вісім кластерів банків: 

 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 > MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 > Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi ≤ MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 1; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 > MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 > Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi > MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 2; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 > MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 < Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi ≤ MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 3; 
𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 > MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 < Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi > MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 4; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 < MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 > Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi ≤ MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 5; 
𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 < MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 > Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi > MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 6; 

𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 < MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 < Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi ≤ MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 7; 
𝐼𝐹{𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 < MeROE˄ 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 < Me𝑅𝑂𝐴 ˄ 𝑆𝐷ROEi > MeS} THEN B𝑖 ∈ Cluster 8. 

Джерело: власна розробка. 

 

Тут 𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖  та 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖  середні значення ROE та ROA, 𝑆𝐷ROEi  – 

стандартне відхилення (standard deviation) ROE для банка 𝐵𝑖, розраховане на 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

156 
 

основі щомісячних або щоквартальних даних за період T - один або декілька 

календарних (фінансових) років.  

Пропонований підхід на основі тривимірної моделі складається з 

наступних процедур. 

1. Встановлення критерію для вибору елементів множини 

досліджуваних банків {Bi}, наприклад, за величиною власного капіталу і 

активів або за однією з методик Національного банку розподілу банків на 

групи чи кластери. 

2. Вибір елементів множини досліджуваних банків {Bi} за 

встановленим критерієм. 

3. Розрахунок для кожного з банків Biпараметрів: 𝑅𝑂𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑖 , 𝑅𝑂𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐵𝑖 , 

𝑆𝐷ROEi , 𝑀𝑒𝑅𝑂𝐸 , 𝑀𝑒𝑆𝐷  та 𝑀𝑒𝑅𝑂𝐴  на основі щомісячної або щоквартальної 

доступної для стейкхолдерів звітності. 

4. Розподіл банків на 8 кластерів. 

5. Аналіз динаміки функціонування банків з урахуванням ризику. 

6. Формування рекомендацій щодо напрямку та механізмів змін, які 

повинні бути реалізовані в банках, що належать до конкретного кластеру. 

Такий підхід дозволить стейкхолдерам, включно з Національним 

банком, достатньо детально диференціювати банки по 8 кластерах за рівнем 

ефективності та ризиковості їх діяльності і, відповідно, точніше 

формулювати напрямок та механізми змін, які повинні бути реалізовані в 

банках, що належать до кожного з цих 8 кластерів.  

Банки, що належать до першого кластеру, можна вважати найбільш 

ефективними. Вони досягають вищої за середню рентабельності власного 

капіталу та рентабельності активів, а ризик, прийнятий для отримання такої 

рентабельності, мають нижчий за середній серед усіх досліджуваних банків. 

Банки з восьмого кластеру мають найгірші показники щодо 

ефективності та ризиковості діяльності і потребують особливої уваги як зі 
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сторони банківського нагляду регулятора, так і з боку власників та 

менеджменту. 

Поділ більш як 70 банків України тільки на чотири кластери не 

дозволяє з достатньою для аналізу і управління точністю згрупувати банки за 

критерієм подібної ефективності з урахуванням ризику, а значить - їх 

діяльності за схожими бізнес-моделями і поведінкою на конкурентному 

ринку.  

Запропонований методичний підхід на основі тривимірної моделі 

аналізу ефективності банків з урахуванням ризику дозволяє комплексно 

оцінити та достатньо детально класифікувати діяльність банків за рахунок 

врахування зв’язку прийнятого ризику з результатами їх фінансової 

діяльності. Проведений аналіз буде корисним для стейкхолдерів і, в першу 

чергу, для акціонерів, менеджменту банків, а також для Національного банку 

України.  

Одержані в ході дослідження наукові та практичні результати можуть 

бути використані Національним банком, банками України для вдосконалення 

ризик-орієнтованого корпоративного управління, розвитку системи 

управління ризиками з використанням сучасних ІТ, як одного з основних 

інструментів забезпечення безперервності та підвищення ефективності своєї 

діяльності. 
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СУЧАСНА СПЕЦИФІКА ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мотивація персоналу підприємства є важливим елементом системи 

забезпечення ефективності використання працівників суб’єкта 

господарювання. Її актуальність обумовлюється, зокрема, постійним 

зростанням інтенсивності праці в умовах постійного посилення темпів 

економічного та технологічного розвитку суспільства в умовах глобалізації 

світових економічних відносин. Мається на увазі той факт, що постійне 

накопичення нових технологій та широке розповсюдження інформаційних 

оновлень процесу виробництва в умовах широкого поширення мережевих 

інтернет-технологій, зумовлює пришвидшення процесу «старіння знань». Це 

змушує суб’єкти господарювання більш вимогливо ставитися до наявного 

персоналу, вимагаючи від нього постійного вдосконалення та розвитку з 

метою його відповідності все новим і новим технологічним змінам, що 

відбуваються у суспільстві та в самому процесі виробництва. 

З іншого боку, залишається надзвичайно актуальною необхідність 

якомога більш максимальної віддачі працівників підприємства в процесі 

праці. Тобто вимоги забезпечення постійного зростання продуктивності 

праці є метою системи управління персоналом будь-якого підприємства. 

Адже через високу ефективність та результативність використання ресурсів 

наявного персоналу підприємство може збільшувати темпи і обсяги 
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виробництва, а разом з ними – і нарощувати свій рівень рентабельності та 

прибутковості. Втім, існують природні перешкоди, які не дозволяють 

підприємствам максимально повно використовувати наявні трудові ресурси. 

І це зумовлює потребу суб’єктів господарювання у формуванні систем 

мотивації персоналу до високопродуктивної праці. 

Формування основ теорії мотивації персоналу базувалося на різних 

наукових підходах та баченні сутності самого процесу мотивації. Зокрема, 

перші дослідження у сфері забезпечення високої мотивації працівників, були 

проведені ще класиками економічної науки – Адамом Смітом та Давидом 

Рікардо. Результатом та логічним продовженням цих досліджень стала 

трудова теорія вартості Маркса, одним з структурних елементів якої був 

визначений підхід, згідно якого мотивація персоналу до високопродуктивної 

праці повинна обов’язково відображатися в системі оплати праці, коли 

частина вартості загальних затрачених зусиль будь-якого працівника буде 

переносити свою вартість на кінцевий продукт, що створюється в процесі 

виробництва, тобто – на кінцеву вартість товару.  

Сучасні підходи до розуміння системи мотивації більшою мірою 

орієнтовані на дослідження Дж. М. Кейнса, М. Вебера та А. Маршалла та 

відштовхуються, головним чином від теорії граничної продуктивності 

останнього. Мається на увазі, що мотивація в даному аспекті розглядається 

як обов’язковий елемент успішного та ефективного виробництва, яка може 

забезпечити для суб’єкта господарювання високий рівень загальної 

результативності та прибутковості, що матиме наслідком зростання рівня 

конкурентоспроможності такого підприємства як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринку. 

Одним із результатів такого підходу до розуміння принципів 

функціонування системи мотивації стало формування в крупних 

міжнародних компаніях системи внутрішнього регулювання принципів 

функціонування персоналу, які знайшли своє кінцеве відображення у системі 
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«корпоративної культури». Варто зауважити, що наразі будь-яка компанія 

намагається формувати систему управління персоналом саме на принципах 

корпоративної культури, оскільки вони забезпечують високий рівень впливу 

на систему мотивації працівників і гарантують підприємству необхідний 

рівень продуктивності праці. 

Тому можна стверджувати, що на практиці існує чимало підходів до 

формування поняття «мотивація праці персоналу». При цьому саме поняття 

мотивації розглядається у різних ракурсах, а також включає в себе елементи 

як зовнішньої, так і внутрішньої мотивації. Додатковим аспектом, який 

визначає диференціацію підходів до розуміння сутності мотивації є широке 

або звужене врахування психологічних чинників, які впливають на 

стимулювання працівників до ефективної та продуктивної діяльності в 

процесі виконання посадових обов’язків. 

Для того, щоб уніфікувати підходи, які дають можливість ретельно 

усвідомити та зрозуміти сутність мотивації праці, варто запропонувати 

специфічне її трактування, яке б враховувало усі особливості, визначені в 

дослідженнях провідних науковців та вчених, що займаються даною 

проблематикою. Відповідно, на основі опрацювання наукових підходів, ми 

можемо запропонувати власне бачення мотивації праці, як специфічної 

економічної категорії. Отже, мотивація праці – це цілеспрямований вплив на 

персонал підприємства, який здійснюється його керівництвом з метою 

стимулювання наявних працівників до високоефективної та 

високопродуктивної праці за допомогою застосування економічних та 

соціальних чинників задля повного досягнення цілей підприємства, 

визначених у стратегічному плані його розвитку. 

Таким чином, на основі запропонованого визначення виникає 

можливість формування поглибленого розуміння сутності мотивації праці, 

що, у свою чергу, сприяє більш ефективному застосуванню елементів 

мотивації в системі управління персоналом підприємства. На основі цього 
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сам управлінський персонал отримує можливості та інструменти впливу на 

працівників з метою забезпечення високого рівня їх мотивації до загального 

збільшення продуктивності їх праці. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ СПІЛЬНИХ ПОЛІТИК ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

СОЮЗУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГАЛУЗІ 

РИБАЛЬСТВА 

 

Сільське господарство є тим сектором економіки, в якому процес 

європейської інтеграції просунувся якнайдалі. Частка сільського 

господарства у ВВП ЄC становить трохи менше 3%, однак 

сільськогосподарський сектор забезпечує працею 5% працівників держав-

членів Союзу, і є основним джерелом грошових доходів у багатьох сільських 

місцевостях. Мало того, на харчові продукти, напої та тютюн витрачається 

приблизно 20% від середніх споживчих витрат домашніх господарств ЄС. 

Також ці товари посідають чільне місце у внутрішній торгівлі й експорті ЄС. 

З цього випливає, що економічна, соціальна та політична значущість 

сільського господарства набагато більша, ніж частка сільського господарства 

у ВВП ЄС.  

Запровадження спільної сільськогосподарської політики (ССП) стало 

зразком успішної реалізації багатонаціонального інтеграційного процесу ЄС. 

Однак спільною сільськогосподарською політикою надзвичайно складно 

керувати, адже вона передбачає наявність:  

− єдиних цін,  

− спільних інструментів управління цінами,  

− спільного фінансування заходів з реалізації політики  
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− та спільної зовнішньої протекції.  

Усі ці механізми є складниками ринкової організації ССП. Отже, 

ринкова організація та структурна політика утворюють два крила ССП.  

Є кілька причин, чому до сільського господарства було застосовано 

особливий підхід. Найважливішим є те, що через саму природу сільського 

господарства, яке залежить від погодних умов, стану здоров’я рослин і 

худоби та багатьох інших чинників, що часто не є у площині людському 

контролю, ускладнює процес урівноваження виробництва 

сільськогосподарських товарів та продовольчого попиту, який має яскраво 

виражені соціальні та політичні ознаки. В результаті, щоб забезпечити 

постачання харчів за стабільними цінами, Спільнота була змушена належно 

організувати своє власне сільське господарство, щоб сільськогосподарське 

виробництво різних держав-членів доповнювало одне одного.  

Однак відмінності у сільському господарстві держав-членів зумовили 

труднощі в уніфікації національних ринків сільськогосподарських товарів, 

спонукаючи до запровадження інтервенціоністської сільськогосподарської 

політики, коли різні природні, структурні й торговельні умови, значення 

сільського господарства в тій чи іншій національній економіці та різні 

традиції ведення господарства призвели до застосування в кожній державі 

різних інструментів сільськогосподарської політики, що різнилися 

масштабами свого застосування та засобами впливу. Отже потрібно було 

визначити нову сільськогосподарську політику, яка б посіла місце державної. 

За сорок років ССП реформувалася чотири рази, поступово синтезуючи в 

собі системи підтримки цін і прямої допомоги. Нині внаслідок основних 

реформ 1992 та 1999 рр. європейська модель сільського господарства 

ґрунтується на конкурентному, багатофункціональному та стабільному 

сільському господарстві.  

Сучасна Спільна сільськогосподарська політика прагне досягнути [1, 

с.89 – 95]:  
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- чіткого взаємозв'язку між державною допомогою та спектром 

послуг, які суспільство отримує від фермерів;  

- конкурентного сільськогосподарського сектора, здатного 

скористатися можливостями світового ринку без зайвого субсидування і 

водночас забезпечити належний життєвий рівень виробникам 

сільськогосподарської продукції;  

- екологічно стабільного сільськогосподарського сектора, що 

сприяє збереженню природних ресурсів і природної й культурної спадщини 

сільської місцевості;  

- збереження життєздатної сільської місцевості, спроможної 

створити робочі місця для сільського населення;  

- безпечних методів виробництва, що здатні забезпечити 

постачання якісних товарів і задовольняти вимоги споживачів, а також 

відображати різноманітні й багаті традиції Європи у виробництві харчових 

продуктів.  

Завдяки Спільній сільськогосподарській політиці у Європейському 

Союзі з часу його заснування не було жодного серйозного дефіциту харчових 

продуктів, який міг би поставити під загрозу як спільну сільськогосподарську 

політику, так і саму європейську інтеграцію. Додатковим і не менш 

важливим показником успішності ССП є незалежність Західної Європи від 

постачання харчових продуктів із третіх країн, що контрастує із залежністю 

від імпортування енергоносіїв, насамперед нафти. Ціна харчової 

незалежності Спільноти не була занадто високою – рівень єдиних цін 

відповідає рівню промислового та соціального розвитку Європи. Ці ціни не 

нижчі за світові, але водночас не набагато й вищі [3].  

Нова спільна сільськогосподарська політика спирається на два 

елементи: зниження інституційних цін на ключові товари й перенесення 

наслідків цих урізань на доходи виробника, при чому останніх підтримують 

за рахунок системи прямих платежів.  
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Політика щодо рибальства, яка за Римським договором спочатку була 

частиною спільної сільськогосподарської політики (оскільки однаковими 

були підходи до продуктів рибальства, рослинництва та тваринництва), у 

1983 р. стала цілком автономною. Найскладнішим було запровадження 

ресурсної політики, яка охоплює як її внутрішні, так і зовнішні напрями.  

Ресурсна політика є осередком розв'язання таких гострих питань, як 

загальний дозволений обсяг вилову, розподіл якого між державами-членами 

(квоти) та доступ суден однієї держави-члена до територіальних вод іншої. 

Ресурсна політика також має розв'язати питання складних переговорів з 

третіми країнами щодо доступу суден Спільноти до територіальних вод цих 

держав і, відповідно, доступу суден цих держав до вод Спільноти [2].  

Конференція ООН з морського права ухвалила концепцію загального 

дозволеного обсягу вилову і, як наслідок, розширила зону рибальства до 200 

морських миль. За нормою визначення загального дозволеного обсягу вилову 

кожна прибережна держава має використовувати наукові дані для визначення 

рівня вилову, що уможливлює достатнє відтворення рибних запасів. Окрім 

цього, прибережні держави визначають обсяги вилову, що закріплюються за 

власними суднами, та обсяги, що можуть бути надані третім країнам на 

підставі продажу прав на виловлювання. Основною метою механізму 

загального дозволеного обсягу вилову є збереження й поліпшення наявних 

риболовецьких зон як в інтересах риболовецької промисловості, так і в 

інтересах споживачів.  

Ринок продуктів рибальства подібний до ринку сільськогосподарських 

товарів. Однак існує істотна різниця між продукцією рослинництва й 

тваринництва, з одного боку, та продукцією рибальства – з іншого. Тоді як 

два перші види продукції перебувають у межах встановлених людиною 

кордонів, рибні ресурси перебувають поза межами економічних зон держав-

членів.  
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Коли наприкінці 1970-х рр. відбулася імплементація актів ООН про 

200-мильну зону охорони рибних ресурсів, це стало яскравою ілюстрацією 

потреби в спільній політиці щодо збереження цих ресурсів Спільноти. 

Принцип вільного доступу до зон рибальства держав-членів був внесений у 

Регламент про запровадження структурної політики щодо рибальства, 

ухвалений 1970 р., його повинні були прийняти держави-кандидати на вступ 

до Спільноти. Саме право рівного доступу до економічних зон стало однією з 

основних причин голосування народу Норвегії проти вступу до Спільноти в 

1973 р. та 1994 р. [4]. 

Однак украй нерівномірний розподіл рибних ресурсів у водах різних 

держав-членів, а також те, що рибалки вважають за своє ексклюзивне право 

ловити рибу в прибережних водах своєї держави та в зонах їхньої 

традиційної ловлі, навіть якщо ці зони більше не підпадають під дію 

принципу вільного доступу, а є частиною економічної зони іншої держави-

члена, свідчать про ті труднощі, що їх має подолати політика Спільноти з 

управління та збереження рибних ресурсів. Задля полегшення управління та 

стимулювання розвитку спільної політики щодо рибальства Комісія 

започаткувала постійний діалог з професійними та непрофесійними 

організаціями (охорони прав споживачів, охорони довкілля та розвитку) в 

рамках Дорадчого комітету з питань рибальства й аквакультури, діяльність 

якого сприяє подальшому розвитку та уніфікації спільної політики ЄС щодо 

рибальства.  
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

 

В умовах активізації світових глобалізаційних процесів зростає роль 

міжнародного туризму в системі міжнародних економічних відносин. Така 

діяльність дає можливість активізувати соціально-економічні процеси 

розвитку країн, що розвиваються, та впливає на зростання їх 

конкурентоспроможності. 

В умовах, коли сфера послуг стає домінантою, туризм займає 

визначальну роль у міжнародній суспільній діяльності, адже сприяє стійкому 

економічному розвитку, зайнятості та подоланню бідності, раціональному 

використанню ресурсів, обміну ментальними цінностями, а також 

взаєморозумінню між народами. Тому особлива увага приділяється 

соціально-економічним перетворенням у країнах, що розвиваються, пошуку 

нових форм міжнародної туристичної діяльності задля формування 

розвинутого ринку міжнародних туристичних послуг. 

Туризм характеризується тимчасовим і добровільним переміщенням 

туристичних потоків в інше середовище з метою відпочинку, рекреації, 
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збагачення іншими соціокультурними надбаннями світу. Тобто в системі 

туризму відбувається взаємодія туристів та місцевих жителів, в результаті 

чого відбуваються якісні зміни в стилі життя та системі цінностей. З цієї 

причини актуально розглядати розвиток туристичної діяльності крізь призму 

соціокультурного впливу на місцеве суспільство. Соціальне значення 

туризму зростає в умовах кризи в духовній сфері суспільства, оскільки 

туристичні потоки в з різних країн утворюють синергетичний потік взаємодії 

культури, історії, соціумів, що сприяє налагодженню контактів та 

поглибленні міжетнічної взаємодії між країнами, які до останнього часу 

могли бути у конфронтації. Обґрунтовано заходи державної політики 

забезпечення сталого розвитку, що враховують розміри та динаміку 

глобальних подорожей, географічне поширення COVID-19 та економічні 

наслідки. Отже, глобальним викликом для суспільства є пандемія 

коронавіруса. Уряди країн світу запроваджують політично-інституційні та 

економічно-соціальні заходи для пом’якшення впливу COVID-19 на 

економіку туризму. Держави світу, в тому числі країни, що розвиваються, 

кластеру 3 вживають заходів з координації політичних дій на регіональному, 

національному та міжнародному рівнях, щоб мінімізувати втрати робочих 

місць та закриття туристичного бізнесу. Першочерговими завданнями країн 

є: а) сприяння охороні здоров’я; б) зменшення економічного впливу COVID-

19 на бізнес та працівників туристичної галузі; в) надання ліквідних 

капіталів; г) сприяння фіскальному полегшенню; д) заохочення інвестиційної 

ініціативи для забезпечення ліквідності малого бізнесу та сфери охорони 

здоров’я. 

Визначимо роль міжнародного туризму як рушійної сили економічного 

поступу країн, що розвиваються під впливом механізму державного 

регулювання. 
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Зазначимо, що внесок туристичного сектора в економічне зростання, 

створення робочих місць, нарощування внутрішнього потенціалу та 

зменшення бідності в країнах, що розвиваються, залежить від таких факторів: 

- Ступінь інтеграції туристичного сектору в національну економіку 

завдяки різновекторним зв'язкам з іншими секторами та інтеграцію в 

регіональні та глобальні ланцюги цінностей;  

- Рівень доходів, отриманих від туризму, включаючи іноземну валюту, 

які використовуються для фінансування розвитку інфраструктури, підтримки 

місцевих підприємств, зокрема малих та середніх, та для розвитку навичок та 

інституцій, необхідних для створення динамічної місцевої економіки; 

- Наявність відповідної політики та стратегії, прийнятих урядами, які 

направлені на збільшення внутрішніх та іноземних інвестицій у туризм, 

передачу технологій та ноу-хау; сприяння трудомісткій діяльності тощо; 

- Національні зусилля, спрямовані на те, щоб туристична діяльність 

здійснювалася на принципах сталості та відповідала економічним, 

соціальним та екологічним цілям. 

Аналізуючи досвід побудови системи державного регулювання 

туризму в Польщі, необхідно зазначити, що для країн, що розвиваються, та 

України пріоритетними напрямками вдосконалення механізму державного 

управління туристичною галуззю вбачається у наступному: вдосконалення 

фінансування туризму та розподілу доходів, децентралізація та перерозподіл 

обов’язків та функцій між елементами системи, розвиток ефективних 

державно-приватних взаємовідносин за участю неурядових організацій, 

забезпечення послідовностітуристичної політики шляхом прийняття 

стратегій та програм розвитку туризму, повної реалізації інфраструктурних 

інвестиційних проектів тощо. 
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Рис 1. Стратегія сталого та конкурентоспроможного туризму країн, що 

розвиваються 

– спільне фінансування проектів з розвитку 

стійкого та конкурентного туризму; 

– розробка системи індикаторів туризму як інструмента 

управління дестинаціями; 

– підтримка компаній з розробки продукту сталого 

туризму 

– комплексність – цілісний підхід з урахування 

наслідків впливу туризму; 

– стійкість – задоволення потреб нинішнього покоління 

без шкоди майбутнім; 

– обґрунтованість – забезпеченість ресурсами, 

узгодженість планів розвитку з параметрами 

навколишнього середовища; 

– залучення до участі у прийнятті рішень; 

– відкритість – інформація про плани та очікувані 

результати; 

– постійний моніторинг і регулювання туристичної 

діяльності; 

– управління ризиками – попередження і мінімізація 

шкоди суспільству. 

забезпечення збалансованості економічної, соціально-

культурної та екологічної складової; 

– посилення ролі туризму в досягненні економічного 

процвітання, соціальної справедливості, захисту довкілля 

і культури; 

– регулювання туристичної політики за ЮНВТО; 

– доступність туризму для різних груп населення; 

– розширення асортименту туристичного продукту; 

– збільшення попиту на туристичні послуги; 

– забезпечення підвищення рівня життя місцевого 

населення шляхом отримання економічних вигод від 

туризму; 

– мінімізація забруднення і деградації навколишнього 

середовища 

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 

ТУРИЗМУ 
КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ 

МЕТА 

Підвищення конкурентоспроможності туризму шляхом забезпечення 

сталості 

Пріоритетні 

напрями 

діяльності 

Завдання 

реалізації 

стратегії сталого 

конкуренто- 

спроможного 

туризму 

Принципи 

досягнення 

сталого 

розвитку 

туризму 
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Модель державного регулювання розвитку туризму у Великій Британії 

представляє собою динамічний симбіоз структур державного та приватного 

секторів, включаючи малі та середні підприємства; профільних 

представників міжнародного бізнесу (міжнародні готельні мережі, 

авіакомпанії та ін.) [1]. 

Таким чином, через кардинальні зміни в соціально-економічному житті 

країн, що розвиваються, і нові суспільно-політичні орієнтири, актуалізується 

проблема формування дієвого державного механізму регулювання 

туристичної галузі з метою каталізації позитивних ефектів та нівелювання 

негативних наслідків розбудови туристичної індустрії. 
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

Економічна безпека є вагомою складовою національної безпеки, від 

якої залежить стан захищеності державної влади, суверенітету, 

територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей, громадської 

злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності. Тому важливо, щоб 

були розроблені та ефективно функціонували дієві механізми забезпечення 

безпеки і окремого підприємства, і всієї держави загалом [1]. Як показує 

світовий досвід, збиток економічним інтересам надається різноманітними 

способами: порушенням нормального стану міжнародної торгівлі ( 

застосування ембарго, введення надмірних кількісних і тарифних обмежень, 

штучне підвищення або зниження цін на ті чи інші товари), створення 

перепон на шляху міжнародного руху технологій порушення практики 

комерційної діяльності та ін.. 

Не менш актуальною є ліквідація чи мінімізація впливу загроз для 

економічної безпеки сучасної України, найнебезпечнішими з яких 

залишаються корупція, тіньова економіка, економічна злочинність і 

порушення цілісності економічної системи України, спричинене анексією 

Криму та війною на сході держави. Все це в сукупності призводить до 

негативних та руйнівних наслідків, які відчувають український та 

міжнародний бізнес, держава і в результаті кожен громадянин [1]. 

Економічна безпека ‒ це безперебійне функціонування економіки 

країни, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз та 

характеризує здатність національної економіки до самовідтворення та 

підтримки порівняльного балансу з економіками інших країн [1]. Оцінка 
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рівня економічної безпеки базується на основі аналізу фундаментальних 

показників розвитку, таких як національний дохід, національний дохід на 

душу населення, купівельна спроможність, рівень і якість життя більшості 

населення, темпи інфляції, рівень безробіття тощо. 

З одного боку, економічну безпеку варто розглядати як складову, 

підсистему національної безпеки (безпека в економічній сфері). Проте, з 

іншого боку, економічна безпека держави є і надсистемою, яка містить такі 

основні складові: сировинно-ресурсна безпека, енергетична безпека, 

фінансова безпека, соціальна безпека, інноваційно-технологічна безпека, 

продовольча безпека, макроекономічна, інвестиційна, демографічна та 

зовнішньоекономічна безпека.  

У Законі України «Про основи національної безпеки України»що 

об»єктами національної безпеки людина і громадянин, суспільство та 

держава[5] 

В системі національної безпеки економічна безпека забезпечує чітко 

визначені функції, несе у собі суттєве функціональне навантаження. ЇЇ 

сутність полягає в тому, яка вона є матеріальною основою національної 

суверенності, що визначає реальні можливості у забезпеченні інших видів 

безпеки. Тобто економічна безпека – це підгрунття для функціонування всіх 

інших її елементів, що входять у цю систему ( військової, технічної, 

продовольчої, екологічної). 

На думку В.А.Ліпкана, національна безпека - це свідомий 

цілеспрямований організований вплив суб»єкта управління на реальні 

загрози й небезпеки, завдяки якому державні та недержавні інституції 

створюють сприятливі умови для прогресуючого розвитку українських 

національних інтересів, джерел добробуту конкретної особи, суспільства й 

держави, а також забезпечують ефективне функціонування системи 

національної безпеки України.[3] 
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Сьогодні як ніколи загострюється надзвичайно важливе питання 

забезпечення економічної безпеки України, що є одним з найважливіших 

національних пріоритетів. 

Саме тому акцентується увага на важливості коригувати будь-які 

наміри у сфері економічної безпеки відповідно до Стратегії національної 

безпеки України на 2010–2015 роки [4].  

Питання економічної безпеки за комплексного підходу до вирішення 

проблем національної безпеки набувають першочергового значення для 

забезпечення політичної стабільності та надійності обороноздатності країни, 

її національної конкурентоспроможності, захисту інформації, ефективної 

соціальної політики тощо 

Тому досить важливим є ретельне дослідження економічного 

становища нашої держави і прийняття кардинальних рішень щодо його 

покращення. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ 

 

Коріння слова франшиза сягає початку другого тисячоліття. У середні 

віки платні ліцензії на здійснення певних видів діяльності (наприклад, 

використання лісів за окрему плату чи пільги, організація ярмарків, торгівля 

в певній місцевості) давали королі або голови церков. У ХІХ столітті 

ліцензіарами були представники ремісничих гільдій у Британському місті, які 

- провівши навчання - дозволили майстрам працювати. 

Методи, що нагадують франчайзинг можна знайти навіть у античності, 

однак виділяють 3 основні етапи розвитку франчайзингу: 

• V-XV століття (період феодалізму) - в той час з'явилися перші ознаки 

економічного співробітництва, характер яких нагадував систему 

франчайзингу, 

• друга половина XIX століття - перша половина ХХ століття - у цей 

період франчайзингові відносини почали поступово формуватися, 

• друга половина ХХ столітті - до сьогодні - в цей період розпочався 

динамічний розвиток систем франчайзингу [1].  

Франція вважається столицею франчайзингу. Саме там франшиза була 

використана вперше в 12 столітті. Церковна та світська влада 

використовувала т. зв "charters de franchise", що є правом користування 

лісовою землею. Натомість влада очікувала надання послуг або певного 

збору. Цей закон поширювався також на купців та ремісників, які мали 

сплатити мито, щоб мати привілей організовувати ярмарки та ринки. У XV 

столітті в Іспанії також з’явилися форми співпраці, що нагадували франшизу: 

у 1492 р. королева Ізабелла нагородила Христофора Колумба і надала йому 

дозвіл для можливості розвитку торгівлі та подорожей до "Нового Світу". У 

https://pidru4niki.com/1566021262185/turizm/istoriya_viniknennya_rozvitku_franchayzingu
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цей період були створені мережі афілійованих торговців, і тому це доцільно 

вважати актуальним для сучасного розуміння концепції франшизи. 

Франшиза, яку ми сьогодні зустрічаємо, сформувалася в XIX столітті 

на території Сполучених Штатів Америки. Концепція франшизи визначалася 

як поступка, надана колонізаторам для розвитку країни в обмін на подальше 

використання речей, що належать державі. Прикладом є Товариство 

залізниць, яке мало монополію на будівництво залізничної мережі. Влада 

також почала надавати обраним підприємствам право постачати жителям 

воду, газ та електроенергію [2].  

Беручи до уваги імпульс, з яким були створені франчайзингові системи 

в США, ця країна вважається колискою сучасного франчайзингу. Проте 

попередником є не McDonald's - найпопулярніший приклад ліцензованої 

діяльності сьогодні. У франшизі є ще двоє американських батьків: Ісаак 

Сінгер та Джон С. Пембертон. Першим був виробник швейних машин. У 

середині ХІХ століття він створив мережу дилерів, які могли платно 

продавати його продукцію у певній місцевості. Наприкінці того ж століття 

Джон С. Пембертон, винахідник найвідомішого напою у світі - Coca-Cola - 

вирішив поділитися своїм ноу-хау з розливачами, які, отже, могли виробляти 

та продавати саме таку Кола, яку винайшов Пембертон. 

Потім, у 30-х роках, розвиток автомобільної промисловості змусив 

автовиробників шукати нові шляхи продажу. Мережі франчайзингових 

дилерів виявилися правильним рішенням. Ця модель співпраці не 

відрізнялася від франшизи з розподілу продукції, яка також 

використовується сьогодні. 

Інтенсивний розвиток франшизи відбувся на рубежі XIX-XX століть, 

оскільки такі компанії, як Singer, Coca-Cola чи General Motors, почали 

відчувати потребу в розширенні каналів збуту, і у них не було коштів для 

цього. Цю проблему було вирішено шляхом надання франчайзингових угод 
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індивідуальним підприємцям, які отримали право на ексклюзивні продажі на 

певній території в обмін на фінансування розширення мережі [3].. 

Після Другої світової війни в Сполучених Штатах Америки стався 

франчайзинговий бум, який базується на франшизі другого покоління - 

бізнес-форматі франчайзингу. У цей період кількість франчайзингових 

зв’язків значно зросла, вона постійно збільшується і ця тенденція 

зберігається донині. На додаток до прав розповсюдження продукції 

франчайзі отримали можливість користуватися перевагами концепцій 

управління бізнесом своїх франчайзерів. Це стосувалося використання 

торгової марки, стандартизації зовнішнього вигляду об'єкта, рівня 

обслуговування, а також методів фінансових розрахунків. На той час 

франчайзингові мережі в таких галузях економіки динамічно розвивалися: 

електроніка, роздрібна торгівля та ресторани швидкого обслуговування. 

Найбільш динамічно зростаючими мережами були: Diary Queen, 

Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Red Carpet Realty, а також британська 

мережа Wimpy. Франчайзинг став засобом успішного розширення компанії. 

У 70-х роках настав період занепаду розвитку цієї форми співпраці, 

який був викликаний спадом в економіці. Однак у наступні десятиліття 

франчайзинг знову виріс. Зміна способу життя суспільства, зростання 

споживчості та процес глобалізації сприяли наступному етапу динамічного 

розвитку франшизи. 
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МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Міжнародна торгівля є формою зв’язку між товаровиробниками різних 

країн. Вона виникає на основі міжнародного поділу праці і створює 

економічну залежність між товаровиробниками. Суть міжнародного поділу 

праці проявляється в тому, що кожна країна відповідно до своїх природно-

економічних умов виробляє певні матеріальні блага, які продає іншим 

країнам. В інтересах кожної країни спеціалізуватися на виробництві, у якому 

вона має найбільшу перевагу і для якого відносна вигода є найбільшою. Тому 

міжнародна торгівля є специфічною формою міжнародних економічних 

відносин. 

У літературі часто зустрічається визначення міжнародної торгівлі, як 

процесу купівлі і продажі, що здійснюється між покупцями, продавцями і 

посередниками в різних країнах. 

Міжнародна торгівля включає експорт та імпорт товарів. 

Співвідношення між експортом та імпортом називають торговельним 

балансом. 

Структурні зміни в економіці країн під впливом НТР , спеціалізація і 

кооперування промислового виробництва сприяють активізації міжнародної 

торгівлі. Відповідно до досліджень зовнішньоторговельного обороту, на 

кожні 10% росту світового виробництва припадає 16 % збільшення обсягу 
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світової торгівлі. Створюються більш сприятливі умови для її розвитку. Ми 

завжди бачимо, що коли у торгівлі відбуваються перерви, то розвиток 

виробництва сповільнюється. Особливо це видно у період пандемії 

Коронавірусу. Коли не працюють промислові ринки та магазини, то нема 

потреби виробництва окремих видів товарів і навпаки. Іншими словами діє 

закон попиту і пропозиції. 

Зовнішня торгівля – це торгівля будь-якої країни з іншими країнами, 

що складається із оплачуваного ввозу ( імпорт) та оплачуваного вивозу ( 

експорт) Зміна обсягів торгівлі характеризується динамікою зовнішньо-

торговельного товарообороту. Зовнішньоторговельний товарооборот країни - 

це сума її експорту та імпорту. Різниця між сукупним імпортом і експортом 

протягом певного періоду (року, кварталу тощо) становить сальдо торгового 

балансу. Воно є активним (позитивним), якщо експорт за вартістю перевищує 

імпорт, і пасивним (від'ємним), коли ситуація протилежна. Покривають 

негативне сальдо торгового балансу золотом або конвертованою валютою. 

Якщо вимірювання ведеться у натуральних одиницях, динаміка 

зовнішньоторговельного товарообороту виражається в індексах фізичного 

обсягу експорту та імпорту. Ці індекси відображають тенденції в зміні 

обсягів реальних мас товарів. 

На вартісні показники впливають ціни. Тому вартість, наприклад, 

експорту може зменшитись, навіть якщо збільшуються фізичні обсяги 

проданих товарів, коли ціни на них знизились. І навпаки, збільшення 

вартісних показників зовнішньоторговельного товарообігу може відображати 

не фізичне збільшення торгівлі, а зростання товарних цін.  

Різноманітна зовнішньоторговельна діяльність поділяється попо 

товарній спеціалізації на торгівлю готовою продукцією, торгівлю машинами і 

устаткуванням, торгівлю сировиною і торгівлю послугами. До товарів, крім 

матеріальної продукції, або "видимих" благ, належать призначені для 
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продажу продукти інтелектуальної праці - патенти, ліцензії, ноу-хау, фірмові 

знаки та інші види експортних документів. 

До міжнародної торгівлі послугами належать транспортні послуги, 

фрахт, міжнародний туризм, банківські, біржові та посередницькі послуги, 

страхові операції, рекламні заходи, ярмарки, обмін в галузі культури, 

інформації та Інші "невидимі" блага. 

В ролі продавців і покупців виступають держави, державні та 

недержавні організації, окремі особи, приватні, акціонерні та кооперативні 

підприємства й фірми. 

Будь-якій державі для успішного функціонування на всесвітньому 

ринку необхідно мати свою зовнішньоекономічну інфраструктуру - систему, 

яка може забезпечити просування товарів та послуг від виробника до 

споживача в іншій країні. У цій системі основними є матеріально-технічна 

база (склади, які обладнані необхідним устаткуванням) та спеціалізовані 

організації для післяпродажного технічного обслуговування. Країна, яка не 

має зовнішньоекономічної інфраструктури, змушена багато витрачати для 

забезпечення доступу до зовнішньоекономічної інфраструктури інший 

держав (для оплати транспортування, страхових та банківських послуг, 

послуг торгових домів чи компаній тощо). 

 Обсяг світової торгівлі визначається в натуральних і вартісних 

показниках. Вартісні показники переважно розраховуються у національній 

валюті й переводяться у долари США для їх порівняння. Країни з високим 

рівнем інфляції розраховують експорт та імпорт одразу в доларах США. Для 

вартісної оцінки експорту більшість країн використовує базу цін ФОБ (FOB - 

Free on Board ("вільний на борту судна")), за якою продавець зобов'язаний 

доставити товар у порт відвантаження і завантажити його на борт судна. Для 

оцінки імпорту найчастіше використовується база цін СІФ (Clf1 - Cost, 

Insurance and Freight ("вартість, страхування і фрахт")); при цьому продавець 

за свій рахунок фрахтує судно, вантажить товар і страхує його від ризиків. 
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За таких умов вартість світового експорту завжди менша від вартості 

світового імпорту на розмір витрат для перевезення і страхування вантажів. 

Страхуванням вантажів займаються спеціальні установи страхового бізнесу. 

Стан зовнішньої торгівлі характеризується низкою показників, серед 

яких основними є її обсяг, динаміка експорту та імпорту, товарна та 

географічна структура. Географічна структура міжнародної торгівлі - це 

розподіл торговельних потоків між окремими країнами та їх групами, 

виділеними за територіальною або організаційною ознаками. Наприклад, 

Азія, Африка, Європа, Америка - за територіальною ознакою; країни €С, 

країни НАФТА, країни МЕРКОСУР тощо - за організаційною ознакою.  

Товарна структура міжнародної торгівлі характеризує товарне 

наповнення експорту та імпорту (сільськогосподарські продукти, продукти 

видобувної промисловості, промислові товари тощо).  

Ступінь активності у світовій торгівлі є однією з головних ознак участі 

країни у міжнародних економічних відносинах. Для її оцінки 

використовуються такі показники: 

а) експортна квота; 

б) імпортна квота; 

в) структура експорту; 

г) структура імпорту; 

д) порівняльне відношення частки країни у світовому виробництві 

 ВВП/ВНП та її частки у світовій торгівлі.  

Експортна квота відображає відношення обсягу експортованих товарів 

і послуг до ВВП/ВНП. На рівні галузі - це питома вага експортованих 

галуззю товарів І послуг в їх загальному обсязі. 

Імпортна квота - це відношення обсягу імпорту до ВВП/ВНП. Питома 

вага експорту та імпорту у ВВП/ВНП є кількісним індика-тором відкритості 

економіки у першому наближенні. Комплекснішим показником відкритості 
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вважають зовнішньоторговельну квоту. Вона виражається відношенням 

обсягу зовнішньоторговельного обороту до ВВП/ВНП. 

Структура експорту - це відношення або питома вага експортованих 

товарів за видами і ступенем їх перероблення. Цей показник характеризує 

спрямованість експорту (сировинна, машинно-технологічна тощо) та роль 

країни в міжнародній галузевій спеціалізації. 

Структура імпорту характеризує склад І відношення обсягів сировини і 

готової кінцевої продукції, які ввозяться в країну. 

Показник порівняльного відношення частки країни в світовому 

виробництві ВВП/ВНП та її частка в світовій торгівлі характеризують 

відповідність вироблених товарів світовому рівню якості та рівень розвитку 

галузі. Так, якщо частка країни у світовому виробництві певного виду товару 

становить 5 %, а частка у світовій торгівлі цим видом товару 1 %, то це 

свідчить про невідповідність якості цього виду товару світовим вимогам, а 

отже, і про низький рівень розвитку галузі загалом. 

В процесі опрацювання та дослідження вибраної теми мною було 

систематизовано знання про міжнародну світову торгівлю. Узагальнено 

інформацію про значення та роль світової торгівлі в системі міжнародних 

відносин. Взаємовідносини між країнами починається в першу чергу через 

торгівлю та інформаційну політику. Далі може бути розвиток 

співробітництва в різних галузях на взаємовигідних умовах. Саме 

співробітництво на взаємовигідних умовах дуже важливе для України на 

сьогоднішній день. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

 

Світове господарство - це сукупність національних економік та 

спеціальна сфера соціально-виробничих зв'язків, які пов'язані міжнародним 

поділом праці й взаємодіють між собою у різних сферах. 

Міжнародні економічні відносини є важливою системою економічних 

відносин між різними країнами світу. Важливі елементи цієї системи є 

Міжнародний науково-технічний та виробничий сектор, капітальний та 

міжнародний кредит, міжнародна торгівля, трудові міграції та міжнародні 

валютні відносини. У цій системі всі його елементи тісно пов'язані і 

впливають один на одного. Таким чином, міжнародні економічні відносини 

служать взаємодії національних економік, що є частиною світу та забезпечує 

його цілісність. 

Сучасний глобальний економічний розвиток в більшості 

характеризується глобалізацією. Глобалізація (англ. globalization) – це процес 

глобальної економічної, політичної та культурної інтеграції й асоціації. У 

більш широкому розумінні, це трансформація певного явища на планеті для 

всієї Землі. Основними наслідками глобалізації є міжнародний розподіл 

роботи, міграція як загальний планетарний капітал, людські ресурси та 

виробництво, законодавство, економічні та технічні процеси, а також 

конвергенція культур з різних країн світу. Це об'єктивний процес, який 

пов'язаний з розвитком транспорту та комунікацій, має системний характер, 

що охоплює все життя суспільства.  
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Сутність аналізу глобалізації, його причини та результати проводяться 

у наукових дослідженнях Дж. Сороса, А. Чухна, Дж. Штігліца, Дж. Сакса, А. 

Філіпенка, Ю. Шишкова, М. Делягіна, Ю. Яковця, В. Іноземцев, В. 

Новицький, І. Кириленко, Д. Лук'яненко. Ці дослідники розрізняють різні 

аспекти та елементи процесу глобалізації. Перш за все, це реальні соціально-

економічні аспекти: вільний рух товарів та послуг, технологій виробництва 

та капіталу і людей. Це сучасна зміна на ринку: встановлення одного ринку 

та взаємозв'язок усіх ринків, щодо виникнення транснаціональних систем і 

форм управління на підприємстві.  

За словами І. Бочана та І. Михасюка, "глобалізація є важливим 

процесом і можливістю розвитку людського суспільства, зв'язком людства в 

інтегральному світі". Вчені виявляють вміст глобалізації наступним чином: 

глобалізація, означає тенденція до відходів від окремих національних 

економічних підрозділів у напрямку створення великого світового ринку, та 

історичний соціальний процес, зміст якого зростає взаємозв'язок та 

взаємозалежність національних економік, політичних та соціально - 

культурних систем.  

Наукові публікації, щодо глобалізації пропонуються широке та вузьке 

тлумачення цієї концепції: від визначення спеціального етапу світового 

історичного процесу до назви конкретних явищ і тенденцій. Таким чином, 

дослідники говорять про "глобальні виклики " , "світова економіка", 

"глобальна безпека", називаються знаками, як помутніння національних 

бар'єрів у економіці чи суверенітету країн, визначають глобалізацію з 

інформаційними або технологічними революціям. 

У межах різних країн світу варто звернути увагу на глобальну 

проблему бідності та відставання. Останнім часом проблема соціально-

економічної нерівності та демографічних наук стало такою ж, екологічною та 

харчовою проблемою. Крім того, у розвинених країнах соціальна та 

економічна нерівність зростає і погіршується. 
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Після аналізу протиріч глобалізації необхідно підкреслити його 

зростаючий рух. Перш за все, це протиріччя між основними країнами 

ринкової економіки, які отримують максимальний економічний вплив 

глобалізації та інших країн, особливо найменш розвинених. Внутрішнє 

виробництво більшості країн, що розвиваються, не готові збільшити 

лібералізацію зовнішньоекономічних відносин через низьку 

конкурентоспроможність у порівнянні з компаніями в розвинутих країнах, у 

зв'язку із стрімким зростанням та натиском на економіку цих держав. Це не 

випадково, у зв'язку з цим погіршується протиріччя між розвинутими 

країнами та іншою частиною країн, що розвиваються в рамках СОТ. 

Формування політики протекціонізму трансформації в сучасній 

міжнародній торгівлі та виникнення нових форм ставить дуже серйозні 

завдання для зовнішньоекономічної політики України. Отримавши статус 

ринкової економіки країни та бути членом СОТ, Україна повинна активно 

реалізувати свої власні національні економічні інтереси. 

Якісна модернізація української економіки з агропромисловими 

сферами, транспортом та освітою з конкурентними перевагами забезпечує 

економічне зростання на 6,5%. Це найкращий спосіб знайти свою нішу у 

світовій економіці. Тому необхідно передати будь-які реформи та засоби для 

використання конкурентних переваг. 

Стратегія адаптації України для процесів глобалізації, національні 

стратегії включають рівень інтенсивності факторів глобалізації до 

національної економіки. Зокрема, в Україні рекомендується реалізувати 

стратегію стимулювання щодо процесу глобалізації. 

Отже, Україна повинна будувати якісно нову соціально-орієнтовану 

модель глобалізації, яка є основою для людини, а мета держави - перехід від 

промисловості до інформаційної фази розвитку. Основні принципи, які 

можуть поєднувати в Україні населення, забезпечують початковий рівень 
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розвитку інновацій, а також гарантовані соціальні стандарти для всіх 

сегментів населення. 

Водночас Україна займає надзвичайно важливе геополітичне 

становище в центрі Європи, яка багата природними ресурсами, забезпечена 

висококваліфікованими кадрами, посідає провідні позиції в окремих галузях 

науки. За раціональної внутрішньої і зовнішньої політики вищих ешелонів 

влади вона може завдяки цим факторам зайняти достойне місце в світовому 

господарстві. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК 

ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ефективна діяльність підприємства значною мірою визначається 

такими чинниками, як фінансові ресурси, потужності виробництва, 

технологічні процеси, ноу-хау, персонал, його кваліфікація, потенціал 

розвитку. Поряд з ними до найбільш значущих факторів належить 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_економіка
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організаційна культура, що виступає як система, яка складається з набору 

правил і стандартів, які визначають взаємодію і консенсус членів колективу, 

управлінських ланок, структурних підрозділів і ключових факторів розвитку 

підприємства. 

Носії організаційної культури є люди, але організації в яких культура є 

сформованою, вона як би відокремлюється від людей і стає атрибутом 

організації, її елементом, яка має вплив на членів організації, їх поведінку у 

відповідності з тими нормами і цінностями, які складають її основу. 

Організаційна культура налагоджує міжособисті відносини в 

колективах, взаємини між підлеглими і керівництвом. Вона вишукує 

висвітлення в стратегіях і структурах підприємств та організацій, принципах 

управління, що у свою чергу розглядаються як інструменти організаційної 

культури. 

Отже, якщо культура відіграє особливу роль в житті організації, то 

вона повинна бути предметом пильної уваги з боку керівництва. Менеджмент 

не тільки відповідає організаційній культурі та сильно залежить від неї, але й 

може в свою чергу чинити вплив на її формування і розвиток. Для цього 

менеджери повинні вміти аналізувати організаційну культуру і здійснювати 

вплив на її формування, зміцнення та подальший розвиток у бажаному 

напрямку. 

"Сильна" культура полегшує координацію і мотивацію. Управлінці 

здійснюють вплив, не вдаючись до жорстких адміністративних процедур. У 

той же час, у такій культурі можливі конфлікти: вільна критика часто 

переноситься на особистості, на керівництво і часом набуває загрозливого 

характеру для подальшого існування організації. 

"Слабка" (низька) організаційна культура пов'язана з регламентацією, 

великою кількістю інструкцій. У такій культурі відсутні ясні уявлення про 

цінності, довгострокові цілі, переконання щодо того, як можна досягти 

успіху. 
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У зв’язку з цим, високо розвинута культура є цінним активом в 

успішній компанії, але у випадку наявності слабкої культури та ціннісних 

засад в організації – культура перетворюється на загрозу для існування 

підприємства.  

Отже, сильна, розвинута організаційна культура, яка позитивно 

впливає не лише на внутрішнє, а і на зовнішнє середовище компанії стає її 

реальним діловим капіталом. 

У зв’язку з цим, на нашу думку, питання формування нової 

організаційної культури, орієнтованої на сучасні реалії бізнес-середовища, 

тобто, функціонування підприємств різноманітних форм власності, 

збільшення можливостей вибору та зростання особистої відповідальності як 

для юридичних, так і фізичних осіб, є на сучасному етапі одним з 

найпріоритетніших, тому що лише завдяки його вирішенню стає можливим 

подальший гармонійний розвиток господарського комплексу країни на всіх 

рівнях . 

Основою управління процесом зміни культури є достатньо повна 

поінформованість керівництва про те, що можуть і хочуть співробітники.  

Також, керівникові, необхідно враховувати, що поведінка окремих 

індивідуумів, в організаціях де вони працюють може кардинально різнитися 

від поведінки за її межами. Організаційна система сама по собі закладає 

вагомі корективи на їх поведінку. Кожна організація складається з двох і 

більше окремих взаємодіючих та взаємопов’язаних працівників, отож стає 

зрозумілим, вагомість розуміння в передбачення поведінки кожної людини та 

уміння впливати на неї. [2]. 

Керівник організаційної структури з високим рівнем культури має 

пам’ятати і дотримуватися певних правил поведінки: у своїй діяльності 

керуватися насамперед інтересами клієнтів; постійно працювати над власним 

бізнесом, а не в ньому; використовувати дієву рекламу безпосереднього 

реагування; гарантувати клієнту повне задоволення його потреб; щотижня 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

188 
 

мати звіт про прибуток і збитки, ніколи не лишатися без готівкових коштів; 

заохочувати дії, що відповідають інтересам власного бізнесу; організовувати 

власний бізнес, виходячи з виконуваних ним функцій; не ототожнювати 

фінансове благополуччя і власні успіхи, пам’ятаючи, що благополуччя й 

успіх – не те саме. [3] 

Це повинно досягатись регулярними співбесідами стосовно питань 

виконання службових обов'язків. Ціль, зміст і політика змін повинні бути 

добре обдумані і доведені до відома всіх учасників. Основними 

характеристиками планування зміни культури організації є: 

1. комплексне формування цілей; 

2. стиснутий період часу; 

3. одноразовий характер; 

4. різні функції; 

5. відповідальність і компетентність. 

Ціль змін – пошук, визначення, інтерпретація, формулювання реально 

прийнятних і здійсненних рішень. При наявності цілей їх можна 

використовувати як орієнтири для складання планів. План поділяється на 

фази, етапи і контрольні віхи. Для кожного розділу плану розробляються 

перелік необхідних дій, терміни їх виконання та кошти для досягнення цілей. 

Організація процесу зміни культури повинна відбуватися у 

встановлених рамках, визначених стратегічною метою. Для управління 

змінами за кожним напрямком необхідно призначити керівника, який зі 

своїми знаннями, здібностями, досвідом й авторитетом в змозі забезпечити 

досягнення поставлених цілей у зазначений термін та у межах визначеного 

кошторису. 

Для координації дій і контролю за процесом здійснення змін у культурі 

організації необхідно створити певну організаційну структуру, яка б 

забезпечувала процес змін. Організаційну структуру повинні складати комісії 

з управління, а також проектні і робочі групи. 
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Таке тимчасове організаційне утворення, сформоване з метою 

реалізації змін у культурі, не є частиною основної організаційної структури 

підприємства. Залучені до цього процесу співробітники займаються 

вирішенням поставлених завдань протягом всього свого робочого дня, або 

його частини. 

Робота над здійсненням змін у культурі організації означає: творчий 

підхід, ретельну підготовку та планування, вибір оптимального напряму 

діяльності, сумлінну роботу тощо. Це означає, що за умови ретельної 

підготовки ризик і опір зводяться до мінімуму. Від керівництва вимагається: 

здатність твердо відстоювати прийняті рішення; успішно переборювати опір; 

управляти процесом змін. 

На початку чи у ході роботи з упровадження змін, що торкаються 

культури підприємства, необхідно проводити порівняння з іншими 

підприємствами, що вже здійснили подібні зміни. Вивчаючи їх позитивний 

та негативний досвід у даному процесі, тим самим отримується можливість 

запобігти певним ускладненням під час проведення змін на власному 

підприємстві. 

Проектна та робочі групи мають необхідність у створенні для них 

сприятливих умов, щоб вони могли ефективно й успішно працювати. 

Дані рекомендації з планування змін культури організації сприяють 

впровадженню нових технологічних процесів, стимулюють людей 

удосконалювати свій професійний рівень, підвищувати творчий потенціал та 

його реалізацію, робити більш якісну продукцію і домагатися одержання 

більш високих прибутків. 

Таким чином, в умовах ринкових відносин, становлення яких 

супроводжуються такими негативними явищами як знецінення багатьох 

суспільних цінностей та трудової мотивації, виникнення недовіри у 

більшості працездатного населення до держави та працедавців, виникає 

гостра потреба у цілеспрямованому системному підході до формування 
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сучасної моделі організаційної культури, яка б сприяла підвищенню ролі 

людського фактору, позитивно впливала на розвиток його якісних 

характеристик та мотивувала на високі кількісні та якісні результати 

професійної діяльності. 
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БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОМПАНІЇ 

 

Сьогодні конкуренція в світі набирає досить глобального характеру і 

головною метою багатьох компаній є досягнення світових стандартів. У 

теперішніх умовах виникає необхідність в перебудові системи управління 

підприємствами. Трансформаційні процеси висувають до системи управління 

підприємствами досить багато вимог: висока гнучкість, адаптування до змін 

кон’юнктури ринку та інше. Застосування бенчмаркінгу в системі управління 

підприємством є найбільш ефективним інструментом для з’ясуванням 
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сильних та слабких сторін підприємства, виявлення на що воно здатне, 

визначення перспектив подальшого розвитку тощо. Це так само дає 

можливість підприємству втриматися на ринку під час кризових явищ та 

сформувати додаткові конкурентні переваги в найближчому майбутньому. 

Бенчмаркінг — це аналітика діяльності конкурентів (або навіть підрозділів у 

власній компанії), яка дозволяє виокремити позитивні практики застосування 

певних рішень і використати їх у власній діяльності. Бенчмаркінг мотивує 

компанію оцінити ефективність внутрішніх бізнес-процесів, порівнюючи їх з 

аналогічними процесами ззовні. В результаті — це можливість дізнатися про 

успішні практики і перевірити їх у дії, виявити пробіли у виробничих 

процесах і оптимізувати їх до рівня лідерів світового ринку. 

Інформація, яку використовують у бенчмаркінгу, береться з відкритих 

джерел — наприклад, це можуть бути дані й кейси, якими компанії діляться 

на різноманітних платформах (форумах, тренінгах, партнерських зустрічах 

тощо). Також необхідну інформацію можна здобути за допомогою опитувань 

клієнтів, спостереження за діяльністю чи аналітики загальнодоступною 

фінансової звітності. Це відрізняє бенчмаркінг від промислового шпигунства, 

яке націлене на отримання інформації у нелегальні й напівлегальні способи. 

Більшість українських підприємців поняттям бенчмаркінгу не оперує. 

Їм також не відомі і повноцінні бенчмаркінгові проєкти, які б здійснювалися 

українськими консультаційними фірмами. Хоча, звичайно, елементи 

бенчмаркінгу зустрічаються в багатьох проєктах з вдосконалення методів 

роботи українських підприємств. 

Перший приклад — сертифікація системи якості підприємства 

відповідно до стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), що 

сприяє підвищенню конкурентоспроможності української продукції, яка 

виходить на міжнародний ринок. Процес сертифікації, по суті, є 

бенчмаркінговим процесом. Щоб бути сертифікованою за системою ISO, 
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компанія повинна привести свої бізнес-процеси і внутрішні процедури у 

відповідність до вимог ISO [1]. 

Вищенаведені приклади свідчать про те, що система ISO може бути 

використана не тільки підприємствами, що поставили перед собою мету 

сертифікації за цим стандартом, але і будь-яким підприємством, що здійснює 

програму вдосконалення бізнесу, як «база порівняння» для виявлення 

«критичних місць». Як «платформа» для порівняння може бути використана 

також американська система сертифікації (Malcom Baldrige Award Criteria).   

Саме вона використовувалася в проекті реструктуризації українського 

електромашинобудівного заводу, реалізованого Українським центром 

післяприватизаційної підтримки підприємств. Орієнтуючись на стандарт 

Malcom Baldrige Award Criteria, на етапі діагностики організації бізнесу на 

підприємстві були сформульовані і досліджені його бізнес-процеси. У 

результаті було виділено такі основні процеси: ідентифікація потреб 

споживачів, ідентифікація ринку, створення продукту, виробництво 

продукту, маркетинг, реалізація і післяпродажний сервіс.  

Ще один приклад використання методології бенчмаркінгу 

українськими компаніями — «перейняття» готових методик для вирішення 

конкретної проблеми, іншими словами, «передового досвіду» [5].  

З цього погляду бенчмаркінг виявився надзвичайно корисним для 

українських підприємців, оскільки, як і більшість ділових людей, вони дуже 

практичні і не надто піклуються про знання теорії з підручників. Підприємці 

і керівники компаній хочуть точно знати, які прийоми, підходи і методи 

працюють краще, якими є результати використання, і, головне, вони хочуть 

знати, чи буде це працювати у них.  

Існує декілька видів бенчмаркінгової діяльності. Вони відрізняються за 

складністю завдань, що ставляться (прості і складні), за спрямованістю 

(внутрішня і зовнішня), за рівнем, на якому передбачається проводити 

бенчмаркінг (стратегічний і операційний). 
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Застосування бенчмаркінгу на підприємстві має певні особливості. 

Насамперед, слід пам’ятати, що бенчмаркінг може проводитися на різних 

рівнях: 

 – на мікрорівні – це інструмент, який використовується для зміцнення 

конкурентних позицій підприємства на ринку;  

– на мезорівні – здійснюється за чинниками, що характерні для галузі;  

– на макрорівні – зіставляється ефективність державної політики, що 

впливає на конкурентоспроможність (ціни на основні фактори виробництва, 

дані, що характеризують інфраструктуру, рівень інновацій тощо). 

Бенчмаркінг дозволяє зрозуміти як працюють передові компанії та 

допомагає визначити напрямки зменшення витрат виробництва, оптимізації 

їх структури, підвищення прибутковості для обґрунтування вибору стратегії 

діяльності підприємства. Однак, процес бенчмаркінгу на вітчизняних 

підприємствах ускладнюється недостатністю розвитку інформаційних 

маркетингових систем та відсутністю центрів бенчмаркінгу. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Рис 1.Структура глобальної бенчмакінгової мережі [10] 

 

Бенчмаркінг в Україні перебуває навіть не в стані зародження: 
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відсутні центри бенчмаркінгу, підприємства не оприлюднюють жодної 

інформації з метою відкритого зіставлення та запозичення чужого досвіду. 

Отже, вітчизняні підприємства повинні стати рушійною силою в організації 

системи бенчмаркінгу в Україні. Згодом Україна зможе приєднатися до 

Глобальної мережі бенчмаркінгу з метою підвищення ефективності 

функціонування вітчизняних підприємств, а саме зменшення їх витрат на 

виробництво одиниці продукції та підвищення її конкурентоспроможності. 

На сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах 

обмеженості ресурсів все більшу увагу привертають шляхи зниження витрат 

виробництва. Зменшення витрат виробництва надає підприємствам 

конкурентну перевагу, що призводить до збільшення їх прибутків. Це 

особливо актуально для вітчизняних підприємств, оскільки їх продукція 

порівняно із продукцією розвинених країн виготовляється зі значно вищими 

витратами. Тому необхідним є зіставлення, проведення порівняння 

(бенчмаркінгу) витрат вітчизняних підприємств із світовими лідерами з 

метою виявлення і запозичення їхнього досвіду щодо оптимізації витрат 

виробництва та реалізації продукції. Подальші дослідження за проблемою 

можуть стосуватись розроблення методик здійснення бенчмаркінгу витрат 

для вітчизняних підприємств різних галузей, а також формування 

регіональних і галузевих центрів бенчмаркінгу з метою їх об’єднання у 

республіканську систему бенчмаркінгу. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В 

ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 

Міжнародні економічні відносини стрімко розвиваються впродовж 

останніх десятиліть. Дана система зв’язків між державами відіграє важливу 

роль у світовій політиці та безумовно впливає на світовий  порядок. 

Впродовж століть людство налагоджувало відносини в економічній сфері, 

починаючи від найпростішого обміну та торгівлі ще під час 

рабовласницького ладу. Причиною розвитку міжнародних економічних 

відносин є незмінна проблема обмеженості ресурсів та необмеженості потреб 

людини. Саме тому одні групи людей, а потім й держави, вступали в 

зовнішньоекономічні зв’язки з подібними групами. Проте особливий вклад у 

розвиток міжнародних відносин принесли процеси глобалізації. 

Глобалізація - це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної 

інтеграції та об’єднання. Світова спільнота, яку ми спостерігаємо зараз, була 

сформована під впливом даного явища. Тому ті зв’язки між державами, які 

були фактично до останніх десятиліть XX століття і початку XXI століття, 

значно відрізняються від того, що є зараз. Взаємозв’язок між суб’єктами 

міжнародних економічних відносин посилюється, а відповідно формується 

єдине світове господарство та спільнота. Глобалізаційні процеси почали 

набирати особливих обертів після другої світової війни, адже саме тоді перед 

більшість країн світу постало питання відбудови своїх господарств, які 

постраждали від воєнних дій. Очевидно, що ізолюючись від всього світу 

досягти довоєнного рівня економіки для держави непросте завдання, але 

об’єднання держав може стати поштовхом до розвитку кожної.. Варто 

зазначити, що саме економічні проблеми найчастіше стають 
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першопричинами для об’єднання держав та налагодження співпраці, адже 

йдеться про добробут цих держав. 

Надзвичайний вплив на трансформацію міжнародних економічних 

відносин мають інтеграційні процеси, зокрема створення відповідних 

організацій та союзів, які зараз мають неабиякий влив на економіку. В 

широкому розмінні економічна інтеграція дозволяє стерти розбіжності та 

відмінності між державами, що дасть змогу створити єдину світову 

спільноту. Так чи інакше існують спільні проблеми для всіх суб’єктів, тому 

дане явище є закономірним та послідовним. Підписання договорів про 

надання преференцій у торгівлі, створення зон вільної торгівлі та 

покращення законодавчого клімату у питанні митного регулювання створює 

необхідні умови для швидкого розвитку економіки. Не менш важливим 

фактом, який розкриває вплив глобалізаційних процесів на міжнародні 

економічні відносини, є створення єдиних «правил гри», а саме створення 

Світової організації торгівлі, однією з функцій якої є встановити правила 

ведення торгівлі та регулювати їх. Таким чином, кожна країна має однаковий 

доступ до всіх можливостей, які передбачає глобалізація, зокрема стати 

частиною міжнародного поділу праці та спеціалізації. Глобальна співпраця 

розкриває всі переваги поділу праці та спеціалізації. А відповідно робить 

виробництво ефективнішими та вигіднішим. Все це призводить до 

розширення світового господарства та відповідних тенденцій. Не менш 

важливо, що тенденція створення єдиного світового економічного порядку 

призводить до зростання взаємозалежності національних економік. А це в 

свою чергу стає причиною поширення кризових явищ по всьому при 

відповідних процесах в економіці однієї країни. Саме такий ефект 

супроводжував кризу 2008 року. І особливо актуальний зараз, в зв’язку із 

пандемією. У 2020 році через карантин було зупинено виробництво у Китаї, 

що призвело до призупинення темпів виробництва в інших частинах світу, де 

цього карантину на той момент ще не було. Це означає, що економіка 
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постраждала раніше, ніж інші сфери через глобалізаційні процеси. Тож 

недивно, що держави нерідко вдаються до протекціоністських заходів, не 

зважаючи на глобалізацію та відповідні угоди. Проте це аж ніяк не означає, 

шо курс на неї буде повністю відкладено. 

Наступна важлива тенденція, яку передбачає саме глобалізація - 

лібералізація, адже створюється єдина світова економіка, а відповідно 

зменшується втручання з боку урядів держав на економічні процеси. Це 

сприяє тому, що саме ринкові сили регулюють процеси в економіці, а роль 

бізнесу зростає. Будь-які обмеження торгівлі державою засуджується 

світовою спільнотою, зважаючи на правила СОТ.  

Послаблення ролі держави в економіці дозволяє розвиватися формам 

міжнародного бізнесу. Тож недивно, що цей вплив переходить на 

транснаціональні корпорації, які задають основні тенденції в економіці. ТНК 

створюють динаміку у виробництві та торгівлі. Фактично, в цьому питанні 

стираються політичні та культурні кордони, що сприяє поширення ідей 

глобалізації. Звідси ми можемо зробити висновок, що ТНК є продуктом 

глобалізації, але саме розвиток транснаціональних корпорацій дозволяє 

поглибити глобалізацію на інших рівнях співпраці. Даний факт доводить й 

те, що саме економічні відносини стають фундаментом для інших видів 

співпраці між країнами. В результаті ми отримуємо тенденцію до створення 

нової світової географії, де не існує кордонів, а світ розглядається як єдина 

система. 

Єдина система світового господарства є можливою завдяки тенденції 

до використання універсальних підходів в економіці. Відповідно, усі 

технологічні досягнення, досвід людей та блага поширюються доволі 

швидко, що дає можливість своєчасно застосувати їх у різних куточках світу. 

Тож недивно, що саме таким чином формується єдина структура економіка. 

На даному етапі ми спостерігаємо лише тенденцію до тяжіння до провідних 

економік світу. Держави-лідери створюють певний вектор, який стає 
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домінантним у всьому світі через залежність національних економік та 

серйозний вплив високорозвинених країн. Не менш важливо, що в ході даних 

процесів стане універсальною не лише економіка, а й культура. Чудовим 

прикладом є поширення американської культури, так звана «американізація». 

Всі ці тенденції були і в певній мірі залишаються актуальними досі, 

проте світова пандемія змінила баланс сил, тож це призвело до змін в 

тенденціях розвитку міжнародних економічних відносин в епоху 

глобалізації. Перед державами постало завдання вберегти громадян шляхом 

закриття кордонів, а відповідно виникло питання самостійності. Враховуючи, 

що національні економіки тримали курс на зближення, питання незалежності 

та функціонування в умовах ізоляції стало наріжним каменем для багатьох 

урядів. Тобто коронакриза знову нагадала державам про важливість кордонів 

задля безпеки, пропри те, що в глобалізованому світі можлива співпраця 

задля вирішення проблем. Саме тому варто розуміти, що держава є вагомим 

суб’єктом міжнародних економічних відносин. Теперішня ситуація 

демонструє що система побудована під впливом глобалізації є не достатньо 

надійною та стійкою. Тому потрібно врахувати, що економічна глобалізація 

значно випереджає політичну, про побудові нової системи після пандемії. 

Очевидно, що після пандемії кожен учасник міжнародних економічних 

відносин буде намагатися бути більш продуманим та далекоглядним, що 

стане причиною зниження мобільності. Саме тому на зміну глобалізаційним 

тенденціям можуть прийти ті, які пов’язані з економічним націоналізмом та 

самостійністю. 

Отже, на основі вище написаного, можемо зробити висновок, що 

основним рушієм міжнародних економічних відносин є саме глобалізація та 

суміжні процеси. Саме це формує єдину економічну систему в світі. Проте 

зараз ми спостерігаємо зміну цих тенденцій та самого явища глобалізації. 

Держави активно переосмислюють свої політики та посилюють свій вплив, а 

це означає, що світ точно призупиняється в процесі об’єднання в одну 
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систему. Хоча важливість співпраці та спеціалізації нікуди не зникає, тож 

здобутки глобалізації будуть актуальними й надалі. 
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ПОНЯТТЯ ПРО ТНК ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Для сучасної глобальної економіки характерний стрімкий процес 

транснаціоналізації, саме завдяки цьому визначається міжнародний рух 

капіталу, трансфер технологій та знань, конкурентноспроможність, динаміка 

та структура, товарів та послуг на світовому ринку . 

На сучасному етапі суспільного розвитку важлива роль в економіці 

кожної країни та світу загалом відводиться ТНК. Світова та національна 

економіка потребує функціонування таких інституцій, як ТНК, оскільки 

більшість економік отримує значну підтримку з боку ТНК у вигляді 

інвестицій, податків, робочих місць тощо.  

https://voxukraine.org/shho-bude-zi-svitovoyu-ekonomikoyu-pislya-pandemiyi-koronavirusu/
https://voxukraine.org/shho-bude-zi-svitovoyu-ekonomikoyu-pislya-pandemiyi-koronavirusu/
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Одним з основних джерел глобалізації є транснаціоналізація, тобто 

процес посилення світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК, 

в межах якого значна частина споживання, виробництва, імпорту, експорту й 

доходу країни залежить від центрів міжнародних, що розташовані за межами 

цієї держави. Рушійною силою транснаціоналізації є транснаціональні 

компанії, які одночасно є й головними рушійними силами, й результатом 

інтернаціоналізації [1]. 

В останні десятиліття спостерігається стрімке зростання світової 

торгівлі і прямих іноземних інвестиції (ПІІ) в усіх сферах економічної 

діяльності. Не останню роль у цьому процесі відіграють транснаціональні 

корпорації (ТНК), котрі сьогодні існують у багатьох країнах світу і є 

торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій та 

стимуляторами міжнародної трудової міграції.  

В основному діяльність ТНК має місце у розвинених країнах, що 

пояснюється історичними зв'язками, наявністю сприятливого інвестиційного 

клімату, розвиненою інфраструктурою, активною інноваційною діяльністю 

тощо. Однак, в останні роки ТНК почали з'являтися і в країнах, що 

розвиваються, оскільки виступають потенційними носіями економічного 

зростання і ринкових відносин 

Вивченням даного питання займається чимало іноземних фахівців, 

наприклад, Дж. Даннінг, котрий сформулював еклектичну парадигму з 

метою пояснення моделі інвестиційної діяльності транснаціональних 

корпорацій, Г. Кейвс, який звертає свою увагу на діяльність ТНК у країнах, 

що розвиваються, і в перехідних економіках в умовах контроверсійної 

політики національних урядів.  

Цінний внесок у дослідження цієї проблеми зробила і низка 

вітчизняних дослідників, зокрема, Ю. Макогон та К. Лисенко, у своїх 

роботах обґрунтовують інвестиційну привабливість перехідних економік, 
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тоді як О. Рогач звертає увагу на концептуальні та методологічні основи 

аналізу діяльності транснаціональних корпорацій 

Згідно інтерпретації Конференції ООН з торгівлі та розвитку 

(ЮНКТАД) транснаціональна корпорація – це компанія, яка включає 

функціональні одиниці в двох або більше країнах, незалежно від юридичної 

форми і сфери діяльності. Вона оперує у рамках системи прийняття рішень, 

що дозволяє здійснювати узгоджену політику і впроваджувати 

всеохоплюючу стратегію через один (або більше) керівний центр, а її окремі 

одиниці пов'язані за допомогою власності або яким-небудь іншим чином так, 

що одна (або більше) з них може мати значний вплив на діяльність інших, а 

також поділяти з ними знання, ресурси і відповідальність. Утворюючи єдину 

мережу, транснаціональний капітал володіє однією третиною всіх 

виробничих фондів і виробляє майже половину загальнопланетарного 

продукту. 

За оцінками експертів ООН, у світі існує близька 60 тисяч ТНК (у 1939 

році їх налічувалося 30), що контролюють понад 850 тисяч закордонних 

філій, на які припадає 1/10 світового ВВП та 1/3 світового експорту. При 

цьому на території промислово розвинених держав розміщувалося понад 80% 

материнських компаній і близько 1/3 афілійованих - в країнах, що 

розвиваються. ТНК здійснюють 80% торговельних операцій з обміну 

високими технологіями, контролюють 90% прямих капіталовкладень за 

кордоном. Причому більше половини прямих капіталовкладень за кордоном 

припадає на 100 найбільш крупних корпорацій. Обсяг продажів їхньої 

продукції перевищує 2 трлн дол. США щорічно, середньостатистичні активи 

ТНК сягають 125 млрд дол. США, а чисельність зайнятих перевищує 150 тис. 

осіб [1].  

Сучасні найбільші ТНК (General Motors, Ford, IBM, Royal Dutch Shell) 

розпоряджаються фінансовими засобами, що перевищують розмір 

національного доходу багатьох суверенних держав. Обсяг продажів 
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зарубіжних філій ТНК набагато більший від обсягів "вільної" міжнародної 

торгівлі. Сьогодні в індустріальних країнах у середньому половина продукції 

виробляється закордонними філіями і дочірніми підприємствами 

транснаціональних корпорацій. Приблизно така ж частка сировини і 

матеріалів імпортується або виробляється закордонними відділеннями.  

500 наймогутніших ТНК світу реалізують 80% всієї продукції 

електроніки і хімії; 95% фармацевтики, 76% продукції машинобудування. 

Розподіл ТНК за сферами діяльності на сучасному етапі виглядає наступним 

чином: промисловість - 60%; сфера послуг - 37%; базові галузі - 3%. Із 

двадцяти провідних ТНК світу 12 належать США, 6 - Японії, по одній - 

Великобританії та Німеччині. У сфері міжнародного кредитування лідерство 

належить японським транснаціональним банкам: у першій "десятці" вони 

займають 8 позицій Отже, місце й роль транснаціональних корпорацій у 

створенні світового валового продукту постійно зростає. 

На сьогоднішньому етапі світового економічного розвитку одними з 

головних міжнародних гравців поряд з країнами є транснаціональні 

корпорації. Вони активно беруть участь у всіх глобальних процесах, що 

мають місце у світі, широко проявляють свої інтереси у політиці й економіці, 

а також у фінансово-інвестиційній, інформаційній, науково-технічній, 

військовій та екологічній сферах. Подальшого дослідження потребує 

виявлення й окреслення переваг і недоліків діяльності ТНК окремо у кожній 

приймаючій країні, що дасть змогу в залежності від особливостей економіки 

сформулювати конкретні пропозиції щодо максимізації позитивного впливу 

міжнародних корпорацій. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ 

 

В сучасних умовах більшість вітчизняних підприємств мають 

достатньо можливостей для виходу на зарубіжні ринки і здійснення 

міжнародної діяльності. Для ефективного функціонування в міжнародному 

конкурентному середовищі і, відповідно, прийняття ефективних 

управлінських рішень, забезпечення конкурентних переваг на зарубіжному 

ринку, розробки маркетингової стратегії і тактики, зниження фінансового 

ризику, визначення шляхів і напрямів розвитку підприємствам необхідно 

володіти різноманітною достовірною інформацією про стан та перспективи 

розвитку всіх елементів освоюваного ринку. Тому маркетингові дослідження 

зарубіжного ринку є невід’ємною складовою і необхідною, досить важливою 

умовою для ефективної діяльності будь-якого підприємства в міжнародному 

масштабі. 
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Маркетингові дослідження в міжнародному середовищі представляють 

собою систематичний пошук, збір, обробку і опис інформації, яка пов’язана з 

проблемами маркетингу товарів і послуг за кордоном [1, с. 569]. Метою 

міжнародного маркетингового дослідження є виявлення можливостей фірми 

зайняти конкурентні позиції на конкретному зарубіжному ринку або його 

сегменті шляхом пристосування продукції, яку випускає фірма, до попиту і 

вимог споживачів, а також розробка прогнозу розвитку ринку або сегменту 

[2]. Міжнародне маркетингове дослідження складається з двох основних 

блоків: дослідження зарубіжного ринку та дослідження потенційних 

можливостей підприємства на даному зарубіжному ринку. Результати таких 

досліджень нададуть точну відповідь на ряд важливих питань для ефективної 

міжнародної діяльності підприємства. 

Проводити маркетингові дослідження на зарубіжному ринку дещо 

складніше, ніж на внутрішньому, хоча значних відмінностей не існує, 

оскільки в обох випадках використовуються одні і ті ж маркетингові 

принципи та методи. Проте певна специфіка, породжувана особливостями 

функціонування зарубіжних ринків і умовами роботи на них, підвищений 

ризик іноземного підприємництва та обсяг необхідної інформації для 

здійснення такого бізнесу потребують знання і урахування особливостей 

міжнародного маркетингового дослідження. Ці особливості визначаються 

трьома факторами: умовами оточуючого середовища, відносинами учасників 

ринку і неоднозначністю дії маркетингового інструментарію на ринках 

різних країн [1]. 

Процес проведення маркетингового дослідження зарубіжного ринку 

наведено на рисунку 1. Слід відмітити, що єдиної універсальної схеми 

маркетингового дослідження зарубіжного ринку не існує, оскільки кожне 

маркетингове дослідження значно залежить від його мети і завдань, об’єктів 

дослідження, інструментарію, діяльності і можливостей підприємства, а 

також кожної зарубіжної країни та умов функціонування зарубіжного ринку. 
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Рис. 1. Процес маркетингового дослідження зарубіжного ринку 

Джерело: сформовано і побудовано автором  

 

Головне завдання маркетингового дослідження зарубіжного ринку 

полягає в аналізі можливостей і ризиків діяльності підприємства на даному 

ринку. Основними цілями дослідження забіжного ринку є: 

- вивчення факторів, що впливають на стан і тенденції розвитку ринку; 

- вивчення параметрів ринку з врахуванням стану і тенденцій розвитку 

ринкової кон’юнктури зарубіжної країни і її конкретних товарних ринків; 

- розробка прогнозу розвитку ринку. 

Особливого значення набуває інформація про зарубіжний потенціал 

ринку і збуту. Для отримання такої інформації необхідно проаналізувати 

Визначення потреби в проведенні дослідження зарубіжного 
ринку;  визначення і формулювання проблем; формулювання 
цілей маркетингового дослідження зарубіжного ринку; 
постановка завдань дослідження зарубіжного ринку 

Етап 1. 
Визначення цілей і 
завдань дослідження 
зарубіжного ринку 

Етап 2. 
Розробка плану 
дослідження 
зарубіжного ринку 

Визначення об’єктів дослідження зарубіжного ринку; побудова 
структури дослідження; розробка календарного графіку процесу 
дослідження; визначення відповідального персоналу за 
дослідження ринку; формування бюджету дослідження ринку; 
визначення форми, змісту звіту 

Етап 3. 
Збір вторинної 
інформації 

Визначення джерел внутрішньої вторинної інформації; 
визначення джерел зовнішньої вторинної інформації про 
зарубіжний ринок; збір вторинної маркетингової інформації  

Етап 4. 
Збір первинної 
інформації 

Вибір методу збору первинної інформації; розробка вибіркового 
плану і визначення обсягу вибірки; розробка форм збору 
первинних даних; збір первинних даних 

Етап 5. 
Аналіз даних 

Систематизація і шкалювання; аналіз,  інтерпретація результатів; 
прогнозування 

Етап 6. 
Підготовка звіту про 
дослідження 
зарубіжного ринку 

Складання звіту про проведене маркетингове дослідження 
зарубіжного ринку; формулювання висновків; підготовка і 
проведення презентації про проведене дослідження зарубіжного 
ринку та представлення його результатів 
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вплив факторів оточуючого середовища на стан і розвиток зарубіжного 

ринку. До таких факторів слід віднести: загальні умови ринкового 

середовища на різних сегментах зарубіжного ринку; економічні, соціальні, 

геологічні і кліматичні особливості; різноманітність умов транспортної 

інфраструктури; більш високу інтенсивність і динаміку конкуренції на 

зарубіжному ринку [1]. 

Дослідження зарубіжного ринку має включати: оцінку попиту, товарної 

пропозиції та їх співвідношення; вивчення вимог споживачів до товару; 

аналіз перспектив розвитку ринку; вивчення, аналіз форм і методів торгівлі; 

вивчення і оцінка діяльності конкурентів; вивчення фірм-покупців, які 

зацікавлені в товарі; вивчення комерційної практики, транспортних, 

правових, соціально-політичних та інших умов. Дослідження також має 

проводитися на основі наступних характеристик [3]: місця походження 

ринку; продукції; споживачів; конкуренції. 

При оцінці попиту на товар важливе значення має виявлення потреби в 

товарі, рівня купівельної спроможності зарубіжних споживачів, вимог 

споживачів до товару, перспектив зміни потреб в товарі. Аналіз споживчого 

попиту потребує вивчення демографічних факторів, в т. ч. загальної 

чисельності населення зарубіжної країни, рівня народжуваності, вікового 

складу, географічного розподілу населення, статевого розподілу, розподілу за 

соціальними ознаками тощо. При аналізі купівельної спроможності 

з’ясовується рівень доходу на душу населення, зміна індексу вартості життя, 

динаміка заробітної платні, обсяги і умови надання споживчого кредиту, 

розподіл споживчих витрат, сума заощаджень населення в зарубіжній країні 

та рівень освіти і професійної підготовки. Дані визначаються на основі 

статистики споживання за досліджуваний період або розраховуються на 

основі даних про виробництво, експорт, імпорт і перехідні запаси даного 

товару. 
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При проведенні аналізу пропозиції важливе значення мають показники: 

кількісна оцінка пропозиції; структура пропозиції; ступінь оновлення 

асортименту; рівень цін на товари; частка найкрупніших фірм-

постачальників товару на зарубіжний ринок; оцінка перспектив розвитку 

пропозиції. Кількісна оцінка пропозиції товару здійснюється на основі 

статистичних даних про виробництво та імпорт. Основними показниками для 

оцінки пропозиції можуть бути: обсяг капіталовкладень в розширення і 

оновлення основного капіталу; індекси виробництва і відвантажень, 

постачання і портфель замовлень фірм; розміри і структура затрат на 

науково-дослідницькі і дослідно-конструкторські розробки; частка і кількість 

нових товарів на зарубіжному ринку.  

При аналізі вимог зарубіжних споживачів до товару слід виходити з 

того, що споживач сам визначає відповідність запропонованого йому товару 

своїй потребі. Серед загальних вимог слід виділити новизну і високий 

технічний рівень виробу, якість, рівень післяпродажного обслуговування, 

сприятливе співвідношення ціни товару і його корисності, також потрібно 

знати специфічні вимоги у відношенні асортименту і якості продукції.  

При вивченні діяльності фірм-конкурентів узагальнюється наступна 

інформація: позиції конкурентів на даному зарубіжному ринку – обсяги 

продажів, рейтинг фірм, частки фірм-конкурентів в загальному обсязі 

продажів; характер продукції, що випускається – технічні параметри, ціна, 

торговий знак, фактори конкурентоспроможності; види і характер 

післяпродажних послуг, ціна технічного обслуговування; практика 

комунікаційної діяльності на зарубіжному ринку; стратегії маркетингової 

діяльності підприємств; фінансовий стан фірм-конкурентів, їх 

платоспроможність; кількісні показники: капіталовкладення, НДДКР, 

витрати, прибуток; комерційні умови збуту: ціна, кредити; пільги, знижки, 

строки поставки; портфель замовлень тощо. 
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При вивченні зарубіжних споживачів слід виходити з призначення 

товару: споживчого або виробничого. При вивченні фірм-споживачів слід 

знати стан фірми на зарубіжному ринку, частку в споживанні, стабільність 

попиту, методи здійснення фірмою комерційних операцій, імідж тощо. При 

вивченні торгово-посередницьких фірм слід дослідити імідж, методи 

здійснення торгівлі, умови надання покупцям пільг, характер проведення 

рекламних кампаній, розподіл території збуту, канали реалізації та їх 

ефективність [2].  

Важливе значення мають правові питання міжнародної діяльності: 

закони про страхування і торгове судноплавство, охорону промислової 

власності, патентування винаходів, реєстрації товарних знаків, порядок 

вирішення спорів з міжнародних комерційних угод в судовому порядку. 

Торгово-політичні умови включають: зміст міжурядових угод; систему 

державного регулювання зовнішньої торгівлі; наявність імпортних 

обмежень; порядок отримання ліцензій; рівень мита, під який підпадає товар; 

валютне законодавство країни: контроль за переведенням прибутку, 

конвертованість валюти тощо. 

Отже, конкретні практичні рішення щодо організації та проведення 

маркетингових досліджень на зарубіжних ринках, визначення напрямів 

міжнародного дослідження, методів і технологій проведення є досить 

різноманітними та залежать від значної кількості різних ринкових факторів і 

умов зарубіжної країни, а також від напрямів діяльності, фінансових 

можливостей, організаційної структури та розмірів самих підприємств.  
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ЕВОЛЮЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В2В МАРКЕТИНГУ 

 

Традиційно маркетинг В2В вважається більш консервативним у 

порівнянні з В2С. У той час як останній використовує широке коло 

інструментів та активно застосовує цифрові канали комунікації, В2В 

ґрунтується переважно на особистих зустрічах, участі у фахових виставках та 

конференціях тощо. Але зростання конкуренції на промислових ринках 

спонукає В2В маркетологів бути більш інноваційними.  

Серед маркетингових інструментів, які почали більш активно 

використовувати компанії В2В сектору в Україні можемо відмітити 

модернізацію веб-сайтів, з акцентом не лише на сучасний дизайн, а й 

забезпечення зручного пошуку інформації та якісного контенту у 

різноманітних форматах – текст, інфографіка, зображення, відео тощо. 

Вважаємо, що причиною є також запит на якісну інформацію для прийняття 

рішення про придбання певного товару або послуги від споживачів. 

Відповідно компанії В2С прагнуть отримати такий контент від своїх 

постачальників. Однак одного якісного інформативного сайту недостатньо, 

необхідно забезпечити його просування та виведення на перші позиції при 

пошуку інформації потенційним покупцем у пошукових системах. В2В 

маркетологи приділяють увагу SEO (пошуковій оптимізації сайту) як 

практично безкоштовному способу підвищення рейтингу свого вебресурсу.  
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Наприклад, за рахунок розміщення якісного контенту на різноманітних 

фахових ресурсах з посиланням на основний сайт компанії. Тому контент-

маркетинг наразі виходить на провідні позиції серед інструментів В2В 

маркетингу. Так, за даними дослідження «Контент-маркетинг в В2В: стан та 

перспективи 2016», 60% респондентів-маркетологів відмітили використання 

даного інструменту.  

Слід зазначити, що згідно вказаного дослідження, використання 

контент-маркетингу орієнтовано на покращення позиціонування та 

лідогенерацію.  

У структурі контенту переважають пости для соціальних медіа, 

презентації для івентів, статті у ЗМІ, електронні розсилки новин. Більш 

якісний аналітичний контент не є популярним.  

Основними каналами комунікації виступають веб-сайт та соціальні 

мережі. Лише четверта частина респондентів зазначила, що їх контент 

захоплює та залучає цільову аудиторію. Іншим шляхом просування веб-сайту 

є різноманітні платні сервіси, серед яких найпопулярнішим є Google 

AdWords. Цей сервіс передбачає плату за появу реклами компанії, коли 

користувач вводить ключові слова, що відповідають продукції компанії. До 

переваг таких послуг належить більш таргетована реклама, доступ до великої 

кількості представників цільової аудиторії на будь-якій території, гнучкість у 

формуванні бюджету рекламної кампанії. Але ефективне використання цього 

інструменту також неможливе без наявності якісного контенту на інтернет-

ресурсах компанії.  

Глобальні тренди В2В маркетингу свідчать проте, що набувають 

розвитку такі інструменти як управління клієнтським досвідом, візуальний 

контент, співпраця з «лідерами думок», персоналізація тощо. Крім того як 

тренд, який буде розвиватися у довгостроковій перспективі, можемо 

відмітити розвиток маркетингових рішень, які ґрунтуються на використанні 

алгоритмів штучного інтелекту та машинного навчання.  
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Наразі ці інструменти починають використовувати компанії В2С 

сектору для прогнозування продажів, планування асортименту, що найбільше 

відповідає потребам споживачів, розробки персоналізованих стратегій 

продажу. Наприклад, програми машинного навчання аналізують 

відеозображення споживача і визначають його психотип, що дозволяє 

зрозуміти індивідуальні особливості здійснення покупок. Відповідно, з 

часом, ці інструменти будуть розвиватися і для В2В сектору.  

Для вітчизняних В2В компаній, на нашу думку, актуальним на 

сучасному етапі є підвищення рівня контент-маркетингу. Зокрема, 

приділення уваги відео-контенту. Так, зарубіжні дослідження свідчать, що 

50% потенційних покупців шукають більше інформації про продукт або 

послугу після того як переглянули відео, а рівень конвертації сторін з відео 

на 22% вищий від звичайної текстової сторінки. Також, за оцінками 

зарубіжних В2В маркетологів, на контент-маркетинг доцільно виділяти 46% 

маркетингового бюджету. 

На даний час сформувались чотири основні тренди розвитку B2B 

маркетингу: 

1. Привід для змін. 

COVID-19 прискорив цифрові зміни в моделі B2B, залишивши 

маркетологів без концертів та особистих зустрічей і викликавши зміни в 

поведінці керівників, які розпочались ще задовго до того, як з’явився цей 

вірус. Для B2B-маркетологів настав час для навчання і відкриттів, оскільки 

вони знаходяться в пошуку нових, прогресивних способів залучення клієнтів 

як через справжні, так і через віртуальні точки зіткнення. 

2. Аудиторія змінюється. 

Враховуючи, що так багато людей почали працювати з дому, світ 

технологій і телекомунікації став настільки популярним серед користувачів, 

як ніколи раніше. Додайте до цього ще й сучасну молодь, яка почала займати 

керівні посади в організаціях, і ви отримаєте місце, де рішення приймаються 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

213 
 

зовсім інакше, що змушує маркетологів шукати нові шляхи пристосування до 

зміни аудиторії. 

3. Більше залучення аудиторії через планування каналу. 

Домінування цифрового маркетингу і потреба в залученні більш 

різноманітної аудиторії спричинили появу нового підходу до планування 

каналу від B2B-маркетологів. Настав час для експериментів, і для цього 

потрібно ще добряче повчитися, але стратегія зрушилась у бік поєднання 

більшої кількості засобів передачі інформації з використанням новіших 

каналів, на зразок аудіо і потокової передачі. 

4. Креативність і розвиток бренду в моделі B2B. 

Нові виклики в залученні B2B-аудиторії надихнули маркетологів 

приділити більше уваги розробці власних брендів, для того щоб забезпечити 

надійну базу, на основі якої їхній контент може працювати більш потужно і 

ефективно. Креативний підхід набуває стрімкого розвитку у технологічній і 

телекомунікаційній сферах B2B-маркетингу, оскільки компанії тепер 

надають особливе значення процесу розповіді історії і пошуку відповідних 

партнерів, щоб максимально захоплююче донести ці історії до слухачів. 
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ІННОВАЦІЙНІ МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ  

РОЗРАХУНКІВ – КРИПТОВАЛЮТИ 

 

Сьогодні фінансові системи окремих країн, як й інші сторони 

економіки, удосконалюються і прогресують у контексті розвитку 

глобалізації, поширення ІТ-технологій та загальної комп’ютеризації. Це 

сприяє появі нових фінансових інститутів, інструментів та форм взаємодії 

між людьми. Так, з’явився аналог традиційних валют – криптовалюта та її 

найпоширеніша грошова одиниця «біткоін». Криптовалюта – це цифрові, 

повністю віртуальні гроші, емісія та операції з якими відбуваються 

криптографічними методами на основі асиметричного шифрування. За 

випуск та обіг криптовалюти не відповідає жоден банк, функціонування 

системи відбувається в цифровій мережі повністю незалежно від будь-яких 

урядів – децентралізовано. 

Основою для створення криптовалюти служить новий спосіб запису й 

передачі даних під назвою блокчейн, що буквально означає – ланцюг блоків. 

Емісія криптовалюти (майнінг) відбувається за допомогою програмного 

забезпечення з відкритим вихідним кодом. 

В 2009 році невідомий програміст Сатоші Накамото (або група 

програмістів під одним псевдонімом) створив першу криптовалюту, яка 
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отримала назву “біткоїн”. З того часу в фінансовому світі почалась справжня 

фінансова революція. 

Сьогодні існує дуже велика кількість криптовалют. Ринок криптовалют 

(або «віртуальних» чи «електронних» грошей) успішно функціонує і дає 

можливість проаналізувати динаміку вартості, попиту та пропозиції близько 

90 -100 різних криптовалют. Серед найбільших за обсягом капіталізації 

криптовалют такі, як: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Dash, Ripple, 

Monero, Litecoin, NEM, Augur, MaidSafeCoin та інші. 

Сутність криптовалюти зумовлює її основні переваги: 

конфіденційність, а отже, безпека даних власників; незалежність від держави; 

відсутність територіальних т та часових обмежень у трансакціях низька 

вартість обслуговування тощо. Я крезультат, криптовалюта набирає все 

більшої популярності серед населення, формується інфраструктура її 

продажу через термінали (станом на 2018 рік їх було вже близько 5000), 

починають практикуватися ф’ючерсні контракти на біткоіни, розширюється 

мережа комерційних та виробничих структур, які надають можливість 

розрахунку криптовалютою. 

Кількість криптообмінників в Україні супроводжується прогресивним 

ростом. Криптоексперти невпинно твердять, що щоденний обсяг цього ринку 

становить 200 млн доларів США. а допомогою Bitcoin можна купувати 

товари в Інтернеті, а також оплачувати різні послуги. Кількість обмінників, 

де можна конвертувати електронні монети в "звичайні" гроші, а також 

торгових точок, які приймають "криптовалюти", неухильно зростає. 

Поширенню криптовалюти в Україні сприяє організація Bitcoin 

Foundation Ukraine, яка прагне стати інформаційним центром поширення 

Bitcoin в нашій країні. Засновник організації BitcoinFoundationUkraine і 

агентства KUNA Михайло Чобанян ініціював запуск першої української 

Bitcoin-біржі. У 2014 році в Києві відбулося відкриття першого в СНД 

біткоіни-посольства.  
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   Комісія США з торгівлі товарними ф'ючерсами офіційно оголосила Bitcoin 

біржовим товаром, а іспанська компанія Bitchain спільно зі стартапом 

ChipChap працюють над створенням великої мережі банкоматів з купівлі і 

продажу криптовалют.  

Розвиток ІТ-технологій та інфраструктури безготівкових платежів 

призводить до принципових змін у механізмі грошової емісії. Тому 

поступово з’являються ознаки офіційного визнання криптовалют фінансовим 

істеблішментом. Найбільші інвестиційні банки («Goldman Sachs», «Merrill 

Lynch», «Bank of America») випускають огляди перспектив різних 

криптовалют, що свідчить про практичне їх «вписання» у традиційну 

фінансову індустрію. Шість великих міжнародних банків («Barclays», «Credit 

Suisse», «Canadian Imperial Bank of Commerce», HSBC, MUFG та «State 

Street») організували проект щодо створення нової криптовалюти – «монети 

для розрахунків» (utility settlement coin – USC). Після приєднання до проекту 

«Deutsche Bank», «Banco Santander», «BNY Mellon» та NEX він перейшов на 

новий рівень, що передбачає обговорення цієї ідеї з центробанками, а також 

доопрацювання системи захисту конфіденційності даних та захисту від 

кібератак. 

Відношення до криптовалют у різних країнах суттєво відрізняється. 

Сінгапур, Іспанія, Німеччина, Австралія, Нідерланди, Нова Зеландія всіляко 

стимулюють їх обіг. Федеральне управління фінансового контролю у 

Німеччині не вважає Біткойн електронними або фіатними грошима. Замість 

цього, посилається на категорії «приватні гроші» і «фінансовий інструмент». 

Діяльність з криптовалютою потребує на отримання спеціального дозволу. 

Іспанія ще у 2014 р. визнала Біткойн офіційною платіжною системою. На 

Кіпрі криптовалютою можливо оплатити навчання в університеті. У Канаді 

дозволено отримувати цифрову заробітну плату, а криптовалюта, отримана в 

результаті майнінгу, обкладається податком на доход. З квітня 2017 р. 

Біткоін офіційно визнаний платіжним засобом на території Японії. 
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В Україні 25 вересня 2017 р. вперше у світі відбулася електронна 

трансатлантична угода з обміну нерухомості на криптовалюту. Підприємець 

Марк Гінзбург фактично обмінявсвою київську квартиру на Ethereum. 

Оскільки правовий статус криптовалют в Україні невизначений, то правники 

з юридичної фірми Юскутум застосували саме це формулювання. У процесі 

угоди сторони використали смарт-контракт блокчейну Ethereum. 

Аналітична компанія Technology Strategies International прогнозує, що 

протягом найближчих п'яти років віртуальні валюти займуть всі глобальні 

ринки. Організаціям, які пов'язані з фінансовою діяльністю, радять 

готуватися до майбутніх змін. 

Насправді криптовалюта продовжує залишатися напівлегальним ноу-

хау. Однак, як і будь-яке інше нове явище, криптовалюта викликає чимало 

сумнівів, таких як втрата пароля або доступу до електронного гаманця, 

можливість хакерських атак, неможливість внесення до статутного капіталу 

юридичних осіб. Незважаючи на це, українські ІТ-фахівці продовжують 

інвестувати в цю валюту, в результаті чого Україна сьогодні посідає 5 місце 

за кількістю користувачів біткойн-гаманцями серед різних країн світу. 

Для ефективного функціонування криптовалюти необхідна їх 

інституалізація, яку можна здійснити двома шляхами: по-перше, це правова 

інституалізація, а по-друге - ринкова, яка здійснюється завдяки формальному 

і неформальному встановленню правил функціонування криптовалюти. 

Потрібно відмітити, що позиціонування криптовалюти на 

міжнародному ринку платежів залежить від того, який підхід у регулюванні 

операцій з цією валютою обирають національні уряди. 

В цілому, використання криптовалют є новим надсучасним способом 

здійснення розрахунків та платежів у електронній комерції. За умови 

належного удосконалення технологій та розробки профільної нормативної 

бази щодо врегулювання операцій з криптовалютою, дана технологія може 

зайняти важливе місце не лише у повсякденному житті окремих суб’єктів, а і 
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у фінансовому секторі, який отримає нові інструменти та можливості для 

розвитку. 
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АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ 

КОРПОРАЦІЙ 

 

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується як 

високоглобалізований, відповідно це зумовлює швидкі економічні і 

технологічні зміни та значні корпоративні реорганізації. На даний момент, 

для забезпечення ефективного функціонування виробничого процесу, перед 

компаніями різних галузей господарства стоять важливі завдання вибору 

шляхів залучення недорогих джерел інвестування для розвитку бізнесу, а 

також підвищення ефективності використання власних фінансових ресурсів, 

http://tyzhden.ua/Economics/202557
https://insider.pro/ru/article/112
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виробничих процесів і виходу на нові ринки збуту. Зазначені умови 

висувають нові вимоги до побудови та ведення фінансового корпоративного 

менеджменту, управління грошовими потоками та регулювання фінансової 

діяльністю в цілому на підприємстві. Однією з найадекватніших передумов 

успішної адаптації до цих вимог є злиття компаній [5]. 

Згідно із загальноприйнятими підходами, злиття і поглинання є 

частиною корпоративної стратегії та управління компанії, пов’язаної з 

процесом купівлі, продажу, поділу або об’єднання різних підприємства, що 

дає зможу компанії працювати більш ефективно і розвиватися швидше в її 

секторі чи регіоні. Крім того, угоди М&А є одним із найкращих інструментів 

підвищення ефективності за рахунок використання ефекту масштабу, а також 

за рахунок синергетичного ефекту. Завдяки M&A підприємства отримують 

можливість найкращим чином адаптуватися до світового економічного 

клімату, який постійно змінюється [4].  

Аналіз глобального ринку злиттів та поглинань в умовах світової 

економічної кризи дозволив виявити специфічні особливості розвитку ринку 

злиттів і поглинань: зниження кількісного і якісного обсягу угод; зміна 

галузевої структури і мотивації угод; зростання числа скасованих угод 

унаслідок відсутності достатнього обсягу власних коштів і важкодоступність 

позичкових коштів; зниження темпів транснаціоналізації світової економіки, 

як складової - зменшення частки транскордонних злиттів і поглинань; 

активна участь держави в якості суб'єкта ринку корпоративного контролю; 

збільшення в загальній структурі операцій М&A cаме злиттів, а не поглинань 

[3].  

Дослідження міжнародного ринку М&A свідчить, що кількість і обсяг 

міжнародних угод із злиття та поглинання протягом останнього десятиріччя 

зростали, хоча слід зазначити, що 2020 рік негативно вплинув на цю 

тенденцію. В 2018 році компанії оголосили про 51882 транзакцій загальною 
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вартістю 3659 трлн. доларів США. Порівняно з 2017 кількість угод зросла на 

2,9%, тоді як вартість знизилась на 2 % (рис. 1) [6].  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка обсягів злиттів та поглинань за 1992-2018 рр., млрд. дол. США 

Джерело: складено автором за [6]. 

 

Найбільші M&А-угоди продовжують традиційно укладатися у таких 

секторах, як медіа, енергетика, фінанси, медицина і фармацевтика, 

телекомунікації (табл. 1). 

Таблиця 1. - Найбільші M&А-угоди ХХІ століття. 

 

Рік Покупець 
Компанія, що 

поглинається 

Вартість угоди 

(в млрд. дол.) 

2000 Аmеrіса Оnlіnе Іnс Tіmе Wаrnеr 164,75 

2007 Sріn-оff Рhіlір Mоrrіs Іntl Іnс 107,65 

2007 RFS Hоldіngs BV АBN-АMRО Hоldіng NV 98,19 

2013 Vеrіzоn Соmmunісаtіоns Іnс Vеrіzоn Wіrеlеss Іnс 130,3 

2015 Аnhеusеr-Busсh Іnbеv SАBMіllеr РLС 101,48 

2016 АT&T Іnс Tіmе Wаrnеr Іnс 85,41 
Джерело: побудовано автором за даними [6]. 
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Аналіз тенденцій, особливостей і закономірностей на світовому ринку 

M&A дає змогу зробити такі висновки:  

✓ фірми, які володіють технологічними перевагами, більш схильні 

створювати підприємства в нових секторах економіки, а технологічно 

відсталі компанії найчастіше здобувають технології через поглинання 

закордонних підприємств;  

✓ технологічно диверсифіковані компанії зазвичай проникають на 

нові ринки через поглинання місцевих фірм;  

✓ в останні три десятиліття лідерами на глобальному ринку злиття і 

поглинання виступають фірми з великим досвідом діяльності на 

міжнародному ринку;  

✓ останнім часом спостерігається активізація невеликих фірм на 

ринку M&A, a не тільки крупних THK;  

✓ придбання часто призводять до недооцінки активів підприємств, які 

продаються або істотному зниженню цін на ці активи.  

В Україні проблема злиття та поглинання є досить актуальною, 

учасники фінансового ринку сьогодні проявляють значний інтерес до цих 

процесів, хоча говорити про високий рівень розвитку технологій М&A ще 

зарано. Основною проблемою на українському ринку злиттів та поглинань є 

очевидна недосконалість законодавства в галузі, що гальмує укладання 

відкритих угод та спричиняє значну кількість невдач та зловживань у цій 

сфері [2].  

Якщо розглянути динаміку ринку M&A в Україні, можна відзначити, 

що його роль у світовому масштабі з кожним роком зростає, але знову ж таки 

2020 рік негативно вплинув і на цю тенденцію. Більшість угод із злиттів і 

поглинань сьогодні здійснюється або з метою формування сильної 

вертикально інтегрованої структури організації, або ж з метою посилення 

ринкової позиції. Саме тому об'єктом сучасного ринку злиття та поглинання 

в Україні передусім є підприємства металургійної та харчової галузей 
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промисловості, a також телекомунікаційного бізнесу та сфери фінансових 

послуг [1].  

Український ринок угод злиття та поглинання зберігав позитивну 

тенденцію до зростання, в порівнянні з 2018 роком він зріс на 33%. Згідно із 

базою даних М&A Ukraine, y 2019 році здійснено 60 угод злиття та 

поглинання з 11 країнами-інвесторами [6]. Основним інвестором стали 

резиденти країни (41 угода), далі йде Кіпр (3 угоди), хоча й ключовим 

залишається український інвестор, частка якого становить понад 60% [7]. 

Найбільш привабливими секторами здійснення угод злиття та 

поглинання в Україні за 2019 рік стали:  

✓ АПК (12 угод. у т.ч. по одній угоді з канадським інвестором, 

нідерландським інвесторами);  

✓ банківський сектор (9 угод, аквізиторами є КНР, Казахстан, Латвія та 

Кіпр); 

✓ нафта та газ (4 угоди, у т.ч. одна угода з нідерландським інвестором);  

✓ фінанси (серед 4 угод, одна – російська компанія-покупець);  

✓ металургія (3 угоди з національними інвесторами).  

Відповідно до наявних даних про вартість угод, найбільш масштабною 

угодою М&A було придбання Кернел активів компанії «Українські аграрні 

інвестиції» вартістю $155 млн. та 10 компаній, які входять до складу цього 

агрохолдингу за $43,3 млн [7].  

Аналізуючи угоди M&A в Україні за 2019 рік можна зробити такі 

висновки: 

✓ відбулося зростання інвестиційної активності резидентів у понад 1,5 

рази у відношенні до 2018 року;  

✓ найбільша частка операцій злиття та поглинання в аграрно-

промисловому секторі економіки, що характеризується укрупненням бізнесу 

аграрних холдингів, а також зростанням активності у банківському, 

фінансовому та енергетичному секторах;  
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✓ відбулося поступове скорочення частки «прямого» російського 

капіталу шляхом продажу активів «наближеним особам», зокрема у 

банківському секторі та металургії;  

✓ існує збереження тенденції до зростання українського M&A, +33% y 

2019 році.  

Отже, злиття та поглинання – стратегічний інструмент зростання 

компанії, який є складною процедурою і може нести в собі ризики для 

компанії. Передумовою сьогоднішнього пожвавлення таких процесів в 

Україні є поява на ринку більшої кількості «покупців» цього специфічного 

товару, що пояснюється певною стабілізацією економічної ситуації після 

фінансової кризи та тим, що ціни на українські активи зросли, що й спонукає 

власників до їх продажу. Зростання кількості угод зі злиття та поглинання є 

складовими глобалізації світової економіки, проте вони також визначають 

характер внутрішнього ринку і передбачають адаптацію вже існуючих 

організаційно-економічних чинників з урахуванням особливостей 

функціонування міжнародних компаній та банків в Україні. Тому лише 

консолідація досвіду, можливостей та раціональних управлінських, 

маркетингових, фінансових та організаційних рішень дозволить ефективно 

використати ринковий потенціал вітчизняних підприємств та фінансових 

установ.  
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ 

МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН  

 

Несподівана подія у вигляді пандемії COVID-19 внесла свої корективи 

у розвиток та устрій сучасного економічного та соціального середовища. 

Верховні уряди різних країн запровадили надзвичайні заходи та суворі 

обмеження у секторі охорони здоров’я, соціальних відносин та економічної 

діяльності. Такі карантинні заходи значно вплинули майже на всі сфери 

звичного функціонування кожної країни: діяльність підприємств та 

домогосподарств, сфера зайнятості, національна економіка, внутрішній 

ринковий механізм. Сукупність всіх вище приведених факторів призвели до 

стрімкого падіння темпів розвитку національних економік та не менш 

стрімкого наростання рецесії. Глобальні обмеження та заборони у всіх 

країнах світу, припинення розвитку та функціонування бізнесу, стрімкі 

рецесії національних економік - все це можна назвати проявом так званих 

«пандемічних шоків», тобто кардинальних змін у суспільно-політичному та 

http://www.ukrstat.gov.ua/
https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/
https://www.uifuture.org/


Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

225 
 

економічному житті країн. А зважаючи на те, що усі процеси та механізми 

функціонування на арені міжнародних відносин напряму залежать від 

розвитку національних економік, можна зробити висновок, що пандемія 

внесла свої корективи й на міжнародний рівень. 

Влада деяких країн намагалися забезпечити масову фінансову 

підтримку компаніям, сім'ям і найбільш уразливим групам. Загалом із 

березня 2020 року на ці цілі, за деякими оцінками, витрачено близько 12 

трильйонів доларів. Однак вливання бюджетних грошей не вберегло 

економіку від падіння, а іноді і краху через припинення підприємницької 

діяльності, подорожей, порушення схем постачання і таке інше. Очікуване 

падіння глобального ВВП може скласти 4,5%, за оцінкою Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Листопадова доповідь 

Конференції ООН із торгівлі і розвитку попереджає, що криза може 

виштовхнути за межу бідності ще 130 мільйонів людей і погіршить ситуацію 

із нерівністю і соціальною захищеністю. Додаткову невизначеність принесла 

і друга хвиля пандемії, яка зачепила більшість країн Європи, Америки та 

інших континентів в останні місяці 2020 року [1]. 

Стрімкі темпи спаду ВВП під час пандемії вагомо впливатимуть на 

перспективи відновлення. Країни з розвиненою економікою та Китай вже 

почали свій шлях до повернення своїх попередніх позицій на світовому 

ринку та крок за кроком рухаються до відновлення. Якщо брати до уваги 

країни, що розвиваються, то їх ситуація декілька важче, ніж у їх більш 

розвинутих колег. У таких країнах все буде напряму залежати не тільки від 

раціональності та ефективності управлінських рішень урядів цих країн, але й 

від зовнішніх факторів та діяльності інституцій. До «пандемічних шоків» 

можна віднести саме непередбачуваність відновлення національних та 

світової економік. 

Невизначеність протікання рецесії та переходу до відновлення 

залежить від низки обставин: 
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1. ймовірності настання наступних хвиль пандемії та можливих 

масштабів в окремих країнах, регіонах чи світі; 

2. термінів отримання вакцини проти коронавірусу, її ефективності та 

масштабів вакцинації; 

3. суспільного сприйняття чи спротиву обмежувальним заходам у разі 

виникнення другої хвилі пандемії; 

4. зміни ділових очікувань та поведінки споживачів в період подолання 

пандемії та переходу до відновлення [2]. 

Таким чином, шок від економічної пандемії залежить більше від 

урядових рішень, ніж від ринкових дисбалансів, таких як економічна та 

фінансова кризи. Центральні форми економічних пандемічних потрясінь 

можна виділити головним чином за основними економічними функціями 

секторів. Пандемічний шок обумовлений поточними промисловими 

переговорами, які змінюють потік матеріалів, молочних продуктів, 

електроенергії, пальмової олії та транспортних засобів[2]. 

Основним наслідком шоку попиту стало зменшення споживання, різке 

падіння цін на нафту і газ та фінансові втрати для багатьох паливно-газових 

компаній. Шок для попиту на нафту здійснив тиск на угоду про Організацію 

країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка розпочалася у травні 2020 року, про 

скорочення постачання нафти в такі великі країни-виробники нафти, як 

Саудівська Аравія, Росія та Нігерія. Як систематичний показник 

пандемічного шоку, зміни в енергопостачанні під час карантину блокуються 

закриттям бізнесу, роботами, мідними бочками та дистанційним управлінням 

підземним транспортом[2]. 

Пандемічним шоком попиту стало скорочення виробництва товарів та 

послуг, перебої міжнародних ланцюгів постачання, криза міжнародних 

авіаперевезень. Вартість міжнародних трансфертів знизилася до 82% у 

наступному кварталі 2020 року, що призвело до загального прибутку 

авіакомпанії до 314 мільярдів доларів [3]. 
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Шок від пропонованої епідемії виявився у закритті співочих центрів у 

ділових центрах, кафе, ресторанах, мідному та підземному транспорті, 

сферах послуг, фітнесі, спортивних клубах та салонах. Більшість 

підприємств, що постраждали, були традиційним малим та середнім 

бізнесом, на який насправді був великий тиск, і не всі вони змогли подолати 

цю перешкоду.  

За оцінкою ОЕСР, загальносвітовий ВВП виросте у 2021 році на 5%. 

Однак це залежить від ряду факторів, зокрема від «ймовірності нових 

спалахів коронавірусної інфекції, дотримання карантинних заходів і 

обмежень, впевненості споживачів і компаній у майбутньому, а також того, 

наскільки масштаби підтримки держави будуть відповідати потребам 

бізнесу» [1]. 

Перед владою встане непростий вибір: коли втрутитися, а коли 

відступити і дозволити ринку розібратися самостійно. Необхідно знайти 

баланс, який дозволить підтримувати економіку, не заважаючи їй при цьому 

трансформуватися природним чином. Деякі сектори не повернуться до 

колишнього стану; необхідно уникнути «зомбіфікацію» компаній, які більше 

не здатні існувати самостійно [1]. 

Світові «пандемічні шоки» проявили себе одразу у декількох сферах, а 

саме таких як: психологія, медицина, фінансова сфера, соціальна сфера та 

насамперед світова економіка. Пандемія створила невизначеність щодо 

положення з COVID-19 у кожній країні, саме невизначеність залишається 

ключовою ознакою поточної ситуації. 

Щоб справитись із глобальною епідемією, поточна політика повинна 

бути зосереджена на запобіганні розповсюдженню коронавірусу, покращенні 

охорони здоров’я та поступовому зменшенню обмежень для бізнесу та 

приватних осіб. У цьому можуть допомогти плани та стратегії 

короткострокової політики. Заходи повинні бути спрямовані на відновлення 

здорового функціонування бізнесу та відновлення нормального споживання, 
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стабілізувати так званий фіскальний стан. Ця політика допоможе більш менш 

оговтатися країнам після пандемії. 

Щоб розібратися зі сформованою ситуацією ґрунтовно, необхідно 

застосовувати середньострокову і довгострокову політичну стратегію. Це 

може бути у вигляді реформ чи запровадження нових інновацій, все те, що 

може дати дуже позитивний ефект, але не може бути виконано в короткі 

терміни. 

Щоб підвищити готовність до майбутніх потрясінь, ризиків та шоків, 

нам потрібно перейти до інноваційного розвитку, просувати біотехнології, 

технології штучного інтелекту та зосередитись на комунікаційних мережах. 

 

Бібліографічний список. 

1. Коронавірус і світова економіка: криза чи піднесення чекає на 

фінансові системи, бізнес і ринок праці у 2021 році. URL: 

https://cutt.ly/BvmMYqU (дата звернення: 11.04.2021). 

2. Шевченко В. Ю. Економічні шоки пандемії: основні види та 

наслідки. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/56_2020/5.pdf (дата звернення: 

11.04.2021). 

3. Національний банк України. Макроекономічний і монетарний огляд, 

2020. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 11.04.2021). 

4. Міклош І. Як врятувати економіку від вірусу: 5 уроків для світу та 

України. URL: https://cutt.ly/fvm1EYy (дата звернення: 11.04.2021). 

5. Міжнародні відносини. URL: https://cutt.ly/Tvm1VOH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/Tvm1VOH


Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

229 
 

Тимчишин М.І. 

Науковий керівник: Борисович М.М. 

Викладач Стрийського коледжу  

Львівського НАУ 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ВІДНОСИН 

 

Сучасні МЕВ, є системою економічних зв’язків, які характеризуються 

виходом за межі національних господарств, взаємодією фізичних і 

юридичних осіб, держав і міжнародних організацій, визначеністю форм, 

різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення 

Рівні МЕВ можна традиційно розбити на макро-, мета- й мікрорівні:  

• макрорівень-це рівень державних і міждержавних міжнародних 

процесів,  

• метарівень-це міжнар. звязки галузевого й регіон. значення,  

• мікрорівень-це, відповідно, рівень звязків між фірмами різних країн. 

За допомогою історичного і логічного методу вивчаються історичні 

етапи розвитку конкретних міжнародних економічних відносин, 

визначаються тенденції їхнього розвитку, передбачаються можливі варіанти 

подальшого перебігу подій. 

Метод наукових абстракцій-усунення другорядного з метою пізнання 

основного. Особливість полягає в тому, що інколи необхідно абстрагуватись 

від конкретних національних економічних процесів, щоб пізнати дію 

міжнародних економічних законів. 

Сама по собі, наука, брала свої корні ще на прикінці XIX ст., тоді вона 

трактувалася як сукупна взаємодія усіх національних економік і міжнародних 

економічних відносин. У широкому розумінні міжнародною економікою є 

теорія, що застосовується для вивчення економіки сучасного 

взаємозалежного світу. 
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У вузькому розумінні міжнародною економікою є частина ринкової 

економіки, яка вивчає закономірності взаємодії суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних економічних відносин у 

міжнародному обміні товарами та послугами, русі факторів виробництва, 

творенні міжнародної економічної політики країн. 

Міжнародна економіка як наймолодша складова частина сучасної 

економічної теорії вивчалася спочатку тільки у призмі макро-

 та мікроекономіки, та лише наприкінці XIX - початку ХХ ст. утворилася як 

окрема наука. 

Міжнародна економіка функціонує за специфічною схемою, яка 

містить економіку окремої країни (особливості зв'язків між споживачами та 

виробниками) у її взаємозв'язку із економіками інших країн 

(експорт, імпорт). 

Ключовими категоріями, якими оперує міжнародна економіка 

є світовий ринок, міжнародна економічна діяльність, світове 

господарство тощо. Світовий ринок є механізмом інтернаціонального руху 

товарів та послуг, факторів виробництва, фінансових засобів під впливом і 

внутрішніх, і зовнішніх попиту та пропозиції. Дії із міжнародного 

переміщення товарів та послуг, фінансових засобів та факторів виробництва, 

які проявляються через укладання угод (здійснення певних операцій), через 

які передається право власності на фінансові та матеріальні активи, 

надаються послуги називаються міжнародною економічною діяльністю. 
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У зв'язку з тлумаченням 

складників сукупного поняття 

«міжнародна економіка» можна 

стверджувати: - міжнародну економіку 

не можна ототожнювати зі світовим 

господарством чи світовим ринком; - 

під міжнародною економікою слід 

розуміти потоки товарів, послуг, 

капіталів, інших факторів виробництва 

та фінансів між країнами. 

Міжнародна економіка як 

дисципліна вивчає причини руху цих 

потоків, взаємопов'язаність, операції, що фіксують ці потоки та ефективність 

здійснення таких операцій. Вона включає до себе, на відміну від світового 

ринку, ще й фактори ризику, фактори попиту і пропозиції, які впливають 

на конкурентноздатність об'єктів і суб'єктів торгівлі. 

 Невід'ємною складовою частиною міжнародної економіки є 

міжнародні економічні відносини, тобто такий різновид суспільних відносин, 

який виникає між суб'єктами господарювання різних країн з приводу 

виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. 

Міжнародні економічні відносини - це система різноманітних господарських 

зв'язків між державами та іншими суб'єктами національних економік, яка 

сформувалася під впливом розвитку міжнародного поділу 

праці, продуктивних сил, їх економічного, соціального та політичного 

устрою з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ у 

міжнародному масштабі. 

Функціонування і розвиток міжнародних економічних відносин є 

результатом інтернаціоналізації й транснаціоналізації виробництва, 

утворення загальноцивілізаційної економічної основи. 
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Також основними формами міжнародних відносин, через які 

здійснюєтсья функціонування систем світового господарства, є: 

• міжнародна торгівля товарами; 

• міжнародна торгівля послугами; 

• міжнародна міграція робочої сили; 

• міжнародна міграція капіталу; 

Висновки. Підсумовуючи вище сказану інформацію, що дала нам 

поверхнево оцінити дану тему, частково зрозуміло саме значення МЕВ 

(Міжнародних Економічних Відносин): 

• МЕВ є частиною процесу розширеного відтворення в світі; 

• МЕВ визначають темпи і пропорції розвитку світового господарства, 

забезпечують світові міжгалузеві і регіональні економічні зв'язки; 

• МЕВ беруть участь у формуванні економіки ХХІ століття; 

• МЕВ є невід'ємною частиною розвитку економіки кожної країни, 

посилюють взаємозалежність країн; 

• МЕВ створюють систему міжнародної економічної та військової 

безпеки; 

• МЕВ згладжують соціально-економічні відмінності між країнами; 

• МЕВ сприяють економічному розвитку країн та формуванню 

економічної єдності світу. 
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ 

 

Міжнародні відносини як сфера дії і взаємодії численних і 

різноманітних державних і недержавних акторів у політичній, 

дипломатичній, економічній, культурно-гуманітарній, науково-технічній 

тощо площинах завжди були і залишаються предметом підвищеної уваги 

політиків, науковців, аналітиків. Це знаходить своє вираження у широкому 

спектрі фундаментальних монографічних досліджень, фахових статей, 

аналітичних матеріалів, присвячених як аналізу міжнародних відносин 

загалом і міжнародно-правових механізмів функціонування сучасної 

міжнародної системи, так і зовнішньої політики і національної безпеки 

конкретних держав, у тому числі й України. Тобто, системний аналіз 

міжнародного комплексу відносин у сучасному світі органічно поєднується із 
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виокремленням і детальною характеристикою його окремих структурно-

функціональних складових. 

Я хочу розкрити виклики та перспективи України в умовах кризи 

транзитивного світопорядку в східноєвропейському контексті. Актуалізувати 

питання зміцнення національної безпеки та захисту територіального 

суверенітету пострадянських країн та країн Східної Європи у зв’язку з 

агресією Росії та окупацією частини українських територій. Протистояння 

між Росією та пострадянськими країнами є конфліктом двох цивілізаційних 

систем, боротьбою двох протилежних світоглядів і парадигм нового 

світового порядку. Доведено, що євразійські інтеграційні проекти Росії були 

спрямовані на залучення України та утримання її у сфері російського 

геоекономічного та геополітичного впливу. Створення інтеграційних 

об’єднань на пострадянському просторі покликано стати одним із 

інструментів відродження євразійської імперії, зокрема й за рахунок 

руйнування національної економіки та суверенітету України. Ключовим 

результатом Революції Гідності стало підписання Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС, що зруйнувало російську стратегію щодо втягнення України 

в площину євразійської інтеграції. Підтверджено, що після невдалих дій 

Російської Федерації із залучення України до євразійських інтеграційних 

структур через використання керованої прокремлівської влади, Москва 

відмовилася від цього варіанту та перейшла до сценарію, відповідно до якого 

було реалізовано стратегію розпалювання та підтримки сепаратизму в 

південно-східних областях України. Стратегія щодо створення на теренах 

України псевдодержав так чи інакше включає питання інфраструктури та 

транзиту російських енергоресурсів до Євросоюзу. Формування Новоросії за 

рахунок українського суверенітету передбачало також підтримку з боку 

окремих країн ЄС прискорення побудови енергетичної інфраструктури в 

обхід України як failed state. Анексія Криму стала нестандартним 

геостратегічним кроком Росії, що призвів до порушення кодону суверенної 
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держави вперше з часів завершення Другої світової війни. Загалом Крим для 

РФ є важливим сакральним явищем та геостратегічним активом. За умов 

відкриття нових військових баз у Білорусі, збереження російського 

військового контингенту у Придністров’ї та на Донбасі, а також повзучого 

геополітичного витіснення України з Чорного т Азовського моря остання 

автоматично опиняється у своєрідному геополітичному «зашморгу», 

позбавляючись при цьому виходу до моря. Зрештою, російська агресія, 

спрямована на дестабілізацію України мала для РФ також і 

внутрішньополітичне значення, адже європеїзація України та її 

політикоекономічний успіх став би новим геополітичним трендом та 

поставив би під сумнів ефективність авторитарного режиму Росії та решти 

пострадянських країн. Все б це стало для російського суспільства наочним 

прикладом позитивних наслідків демократичних трансформацій великої 

православної держави. Однак, хоча РФ і досягла певних тактичних переваг в 

Україні, уповільнивши тим самим її зближення з ЄС та НАТО, все ж 

проектування нестабільності стратегічно унеможливлює будь-яку участь 

Києва у євразійських інтеграційних проектах, дедалі віддаляє його від Росії, 

робить Україну більш прозахідною та антиросійською. 

З приходом до влади в Україні команди Президента України 

В. Зеленського відбуваються певні зміни у зовнішній політиці. Між 

Україною і Європою почала формуватися нова модель відносин, адже західні 

політики лише придивляються до нової української влади. Вони намагаються 

використати ситуацію в своїх цілях і проводять політику пом’якшення 

стосунків з Росією[2]. 

Поняття міжнародних відносин як особливого роду суспільних 

відносин на світовій арені, які регулюються нормами і принципами 

міжнародного права, дуже тісно пов’язане з визначеннями міжнародної і 

зовнішньої політики. У теоретичному ключі ці проблеми добре вивчені 

представниками різних країн і наукових шкіл, у тому числі й професорами 
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кафедри зовнішньої політики і дипломатії ДАУ при МЗС України 

С.В.Віднянським і С.С.Трояном, а також доцентом тієї ж кафедри 

О.І.Шаповаловою [4]. 

Поняття «міжнародна політика» належить до вузлових категорій науки 

про міжнародні відносини. Однак при цьому постає кардинальне питання: як 

відрізнити міжнародну політику від міжнародних відносин? Питання тим 

паче не риторичне і з огляду на те, що поняття «міжнародні відносини» 

відзначається поліаспектністю визначення. Окрім того, у дослідженнях з 

історії і теорії міжнародних відносин поряд з категорією «міжнародна 

політика» як синоніми вживаються терміни «світова політика» і «світовий 

політичний процес», а близьким до них є поняття «зовнішня політика». Тому 

при розгляді цього питання ми виходимо на проблему категоріального 

апарату в науці про міжнародні відносини. 

Суть її полягає в тому, що світова або міжнародна політика – це 

діяльність, взаємодія держав, а також інших міжнародних акторів на 

міжнародній арені. В свою чергу, міжнародні відносини – це система 

реальних зв’язків між державами, які виступають і як результат їх дій, і як 

свого роду середовище, простір, у якому існує світова політика. Звідси, 

міжнародна або світова політика є активним фактором формування 

міжнародних відносин. Що стосується міжнародних відносин, то вони 

постійно змінюються під впливом світової політики й у свою чергу 

впливають на її зміст і характер. 

Ми маємо чітко усвідомлювати, що до кінця російської агресії в 

Україні та відновлення територіальної цілісності України у відносинах із 

іншими шістьма країнами-сусідами буде відчуватися фактор Росії [3]. 

На основі дослідження порушених проблем, можна зробити 

щонайменше два основоположних концептуальних висновки, які 

безпосередньо мають відношення як до дослідження контексту сучасних 

міжнародних відносин і міжнародного правопорядку, так і вивчення 
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зовнішньої політики і національної безпеки України. Ці висновки є логічним 

наслідком результатів наукового доробку в тому числі й членів кафедри 

зовнішньої політики і дипломатії ДАУ при МЗС України. 

Перший. Глобальні трансформації і еволюційні зміни сучасної системи 

міжнародних відносин, яка перебуває в своєрідній ситуації «пластичної 

рівноваги», ще не завершені. Звідси, врахування всіх потенційно можливих 

змін у світовому і європейському масштабах вкрай важливе для 

прогнозування та здійснення ефективної зовнішньої політики України, 

спрямованої на реалізацію власних національних інтересів, у тому числі й на 

основі нарощування довіри та розширення політичного діалогу і 

співробітництва з державними й недержавними міжнародними акторами. Це 

повністю відповідає основним принципам сучасної української зовнішньої 

політики: насамперед вона має бути послідовною і передбачуваною, 

виходити з визнання існуючих кордонів і невтручання у внутрішні справи 

інших держав, керуватися законом і визнанням пріоритету міжнародного 

права, ґрунтуватися на ідеї «безпека для себе шляхом безпеки для кожного». 

Другий. Національній безпеці України й одночасно європейській 

безпеці відповідають партнерські відносини з Росією і реалізація стратегічної 

мети – підключення держави до загальноєвропейської інтеграції. Справі 

національної безпеки нашої країни покликані слугувати гнучка зовнішня 

політика, використання зручного і впливового геополітичного становища для 

створення належних умов до реального партнерства в рамках 

Північноатлантичного альянсу і тісної співпраці з Євросоюзом на засадах 

підписання та реалізації Угоди про асоціацію. 

З моменту анексії Криму з боку Російської Федерації в 2014 р. стан 

відносин між Україною та Росією почав погіршуватись і призвів до 

виникнення серйозних політичних та геополітичних протиріч не тільки 

відносно нашої держави, але і щодо Європи в цілому[1]. 
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Підсумовуючи розгляд становлення, особливостей і тенденцій еволюції 

сучасної системи міжнародних відносин і зовнішньої політики України, у 

тому числі й на основі аналізу актуальних підходів науковців кафедри 

зовнішньої політики і дипломатії ДАУ при МЗС України, узасаднюємо таке 

заключне положення. Зміст його полягає у розумінні того факту, що 

міжнародні трансформації ще не завершені й урахування всіх потенційно 

можливих змін у Європі та поза її межами вкрай важливе для України. В цих 

умовах засобами підвищення безпеки для нас слугуватимуть нарощування 

довіри, розширення політичного діалогу і співробітництва як з 

європейськими державами на двох- і багатосторонній основі в рамках 

загальноєвропейського процесу, так і з державними та недержавними 

міжнародними акторами на глобальному полі. Безперечно, становлення 

нового світопорядку на демократичних засадах буде довгим і складним 

процесом еволюції сучасної системи міжнародних відносин. При цьому його 

всеохоплююча природа має відображати три фундаментальні основи миру – 

безпеку, соціальний та економічний добробут і розвиток, демократію і повагу 

людських прав і свобод. Внесок у їх створення мають зробити всі міжнародні 

актори, і насамперед держави, в тому числі Україна як впливова регіональна 

європейська константа, керуючись при цьому виваженою, добре 

збалансованою і прогнозованою для партнерів політикою, спрямованою на 

забезпечення сприятливих для поступального розвитку української держави і 

суспільства міжнародних умов. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ FINTECH ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ НПС «ПРОСТІР» 

 

У сучасних умовах запорукою стабільності фінансової системи та 

економіки країни є саме ринок платіжних систем. Стрімкий розвиток 

платіжних систем, залежність реалізації центральним банком грошово-

кредитної політики та підтримки фінансової стабільності від діяльності 

окремих із них призводять до визнання останніх невід’ємною складовою 

фінансово-кредитної системи держави [1] . 

У багатьох розвинених країнах національні платіжні системи зовсім не 

поступаються міжнародним гравцям. Навпаки – вони домінують, посідаючи 

70-90 % ринку банківських карток. Розглядаючи ситуацію в Україні, то тут 

все навпаки: левова частка банківських карток українців (майже 99 %) 

працює у міжнародних платіжних системах Visa або Mastercard. Лише 

мізерна частина (1,3%) обслуговується в національній платіжній системі 

"ПРОСТІР". 

https://dt.ua/zepovit/yakiy-susida-taka-y-besida-334104_.html?fbclid=IwAR2UHmV9VhNLCwdpQmtmL4B493p9HWVYow0mxN_e-KyyTa_G_jSPdGkh6fc
http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2019/ukr22.pdf


Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

240 
 

Досвід інших країн свідчить, що національні платіжні системи 

сприяють нижчій вартості міжбанківських платежів. У виграші всі: бізнес, 

банки, споживачі. До того ж розвинена НПС створює умови для додаткових 

надходжень до бюджету і позитивно впливає на детінізацію економіки. 

Попри ці очевидні переваги, через 20 років після запуску системи 

"ПРОСТІР" (введення якої відбулось у 2002 році) в обігу перебувають 

лише близько 600 тис активних карток.  

В останні роки чітко простежується активне зростання кількості 

пристроїв, які підтримують картки НПС "ПРОСТІР". 

Наприклад, ще два роки тому ці картки приймали близько 80% POS-

терміналів та АТМ (банкоматів. – ЕП), а зараз цей показник зріс до 98% POS-

терміналів та 87% АТМ". 

Конкурентоспроможність національної системи була б значно вищою, 

якби її розвитком активніше займалися на початку 2000 років, коли українці 

тільки починали отримувати банківські картки. 

Тому на сьогодні Національний банк не може конкурувати з Visa чи 

Mastercard.  

Проте, якщо НБУ та "ПРОСТІР" будуть створювати такі вигідні умови 

для банків, то приблизно за два роки більшість з них працюватимуть з 

"ПРОСТОРОМ". У цієї системи є майбутнє, якщо її будуть розвивати такими 

темпами, як зараз. 

У нацбанку основними цілями "простору" називають національну 

платіжну безпеку та підтримку розвитку безготівкової економіки. Проте 

реальні переваги НПС значно ширші. серед ключових експерти називають 

вигідні тарифи і поповнення державної казни. 

Нацбанк продовжує активно працювати над тим, щоб зробити картки 

української системи привабливішими для споживача. Зокрема, наприкінці 

2020 року "ПРОСТІР" почав випускати кобейджингові картки з UnionPay, які 

будуть працювати за кордоном. 
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Крім того, НПС стабільно збільшує кількість банків-учасників і працює 

над тим, щоб картки системи приймали в усіх торгових точках та інтернет-

магазинах. Регулятор розраховує, що це допоможе залучити більше 

користувачів і вивести "ПРОСТІР" на новий рівень [2]. 

При цьому в Нацбанку підкреслили, що не ставлять собі за мету 

відвоювати якусь частку карткового бізнесу в Україні, а радше дбають про 

національну платіжну безпеку і пропонують дешевшу альтернативу 

міжнародним платіжним системам. 

Щоб "ПРОСТІР" став реальною альтернативою міжнародним 

платіжним системам, з ним повинні почати працювати різні платіжні сервіси. 

Наприклад, зараз перекази з картки на картку "ПРОСТІР" можна виконати 

лише на сайті Ощадбанку. 

Щойно "ПРОСТІР" повноцінно запрацює в e-commerce та налагодить 

p2p-перекази, банки почнуть активніше підключатися до цієї платіжної 

системи. 

Також підтримають розвиток "ПРОСТОРУ" соціальні проєкти, виплата 

пенсій на такі картки та система бонусів за оплату поїздок у громадському 

транспорті. НПС вигідно використовувати і в зарплатних проєктах. Завдяки 

низьким комісіям банки зможуть пропонувати компаніям вигідніші тарифи.  
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Останнім часом питання соціальної відповідальності бізнесу стає 

надзвичайно актуальним. Це пов’язано з тенденцією соціалізації суспільства. 

Адже з’являється все більше підприємців, які спрямовують свою діяльність 

на соціум, держава починає впроваджувати механізми для соціального 

партнерства, а за висновками міжнародних організацій, компанії, які 

реалізують політику соціальної відповідальності, мають вищі рейтинги, ніж 

їхні конкуренти, що не користуються цим інструментом.  

Європейська Комісія визначає соціальну відповідальність як 

концепцію, згідно з якою компанії інтегрують соціальні та екологічні 

питання у свою комерційну діяльність та взаємодію із зацікавленими 

сторонами на добровільній основі [1]. 

Ідея соціальної відповідальності стає важливою не лише для 

працівників компанії, але й для її споживачів, стейкхолдерів. Загалом, базою 

на якій будується встановлення соціально відповідальних відносин є 

розвиток громадянського суспільства, де превалює розвинена система 

соціальних інститутів, оскільки кожен громадянин отримує демократичні 

права та приймає відповідальність перед суспільством, державою та собою. 

В сучасному світі все більшою мірою постає питання збереження та 

відновлення екології, а опитування показують, що 64% представників нового 

покоління не будуть працювати в компанії, якщо у неї не буде сильної 

програми корпоративної відповідальності. За даними Глобального звіту про 

корпоративну соціальну відповідальність, в Україні 70% покупців готові 
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платити більше за продукцію тих компаній, які проявляють відповідальність 

по відношенню до суспільства і навколишнього середовища. Турбота бренду 

про навколишнє середовище впливає на рішення про покупку 84% українців 

(і 85% світових споживачів), а соціальні ініціативи бренду важливі для 68% 

українців (і 80% світових споживачів). 

Питання соціально відповідальних відносин серед інститутів 

«держава», «суспільство», «бізнес» є надзвичайно важливим і має місце у 

провадженні політики країн Євросоюзу. Україна, перебуваючи в складних 

умовах карантину, впроваджує нові законодавчі акти для розвитку концепції 

соціальної відповідальності бізнесу. Зокрема 24 січня 2020 року було 

ухвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері розвитку 

соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року. За 

рахунок цього планується підвищення стандартів життя українців, рівня 

медичного обслуговування, поліпшення стану навколишнього середовища, а 

також отримання конкурентних переваг на міжнародному ринку та залучення 

додаткових інвестицій. Таким чином Україна планує пришвидшити 

інтеграційні процеси приєднання до ЄС та забезпечити стале економічне 

зростання. 

Питання впровадження соціальної відповідальності має місце і через 

приєднання України до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та 

багатонаціональні підприємства. Вона визначає керівні принципи ведення 

бізнесу та стандарти відповідальної ділової поведінки.  

Основними принципами визначеними Декларацією ОЕСР є 

забезпечення захисту прав людини, зайнятості населення, охорони 

навколишнього природного середовища, розкриття інформації щодо 

діяльності суб’єктів господарської діяльності, боротьби з доходами, 

одержаними злочинним шляхом, захисту інтересів споживача, розвитку 

науки і техніки, захисту конкуренції та прозорості оподаткування [2]. 
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Політика соціальної відповідальності добровільно реалізується 

суб’єктами господарювання у сфері захисту навколишнього середовища, 

трудових відносин, сфері зайнятості населення тощо. Проте, бізнес потребує 

активної підтримки держави і на сьогоднішній день, розвиток соціальної 

відповідальності є одним з пріоритетів державної політики.  

Звісно, українські підприємства мають низку проблем, що 

перешкоджають впровадженню соціально відповідальної діяльності на 

належному рівні, проте, активні дії держави зможуть не лише звернути увагу 

вітчизняного бізнесу на ці питання, але й загітувати до дотримання 

зазначених принципів.  

На жаль, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) досі не стала 

ключовою стратегією управління на більшості вітчизняних підприємств. І 

головними причинами, які виділяє менеджмент компаній є брак досвіду 

реалізації стратегії, нестача коштів на виконання заданих програм та 

психологічна неготовність до ведення бізнесу в складних умовах карантину з 

дотриманням принципів КСВ. 

Низка вітчизняних підприємств все ж йде за шляхом соціальної 

відповідальності, проте порівнюючи їх діяльність з іноземним бізнесом, 

можна зробити висновок, що більшість українських суб’єктів 

господарювання впроваджуючи КСВ спрямовують фокус на внутрішні 

потреби підприємства, тоді як зарубіжні компанії реагують на зовнішні 

виклики сучасності. Проте і на вітчизняних підприємствах спостерігаються 

зрушення у цьому питанні. Прикладом прояви соціальної відповідальності 

великого бізнесу була реакція на нестачу медичного обладнання в складні 

періоди карантину. 

Для чіткого розуміння вектора руху України, виділимо основні 

напрями політики Євросоюзу в питанні впровадження корпоративної 

соціальної відповідальності: 
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• Оприлюднення інформації про роль КСВ для суспільства, 

інформування щодо кращих прикладів соціально відповідальних 

підприємств; 

• Проведення навчання, тренінгів з питань КСВ; 

• Залучення стейкхолдерів до розробки документів розвитку 

соціальної відповідальності; 

• Міжнародна співпраця, підтримка ініціатив міжнародних 

організацій, конвенцій, угод; 

• Розвиток міжнародної системи звітності, стандартів КСВ, 

сертифікації продукції, що сприяє просуванню продукції на міжнародний 

ринок; 

• Надання податкових пільг, субсидій, преференцій державою. 

У межах імплементації наведених вище напрямів в Україні, згідно з 

Концепцією реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку 

соціально відповідального бізнесу до 2030 року, планується досягнення 

показників зазначених у таблиці 1 [2]: 

Таблиця 1 - Планові показники згідно Концепції реалізації державної 

політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу до 

2030 року 

Показник 
Одиниця 

виміру 

2015 

рік 

2025 

рік 

2030 

рік 

Співвідношення середньої заробітної плати жінок і 

чоловіків 
% 74,9 83 85 

Темпи номінального росту середньомісячної 

заробітної плати 
% 100 

понад 

500 

понад 

850 

Частка об’єктів громадського та цивільного 

призначення, благоустрою, транспортної 

інфраструктури, дорожнього сервісу, облаштованих 

з урахуванням потреб осіб з інвалідністю 

% 0-15 70 90 

Частка веб-сайтів, доступних для осіб з порушенням 

зору та слуху 
% 0-15 70 90 

Індекс прозорості суб’єкта господарської діяльності % 19,3 45 60 

Приріст прямих іноземних інвестицій в економіку 

України 

млрд. 

доларів 

США 

3 16 17,5 
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Згідно наведених у таблиці даних планується суттєве зростання усіх 

показників, покращення не лише умов праці, але і якості життя незахищених 

верств населення, що у кінцевому підсумку впливатиме на приріст прямих 

іноземних інвестицій в країну і підвищення її економічної стабільності.  

Отже, євроінтеграція не просто висуває вимоги до широкого 

впровадження соціальної відповідальності в Україні, а є своєрідним 

драйвером для реалізації реформ. Імплементація положень європейського 

законодавства будуть слугувати базою модернізації інститутів національної 

економіки, посиленню її конкурентоспроможності, покращенню ділового 

клімату та збільшення потоку інвестицій в країну.  
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РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ 

ВІДНОСИН 

 

Україна як член СОТ взяла на себе певні зобов’язання, які турбують 

багатьох по сьогодні, за яких може скластися враження, що вітчизняна 
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економіка є певним придатком для більш потужних економічних систем, які 

можуть в своїх інтересах оздоровлювати власні фінансові системи шляхом 

насичення вітчизняної валютно-фінансової системи грошима, які не мають 

належного товарного підкріплення. Кредитні гроші, які викидаються з 

фінансових систем Європи та Північної Америки по мірі необхідності 

провадження там стабілізаційних заходів, приходять на ринки інших країн , в 

тому числі і до України. В цьому аспекті для нашої держави виникають 

ризики стабільності вітчизняної валюти та банківського сектору, а отже, 

виникає необхідність використання державою певних механізмів, які б могли 

врівноважити їх. Розробка такого інструментарію є важливим завданням 

влади на шляху реалізації вектору зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних відносин України. 

Розроблення та успішне проведення фінансової політики можливе 

тільки за умов наявності в Уряду програми суспільного розвитку з 

виділенням інтересів усього суспільства та окремих його груп, 

характеристикою поточних та перспективних завдань, визначенням термінів 

та методів їх вирішення. Результативність фінансової політики тим вища, 

чим повніше вона враховує потреби суспільного розвитку, інтереси усіх 

верств населення, конкретні історичні, етичні та соціальні умови [1].  

В основі політики у сфері міжнародних фінансів лежить управління 

валютнофінансовими і кредитними відносинами. Вона пов’язана з 

міжнародним поділом праці, формуванням і погашенням державного 

зовнішнього боргу, з участю країн в діяльності міжнародних організацій, у 

тому числі, міжнародних фінансових організацій. Міжнародна фінансова 

політика країн спрямована на розвиток продуктивних сил країни і на те, щоб 

зайняти нею своє вагоме місце на міжнародних ринках сировини, товарів, 

робочої сили і капіталів. 

Існує ціла низка проблем регулювання вітчизняного фінансового 

сектору, до них зокрема слід віднести: 
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1. низька стабільність банківської сфери України; 

2. велика частка присутності на вітчизняному ринку банків з іноземним 

капталом або філій закордонних банків; 

3. відсутність ефективного механізму обов’язкового резервування для 

банківських установ; 

4. відсутність довгострокової стратегії розвитку вітчизняного 

банківського сектору; 

5. нераціональна територіальна структура – висока концентрація 

банків, а отже, і наявність відчутної конкуренції у великих торговельно-

промислових центрах та практично повний монополізм двох-трьох банків у 

менш розвинених регіонах; 

6. недостатність правової бази в сфері фінансової діяльності в цілому, 

також практична відсутність податкових та інших регулюючих важелів в 

аспекті стимулювання інвестиційної діяльності, диверсифікації банківських 

операцій [2]. 

Всі ці проблеми негативним чином впливають на 

конкурентноздатність вітчизняної банківської та фінансової системи, 

створюють умови для погіршення кредитних рейтингів економіки України, 

що, в свою чергу, впливає на рівень інвестицій в країну, що в свою чергу 

погіршує відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності 

За таких умов найбільш перспективним напрямком вдосконалення 

засобів державного регулювання валютно-фінансових відносин може стати 

створення декількох банків державної форми власності з подальшою 

концентрацію навколо них промислових підприємств, а в подальшому 

створення промислово-фінансових груп за участю підприємств державної 

власності та державних банків в експортоорієнтованих галузях економіки. В 

цьому аспекті вбачається не лише необхідним розробка відповідної 

програми, а й прийняття низки нормативно правових актів зокрема 

спрямованих на: 
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1. створення сприятливих умов розвитку експортоорієнтованих галузей 

(хімічна промисловість, агропромисловий комплекс, машинобудування) 

шляхом надання низки преференцій підприємствам зазначених галузей, які 

мають державну власність; 

2. надання державних низьковідсоткових кредитів та довгострокових 

позичок підприємствам зазначених галузей, що перебувають у приватній 

власності; 

3. створення спеціальних економічних зон на територіях компактного 

розміщення підприємств зазначених галузей [3]. 

Окрім цього, слід розвивати систему небанківських фінансових 

установ та організацій, інвестиційних фондів, страхових фондів, кредитних 

спілок. Створення розгалуженої та стабільної інфраструктури ринку 

фінансових послуг забезпечить належний рівень їх конкурентоспроможності 

та, відповідно, попит на вітчизняні фінансові ресурси на світовому ринку. Це 

створить передумови для відтоку грошової маси з України, а відтак до 

здорожчання вітчизняної валюти. 

Таким чином, з огляду на виключну важливість розвитку 

валютнофінансових відносин , перспективи державного регулювання цієї 

сфери мають забезпечити створення дієвого та ефективного комплексу 

заходів спрямованих на: стабілізацію вітчизняного ринку фінансових послуг, 

посилення позицій вітчизняної валюти, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та стабільності вітчизняного банківського сектору, 

стимулювання функціонування інфраструктурних небанківських інституцій 

ринку фінансових послуг, захисту вітчизняних учасників валютно-

фінансових відносин. Всі ці заходи державного регулювання мають привести 

до безперебійного забезпечення вітчизняної економіки фінансовими 

потоками та підвищити рівень надійності національної валюти, що в свою 

чергу вдосконалить відносини в сфері зовнішньоекономічної діяльності 
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ЕЛЕКТРОННІ ДЕКЛАРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ОДНА З ВИМОГ 

ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Шлях України до Європейського Союзу завжди був досить складним 

процесом, адже українська економіка та стандарти не відповідають тим, що 

визначені прийнятними для ЄС. У зв’язку з цим Європейським парламентом 

було визначено ряд вимог, які мають бути виконані для вступу України до 

цього економічного та політичного союзу. Підготовка угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС розпочалась у 2012 році, проте підписана була лише у 

2014 [1]. У жовтні 2014 року в Україні було ухвалено закон «Про запобігання 

корупції», згідно якого було запроваджено нововведення в антикорупційній 

системі України [2]. Закон передбачив створення такого органу як 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), який 

виконуватиме наступні функції: 

- Формуватиме та реалізуватиме державну антикорупційну політику; 
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- Нестиме відповідальність перед Верховною Радою України за 

контроль та перевірку декларацій осіб, які уповноважені на виконання 

функцій держави та/або місцевого самоврядування; 

- Забезпечуватиме створення та ведення Єдиного державного реєстру 

електронних декларацій посадовців, а також надаватиме відкритий доступ до 

нього; 

- Здійснюватиме моніторинг та контроль за дотриманням 

встановлених обмежень щодо фінансування політичних партій та 

використанням політичними партіями коштів, які були виділені з державного 

бюджету; 

- Здійснюватиме захист та співпрацюватиме з викривачами корупції; 

- Координуватиме антикорупційні програми державних установ та 

компаній; 

- Аналізуватиме корупційні ризики та здійснюватиме моніторинг 

державних органів у сфері запобігання корупції. 

Досліджуючи питання детальніше, розуміємо, що Єдиний державний 

реєстр декларацій осіб являє собою електронну онлайн-систему, яка дозволяє 

вносити, перевіряти та оприлюднювати майнові декларації держслужбовців, 

а також інших осіб, які зобов’язані це робити за законом. Такий реєстр почав 

працювати у 2016 році [3]. 

Згідно з умовами використання такої системи електронного 

декларування, вона має виконувати наступні завдання: 

1) Введення даних суб’єктом декларування, а саме: 

- Спростити процес введення даних суб’єктом декларування; 

- Забезпечити захищений протокол аутентифікації для входу до 

системи електронного декларування; 

- Запобігти помилок під час введення даних суб’єктом декларування. 

2) Перевірка декларацій: 

- Виконувати перехресну перевірку інформації; 
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- Надавати доступ до системи е-декларування іншим державним 

базам; 

- Оптимізувати процедуру обробки декларацій. 

3) Зберігання: 

- Забезпечувати захищене зберігання даних. 

4) Оприлюднення:  

- Надавати відкритий онлайн доступ та засіб пошуку по відкритих 

даних; 

- Створювати відкритий АРІ для розробників. 

Також звернемо увагу на те, що існує відповідальність за 

недостовірність введення даних до системи електронного декларування. 

Жодного покарання не передбачено лише у разі, якщо після перевірки 

заповненої декларації буде знайдено не задеклароване майно або грошові 

кошти у сумі до 137 тисяч гривень. Проте у випадку приховування більшої 

суми державному службовцю або іншій особі, яка зобов’язана декларувати 

свої надходження, погрожує штраф у розмірі до 51 тисячі грн, громадські 

роботи до 240 годин або ж навіть позбавлення волі строком до 2 років із 

забороною обіймати попередню посаду до 3 років. 

Як було зазначено вище, система запрацювала у 2016 році, коли перш 

за все було визначено, кому в першу чергу потрібно подати декларації, а 

саме: верхівка влади, державні службовці, представники судової системи 

тощо. Після оприлюднення відкритої інформації, кожен мав доступ до неї, 

яку можна перевірити на Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування [4]. 

Впровадження системи е-декларування стало важливим кроком 

України на шляху до Європейського союзу, після якого ми неодноразово 

отримували транші Міжнародного валютного фонду, що говорить про 

певний рівень довіри до України, якого не було раніше.  
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Отже, звітність посадовців через систему електронного декларування – 

один із важливих етапів до подолання корупції в Україні. Розуміємо, що 

самостійно Україна не запроваджувала б такого механізму, проте у зв’язку із 

вимогою Європейського Союзу такі позитивні зміни відбулись. 
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ОФШОРИ У РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Надзвичайно актуальною є проблема пошуку фінансових ресурсів для 

того, щоб сформувати фінансові передумови відновлення економіки України, 

її подальшого сталого розвитку та активізації економічної динаміки. Як 

свідчить світова практика, економіки, спрямовані на відновлення, у разі 

відсутності внутрішніх ресурсів розвитку змушені активно використовувати 

зовнішні фінансові джерела. Використання національного багатства є 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Угода_про_асоціацію
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/Єдиний_державний_реєстр_декларацій
https://public.nazk.gov.ua/
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альтернативним до застосування іноземних капіталів, позаяк внаслідок 

останнього виникають борги країни. 

З огляду на негативні наслідки та перспективи, нагальність пошуку 

ресурсів фінансування змушує подивитись перш за все на ту частку 

фінансового багатства, яку країна використовує неефективно або взагалі 

втрачає, зокрема внаслідок виведення національних капіталів в офшори. У 

контексті фінансових ресурсів розвитку капітали, що втікають в офшори, є 

сьогодні часткою незадіяного потенціалу розвитку. Тому в умовах 

зростаючої боргової залежності України питання оцінки фінансового 

потенціалу та аналізу можливостей його використання у більш продуктивний 

для країни спосіб стає надзвичайно актуальним [1]. 

Як відомо, офшори становлять всесвітню проблему. Тому вона може 

потребувати всесвітнього розв'язання. 

Використання офшорів не унікальне для України та інших 

пострадянських країн. Вони виникли всередині західного світу. Однак 

пострадянські олігархи навчилися використовувати вади цього явища, та ще 

й у масштабах, катастрофічних для власних економік. 

Є три головні джерела виникнення офшорів, або «податкових гаваней»: 

1) офшори здебільшого з'являються у маленьких країнах чи на 

островах. Для них низькі податки та зменшені до мінімуму законодавчі 

вимоги є основним способом заробляти гроші. Населення в цих країнах 

невелике, соціальні проблеми є порівняно скромними, а громадське 

суспільство практично відсутнє. Це і пояснює мотивацію тримати податки і 

законодавство на «низькому рівні»; 

2) історія офшорів має виразне кримінальне минуле. У 30-х роках ХХ 

ст., коли Аль Капоне та його «партнер» Меєр Ланські будували свою 

кримінальну імперію в США, вони вигадали механізм відмивання грошей. 

Кримінальні гроші вивозилися на близькі до Америки острови (спочатку – 

Кубу, потім – Бермуди). На них засновувалася компанія, гроші клалися на її 
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рахунок. А потім уже «легально» інвестувалися в США, отримуючи вигляд 

«білих» грошей. Ця схема поволі розросталася і на «біліші» галузі; 

3) фінансовий бік офшорів почав розвиватися після Другої світової 

війни. Тоді американська банківська система була стиснута в досить 

жорстких законодавчих рамках; водночас долар ставав (замість золота) 

головною опорою глобальної фінансової системи. У світі почав з'являтися 

величезний попит на долар – натомість американські норми не дозволяли 

банкам грати на різницях валютного курсу чи багато заробляти на доларових 

депозитах. Це стало відомим під назвою «євродоларовий ринок», що 

розквітнув у 50-х роках минулого століття. Основна його риса – значно 

менше регулювання фінансових операцій. 

Згодом ці гавані «фінансового раю» почали поширюватися й на інші 

юрисдикції, що мало вплив на американську економіку і змусило її теж 

зменшити законодавчий тиск на фінансову сферу. А це відкрило двері для 

стрімкого зростання фінансового капіталізму – у якому гра на ринках та 

спекуляції має неостанню роль [2]. 

В якій-небудь точці світу з’являється новий господарюючий суб’єкт, 

що повністю перебуває під контролем офшорного бізнесу. У цьому полягає 

суть останнього. Ззовні ж компанія-офшор має вигляд незалежного 

міжнародного партнера. 

Розмістивши через офшорну фірму кошти в провідних зарубіжних 

банках, можна також убезпечитись  від політичних і економічних потрясінь 

та інших пов’язаних з цим ризиків. Українських компаній використовують 

офшори для вирішення двох найголовніших завдань, які взаємопов’язані: 

1) мінімізація оподаткування для збільшення власних прибутків; 

2) участь у власності українських підприємств через офшори для 

заховання дійсних власників, легкого вилучення та вивозу капіталу [3]. 

Саме тому міжнародні організації та уряди намагаються боротися з 

офшорами. Серед заходів – ухвалення у 2010 році закону "Про податкові 
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вимоги до іноземних рахунків" (FATCA). Він зобов'язує фінансові установи 

іноземних країн звітувати до Податкової служби США «про фінансові 

рахунки, відкриті у цій іноземній країні платниками податків США або 

юридичними особами іноземних країн, значна частка статутного капіталу 

яких перебуває у володінні платників податків США» [4]. 

Одним із механізмів боротьби з офшорними юрисдикціями з метою 

ускладнення використання таких юрисдикцій для бізнесу є механізм 

внесення юрисдикції до «чорного» списку. У грудні 2017 р. ЄС завершив 

роботу над «чорним» списком юрисдикцій, які не співпрацюють у питаннях 

оподаткування. Особливістю такого списку ЄС є те, що він став єдиним для 

всього Європейського Союзу.  

До «чорного» списку Євросоюзу потрапляють юрисдикції, які: 

1) мають «проблеми з податковою прозорістю» (тобто не беруть участі 

в міжнародному обміні інформацією); 

2) проводять так звану недобросовісну податкову політику шляхом 

встановлення преференційних режимів оподаткування; 

3) не приєдналися до плану BEPS і не планують робити жодних дій для 

виправлення зазначених вище «недоліків». 

До таких країн можуть застосовуватись важелі впливу: 

1) додаткове оподаткування операцій з резидентами цих країн; 

2) додатковий контроль податкових органів і додаткова звітність за 

такими угодами з резидентами цих країн. 

У первинному варіанті списку, опублікованому 5 грудня 2017 р., 

перебувало 17 країн і територій [5]. Станом на 23 лютого 2021 р. у списку 

залишаються 12 юрисдикцій – Американське Самоа, Ангілья, Домініка, 

Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, 

Віргінські острови США та Вануату [6]. 

Щодо України, 1 січня 2017 р. країна приєдналася до Програми 

розширеного співробітництва у рамках Організації економічного 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

257 
 

співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та взяла на себе зобов’язання 

імплементувати мінімальний стандарт Плану дій для боротьби з 

розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під 

оподаткування (англ. Base Erosion and Profit Shifting, далі – BEPS). 

Обов’язковими до виконання Україною є чотири кроки з п’ятнадцяти 

запропонованих, а саме: 

1) крок 5 «Удосконалення заходів боротьби з податковими 

зловживаннями»; 

2) крок 6 «Недопущення зловживання пільгами, передбаченими 

двосторонніми угодами»; 

3) крок 13 «Рекомендації про документацію з трансфертного 

ціноутворення та розкриття інформації по країнах»; 

4) крок 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження 

шляхом вирішення спорів». 

Кроки 6 та 14 передбачають обов’язкове внесення змін до діючих 

міжнародних двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування 

шляхом проведення двосторонніх переговорів [7]. 

Також з метою недопущення ухилянь від сплати податків та зборів 

господарюючими суб’єктами і для того, щоб запобігати відмиванню коштів в 

офшорах, Уряд України 3 березня 2021 р. затвердив певний план заходів:  

1) забезпечення оновлення українського переліку офшорних зон з 

урахування правових норм ЄС та даних Глобального форуму з прозорості 

та обміну інформацією для податкових цілей та ОЕСР; 

2) запобігання незаконному виведенню коштів за кордон, у тому 

числі до офшорних зон, незаконному переміщенню товарів на підставі 

підроблених рахунків-фактур (інвойсів); 

3) подання правоохоронним органам узагальнених матеріалів, 

сформованих за результатами здійснення моніторингу фінансових 
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операцій, та виявлення таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією 

доходів від податкових злочинів; 

4) запровадження автоматичного обміну інформацією з 

податковими органами інших країн, зокрема відповідно до Загального 

стандарту звітності (CRS). 

Окрім того, передбачається подальша імплементація Плану дій BEPS 

шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів. Ще один пункт 

плану напрямлений на застосування заходів податкового контролю із 

запобігання ризикам необґрунтованого формування платниками податку на 

додану вартість податкового кредиту з урахуванням категорії ризиковості 

суб’єктів господарювання – учасників схем ухилення від оподаткування [8]. 

Таким чином, офшори, з одного боку, призводять до відпливу капіталу 

з держави, якщо її резиденти використовують офшорні інструменти, а з 

іншого боку, вони сприяють зростанню прибутку підприємців завдяки 

зменшенню оподаткування. 

Однак зрозуміло, що поки в Україні не створять сприятливих умов для 

бізнесу, українські підприємці будуть застосовувати у своїй діяльності 

офшорні схеми. Щоб залучити в Україну інвестиції й зупинити відплив 

вітчизняного капіталу, потрібно створити сприятливий валютно-фінансовий 

та фіскальний режим і забезпечити лояльність державного регулювання. 
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В умовах кризових процесів, що притаманні економіці України, 

одними з головних пріоритетів соціально-економічного розвитку є 

активізація підприємницького сектора та поліпшення життєвого рівня 

населення. Головною умовою досягнення зазначених цілей є залучення 

прямих іноземних інвестицій, які активізують підприємницьку діяльність та 

виступають одним з головних показників, що впливають на економіку країни 

та сприяють позитивній динаміці економічного розвитку. Крім того, 

надходження ПІІ в національну економіку є важливим елементом 
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подальшого розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і одним з показників 

інтеграції країни в світову економіку. 

Основною метою дослідження є визначення особливостей та 

можливостей інвестиційної діяльності України. 

Інвестиційна діяльність в країні регламентується Законом України 

«Про інвестиційну діяльність» від 04.07.2002 року, останні зміни до якого 

було прийнято 3.10.2019 року [1]. Відповідно до цього Закону «Інвестиціями 

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

підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється 

прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект» [1].  

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції в наступних 

формах: 

- Участь іноземних інвесторів у підприємствах України; 

- Створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам; 

- Придбання діючих підприємств; 

- Придбання рухомого і нерухомого майна (земельні ділянки, будинки, 

обладнання, транспорт тощо) [2]. 

Отже, за допомогою прямих інвестицій, компанії-нерезиденти, які 

побудують підприємства або придбають акціонерний капітал, забезпечують 

довгострокові вклади матеріальних засобів в економіку країни. Динаміка 

прямих іноземних інвестицій виступає індикатором рівня довіри інвесторів 

та рейтингу країни. Саме динаміку надходження прямих іноземних 

інвестицій в економіку Україну у період 2015 – 2019 рр. наведено на рис. 1.  



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

261 
 

 
Рис.1. Динаміка ПІІ в Україну з країн світу та ЄС, 2015-2019 рр.[3] 

 

З рисунку видно, що з 2015 року, через політичну невизначеність в 

Україні, надходження іноземних інвестицій зменшилися і склали у 2016 році 

лише 31 млн. дол. США. У 2018 ситуація трохи покращилась і обсяг 

інвестицій складав майже 33 млн. дол. США, що значно більше, ніж у 2015 

році. Період з 2017 по 2019 роки показує незначне збільшення надходжень і 

свідчить про обережність іноземних інвесторів вкладати великий капітал в 

економіку країни, а це впливає на інвестиційний клімат не найкращим чином. 

Що стосується 2020 року, то треба зазначити, що недостатньо швидкий 

прогрес у реалізації структурних реформ та невизначеність із майбутніх 

перспективами подолання епідемії COVID-19 в Україні визначають низькі 

обсяги іноземних інвестицій в економіку та не дозволяють повною мірою 

виявити виробничий потенціал української економіки [4]. 

Для подальшого аналізу вважаємо за доцільним дослідити географічну 

структуру іноземних інвестицій. Згідно зі статистичними даними у 2019 році 

найбільше інвестицій в економіку України надійшло з Кіпру – 10,369 млн. 

доларів. Друге місце посідають Нідерланди (8,301 млн. доларів), третє – 

Велика Британія (2,061 млн. доларів), 4 та 5 місце займають Німеччина (1,843 
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млн.доларів) та Швейцарія (1,715 мл.доларів) відповідно. Зазначимо, що на 

країни ЄС припадає дві третини всіх ПІІ країни (28,289 млн. доларів). 

Для оцінки інвестиційного клімату, були впроваджені міжнародні 

рейтинги. Перш за все, потенційний інвестор звертає увагу на значення 

індексу інвестиційної привабливості (Рис.2.), який виявляє стан бізнес-

клімату, і розробляється Європейською Бізнес Асоціацією. Індекс 

формується за допомогою трьох складових: оцінки інвесторів попереднього 

періоду, оцінки поточного стану і прогнозів на найближчий період [5]. 

 

 
Рис. 2. Динаміка Індексу інвестиційної привабливості України за 2012-

2020 рр. (бали за шкалою Лайкерта) [5] 

 

Європейська Бізнес Асоціація виділяє перелік причин, що впливають 

на процес залучення прямих іноземних інвестицій в національну економіку.  

Проблема захисту прав власності в Україні є достатньо актуальною, бо 

прагнення інвестора зберегти свій капітал, втримує його бажання вкладати 

інвестиції у будь-які сектора національної економіки. Крім того, на низький 

рівень вкладення ПІІ впливають військові дії на Сході країни, хаотичні зміни 

інвестиційної політики, корупція, недовіра до судової влади, нестійкий 

індекс валюти та фінансово-бюджетна система.  
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Серед основних проблем, з якими стикаються іноземні інвестори в 

Україні, можна виділити наступні: проблематичність відкриття рахунків для 

нерезидентів, потреба постійного оновлення тимчасової посвідки на право 

проживання в країні, безпроблемного повернення інвестованого капіталу 

тощо. З цього випливає, що необхідно сформулювати умови для залучення 

прямих іноземних інвестицій до економіки України, що будуть стимулювати 

пожвавлення підприємницької активності, а саме: створення вакантних 

посад, підвищення кваліфікаційного рівня місцевих працівників, збільшення 

диверсифікації експорту, поширення інноваційних методів управління, 

розвиток та обмін технологіями.  

Таким чином, для підвищення інвестиційної привабливості України 

необхідно перш за все вирішити головні проблеми та забезпечити розвиток 

умов, які будуть приваблювати ПІІ, а це політична, економічна, 

епідеміологічна та фінансова стабільність, інвестиційні гарантії, поліпшення 

інвестиційного клімату та вдосконалення дії Закону щодо регулювання 

інвестиційної діяльності. 

Отже, прямі іноземні інвестиції – це вагомий фактор, що впливає на 

швидкість економічного зростання. Збільшення обсягу прямих іноземних 

інвестицій в країні на пряму впливає на впровадження новітніх технологій та, 

як наслідок, на підвищення якості виготовленої продукції, що в свою чергу 

допомагає активізувати підприємницьку діяльність та призводить до 

розвитку економіки країни в цілому. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Міжнародні відносини - це одна із найважливіших сфер державних і 

недержавних проблем, у дипломатичній, політичній, науково-технічній, 

економічній, культурно-гуманітарній діяльності. Вони завжди були і 

залишаються предметом підвищеної уваги політиків, науковців та аналітиків. 

Це відображається у широкому світлі монографічних досліджень, фахових 

статей та різних аналітичних матеріалів, які присвячені ,як аналізу 

міжнародних відносин в цілому міжнародно-правових механізмах 

функціонування сучасної міжнародної системи, так і зовнішньої політики 

конкретних держав, у тому числі й нашої країни. З цього випливає, що аналіз 
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міжнародного комплексу відносин у сучасності ефективно поєднується із 

виокремленням і детальною характеристикою його окремих функціонально-

структурних складових. 

Перші дослідження міжнародних відносин почалися тисячі років тому. 

Усім відомі вчені, такі як, Баррі Бузан та Річард Літтл почали розглядати 

взаємодію давніх шумерських міст держав, ще чотири тисячі років тому 

донашої ери, як першу повноцінну складу міжнародної системи. При цьому 

ґрунтовною основою для сучасних досліджень у сфері актуальних 

міжнародних відносин і міжнародного права, зовнішньої політики і 

національної безпеки України розкривають наукові праці засновників і 

організаторів кафедри зовнішньої політики Надзвичайних і Повноважних 

Послів України професорів Гуменюка і Василенка, Радника-посланника 

Посольства України у Великій Британії професора Білоусова, професорів 

Кірсенка, Віднянського, Мартиненка і доцента Хоменка , а також наукові та 

науково-методичні розвідки професорсько-викладацького складу кафедри, 

які присвячені історії дипломаті і міжнародних відносин. Планові підходи до 

розуміння сучасного етапу еволюції були закладені в період руйнування 

епохи «холодної війни» і формування нових основ світового і міжнародного 

порядку. Особливість цього процесу полягає в тому, що крах післявоєнного 

устрою відбувся в мирних умовах. Зазначимо, що система міжнародних 

відносин у сучасному світі має дуже складну будову. Вчені – професори , 

такі як, Віднянський та Троян і доцент Шаповалов велику увагу приділяють 

дослідженню міжнародних відносин і міжнародних систем. Потрібно 

відзначити і той факт, що основну роль у пізнанні законів функціонування 

міжнародної системи відіграє її структура. Згідно їхньої ідеї, 

неконтрольована діяльність незалежних держав із своїми інтересами формує 

міжнародну систему, головною ознакою якої є домінування обмежаного 

числа найсильніших держав. 



Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 
 

266 
 

Стосовно трансформації міжнародної системи, то головним її законом 

вважається закон кореляції між полярністю і стабільністю міжнародної 

системи. Проте розпад радянського блоку поставив такі питання, які не 

можуть бути вирішені в рамках традиційних термінів «полюсів», «балансу 

сил». Світ вступив у смугу невпевненості у завтрішньому дні. За 

визначенням 

російського міжнародного політолога Богатурова міжнародна система 

стала скочуватися до доопрацювання. Як наслідок, глобальна міжнародна 

система переживає глибокі потрясіння, пов’язані з трансформацією своєї 

структури, змінами її взаємодії з середовищем. Це відповідним чином 

позначається на її регіональних і вимірах. 

Особливі закономірності повинні відповідати умовам просторово-

часового та структурно-функціонального характеру. Це означає наступне. 

По-перше, їх дія мала стосуватися не лише виняткових регіонів, а світу в 

цілому. По-друге, вони повинні спостерігатися в історичній 

взаємозалежності, в сучасний період розвитку міжнародних відносин, а 

також невиключатися в майбутньому. По-третє, вони мають охоплювати всіх 

учасників міжнародних відносин і всі сфери суспільного життя. Звідси, 

можна виділити основні дві універсальні закономірності або дві провідні 

тенденції в розвитку сучасних міжнародних відносин. До них належать 

глобалізація та фрагментація міжнародних відносин, становлення єдиного, 

цілісного світу і все нові форми його розколу. Ці універсальні закономірності 

є протилежними сторонами однієї внутрішньо суперечливої тенденції – росту 

взаємозалежності сучасного світу – і її проявів у сфері міжнародних 

відносин. 

Загалом проблема закономірностей і тенденцій еволюції міжнародних 

відносин на думку завідувача кафедри зовнішньої політики та дипломатії 

ДАУ Трояна залишається суперечливою в науці про міжнародні відносини, 

які пов’язані із її відставанням в осмисленні глобальних міжнародних 
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політичних тенденцій. Це пояснюється, насамперед тим, що особливістю 

даної сфери суспільних відносин, де найбільш важко виявити повторюваність 

тих або інших подій і процесів. Тому основними рисами цих закономірностей 

і тенденцій еволюції сучасних міжнародних відносин проявляються у їх 

відносному, вірогідному, минущому характері. 

Водночас постійне вдосконалення, яке цілком можна визначити і як 

трансформаційну еволюцію, та характер змін у світі «пост міжнародної 

політики», прикладом чого виступають і останні події «арабської весни», не 

дають можливості прийти до висновку щодо загальноприйнятої назви 

сучасної системи міжнародних відносин. Перефразовуючи консервативного 

британського публіциста, письменника,політика і журналіста Девіда Прайса-

Джонса, можна говорити про «пластичну ситуацію» в формуванні нової 

системи міжнародних відносин, яка має властивість відносно швидко 

змінюватися і набирати різних форм. Головна ж ціль міжнародної 

архітектури світу «після холодної війни» полягає в забезпеченні миру, 

спокою, розвитку і свободи для всієї світової спільноти. 

На основі даних досліджень порушених проблем, можна зробити 

щонайменше два основних висновки, які безпосередньо мають відношення 

як до дослідження контексту сучасних міжнародних відносин, так і вивчення 

зовнішньої політики і національної безпеки України. Ці висновки є логічним 

наслідком результатів наукового доопрцювання в тому числі й членів 

кафедри зовнішньої політики і дипломатії. По- перше глобальні 

трансформації і еволюційні зміни сучасної системи міжнародних відносин, 

яка перебуває в своєрідній ситуації «пластичної рівноваги», ще не завершені. 

Звідси, врахування всіх потенційно можливих змін у світовому і 

європейському масштабах вкрай важливе для планувавання та здійснення 

ефективної зовнішньої політики України, спрямованої на реалізацію власних 

національних інтересів. По – друге, національній безпеці України й 

одночасно європейській безпеці відповідають партнерські відносини з Росією 
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і реалізація стратегічної мети – підключення держави до 

загальноєвропейської інтеграції. Справі національної безпеки нашої країни 

покликані слугувати гнучка зовнішня політика, використання зручного і 

впливового геополітичного становища для створення належних умов до 

тісної співпраці з Євросоюзом на засадах підписання та реалізації угоди про 

Асоціацію. 

В цих умовах засобами підвищення безпеки для нас слугуватимуть 

нарощування довіри, розширення політичного діалогу і співробітництва як з 

європейськими державами на двохсторонній основі в рамках 

загальноєвропейського процесу, так і з державними та недержавними 

міжнародними акторами на глобальному полі. 

Безперечно, становлення нового світопорядку на демократичних 

засадах буде довгим і складним процесом еволюції сучасної системи 

міжнародних відносин. При цьому його всеохоплююча природа має 

відображати три фундаментальні основи миру – безпеку, соціальний та 

економічний добробут і розвиток, демократію і повагу людських прав і 

свобод. Внесок у їх створення мають зробити всі міжнародні актори, і 

насамперед держави, в тому числі Україна як впливова регіональна 

європейська константа, керуючись при цьому виваженою, добре 

збалансованою і прогнозованою для партнерів політикою, спрямованою на 

забезпечення сприятливих для поступального розвитку української держави і 

суспільства міжнародних умов. 
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Міжнародний маркетинг є специфічним феноменом, органічною 

підсистемою загальної сфери маркетингових відносин. Це така система 

організації діяльності суб'єктів виробничої сфери, яка сприяє оптимізації 

функціонального з'єднання виробничих цілей і поточних потреб іноземних 

споживачів. Завдяки їй можливе досягнення оптимальних показників 

підприємницької діяльності - прибутків, рентабельності, технічного і 

ресурсного забезпечення, заробітної плати і ін. Іншими словами, 

міжнародний маркетинг є важлива умова встановлення дієвого зворотного 

зв'язку між попитом і пропозицією в міжнародному масштабі, є своєрідним 

гарантом того, що виготовлена продукція, пройшовши всі етапи виробничого 

процесу, знайде свій шлях до кінцевого споживача за кордоном.  

Термін "міжнародний маркетинг" відноситься до діяльності 

міжнародних фірм, сфера виробничої і комерційної діяльності яких 

розповсюджується на зарубіжні країни. «Маркетинг» у перекладі означає 

«ринкова діяльність», тому з визначення маркетингу випливає, що в ньому 

беруть участь виробники товару, відділ маркетингу, який є на підприємстві, і 

посередники. Сутність маркетингу розкривається в його складових: 

- економічний процес, 

- господарська функція , 
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- господарська концепція. 

 Маркетинг як економічний процес розглядається як будь-яка 

діяльність, спрямована на просування товарів від того, хто їх виробляє, до 

того, хто їх потребує, тобто маркетинг виконує функцію контакту виробника 

зі споживачем, сприяє підвищенню процесів обміну між ними. 

 Маркетинг як господарська функція розглядається як специфічна 

функція підприємства, яка покликана дати відповідь на такі питання: Які 

товари варто пропонувати на ринку й чому? Коли й на яких умовах? Як 

організувати доведення товару до споживача?  

Маркетинг як господарська концепція є способом мислення, вихідним 

пунктом якого є попит на товари. 

Для багатьох підприємств вивчення й застосування міжнародного 

маркетингу необхідне внаслідок наростаючої відкритості щодо зовнішніх 

ринків і з метою удосконалення їхніх відносин з цими ринками. Це така 

система організації діяльності суб’єктів виробничої сфери, що сприяє 

оптимізації функціонального з’єднання виробничих цілей і поточних потреб 

інонаціональних споживачів, стикуванню приватних інтересів у всіх сферах 

економічного життя - виробничої, посередницької, споживчої. Завдяки їй 

можливе досягнення оптимальних показників підприємницької діяльності - 

прибутку, рентабельності, технічного й ресурсного забезпечення, заробітної 

плати тощо. Іншими словами, міжнародний маркетинг являє собою важливу 

умову встановлення діючого зворотного зв’язку між попитом та пропозицією 

в міжнародному масштабі, є своєрідним гарантом того, що виготовлена 

продукція, пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайде свій шлях до 

кінцевого споживача за рубежем. Термін «міжнародний маркетинг» 

належить до діяльності міжнародних фірм, сфери виробничої й комерційної 

діяльності яких поширюється на закордонні країни. 

Міжнародний маркетинг являє собою підхід до прийняття виробничих 

рішень з позиції найбільш повного задоволення вимог і місцевих, і іноземних 
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споживачів. Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі своїм 

виробничим підрозділам - місцевим і закордонним - відносно науково-

технічних розробок і продукції, що випускається, визначає найбільш 

ефективну технологію виробництва, включаючи міжфірмове й 

внутрішньофірмове кооперування. Тут важливу роль грають маркетингові 

програми, розроблені в структурних підрозділах материнської компанії - 

виробничих відділеннях, що постають як основні виробничо-господарські 

ланки, які відповідають за кінцевий результат діяльності - одержанні 

прибутку, народну діяльність фірм та є передумовою планування 

виробництва фірми в цілому, оскільки дають можливість установити 

оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва. За 

результатами маркетингової діяльності і на її основі проводяться міжнародні 

комерційні справи та комерційні операції. 

Міжнародний маркетинговий комплекс - це система інструментів, 

методів, прийомів, підходів щодо товару ціни, просування, каналів 

розподілення, використання яких має на меті формування конкурентних 

переваг на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку Елементами 

маркетингового комплексу є товар, ціна, просування, канали розподілення. 

Сукупність цих маркетингових елементів та їх адаптація до вимог певного 

сегмента дістала назву «концепція маркетинг-мікс» .  

Компанії діють у зовнішньому маркетинговому середовищі, тому воно 

є важливим об’єктом вивчення для фахівців з міжнародного маркетингу. 

Перед прийняттям рішення про вихід на певний зарубіжний ринок треба 

ретельно дослідити всі складові міжнародного маркетингового середовища: 

економічну, політико-правову і соціокультурну. Деякий вплив на 

міжнародний маркетинг чинить природно-географічне середовище. З 

посиленням інноваційної та інформаційної складових починають 

виокремлювати науково-технічне та інформаційне середовище міжнародного 

маркетингу. Міжнародне маркетингове середовище постійно ускладнюється, 
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посилюється взаємодія його складових, зростає непередбачуваність, 

загострюється конкуренція тощо. У контексті міжнародного маркетингу 

середовище є значно важливішим елементом, ніж для маркетингу в межах 

одної країни, адже у нього для будьякого суб’єкта діяльності значно більший 

потенціал невизначеності й новизни. 

Важливими чинниками, що впливають на міжнародний маркетинг, є 

захист прав споживачів, авторське та патентне право, дотримання 

податкового, трудового, антимонопольного, рекламного законодавства 

країни. Крім того, суб’єкти міжнародного бізнесу здійснюють комерційні 

операції з огляду на загальносвітові правила міжнародної торгівлі, бізнес-

права та укладання угод. Метою дослідження політико-правового 

середовища є визначення політичного ризику та розробка стратегії його 

зменшення. Для цього насамперед аналізуються політичне середовище та 

можливі дії країни, яка досліджується, а також власної. Міжнародний досвід 

свідчить, що конкретні економічні дії національних урядів щодо зарубіжних 

країн зумовлені не тільки комерційними інтересами, а й їхніми політичними 

цілями. Існує певний зв’язок між цілями уряду та можливими економічними 

діями, які підвищують політичний ризик. 
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DEVELOPMENT OF NFT 

 

A non-fungible token (NFT) is a unit of data stored on a digital ledger, 

called a block - chain, that certifies a digital asset to be unique and therefore not 

interchangeable. NFTs can be used to represent items such as photos, videos, audio 

and other types of digital files.[1] Such technology existed from 2017 but today it 

is especially popular. It differs from ordinary crypto tokens or are cryptocurrency 

tokens that have fixed price and could compared in a simple way. For instance, we 

take a batch of packed cookies and sell then customer wouldn’t care which exactly 

package it is but what would happen if each package was unique? Would customer 

still not care? The answer is – no. In the second situation for certain customer 

certain cookies has more or less value than others. The same is with NFT, but is 

the information on those tokens unique? Actually copies of these digital items are 

available on the internet to anyone. Buyer of NFT gets only proof of ownership 

and have no copyrights. 

The term crypto token refers to a special virtual currency token or how 

cryptocurrencies are denominated. Tokens can be used for investment purposes, to 

store value, or to make purchases. [2]  

Decentraland is a virtual world in which there is a limited number of land 

plots. These lands can be built up with 2D / 3D models, which essentially gives a 

flight of imagination for content developers. Each land is an NFT token and can be 

traded through the embedded market at any time. The idea has no boundaries, any 

participant can build some semblance of his own world, someone will simulate an 

exhibition of paintings in the Kremlin building, someone will open a seating yard 

in a moon-shaped building. 
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CryptoKittie is a game similar to the idea of Tamagotchi, which appeared in 

1996. In Tamagotch game, you have virtual pet, and we watch its life from birth to 

death. We can help it to cope with illness, hunger or thirst. Simply put, we have 

feed, clean it up, and take care of them as they would be real. But in CryptoKittie, 

our virtual pet, we don't need to clean up after cats, the purpose is to bred and sold 

them. In this game was used ERC-721 (Ethereum Request for Comments), 

technology of Dieter Shirley. On December 2 of year 2017, a new hybrid of a 

collectible game and a marketplace was able to raise about $ 117,000 for the sale 

of the most expensive cat. It was the very first kitty called Genesis. The game 

started to be very popular and attracted significant attention of the crypto 

community, despite the fact that the market at that time was in a phase of 

exponential growth (prices for cryptocurrencies were growing rapidly). Since that 

time, the average number of users of the game has decreased dozens of times, but 

still cats are constantly in the top in terms of DAU (Daily Active Users) in various 

charts. 

Gods Unchained is a collectible card game similar to its centralized brother 

Heartstone. Each card in the game is an ERC-721 token. Cryptogamer has already 

made a report about GU. In addition to God Unchained, there are now a lot of 

games in the stage ranging from alpha testing to ready-to-play products. [3] 

OpenSea which is a leading market place of NFT’s tokens had only 1,5 

million dollar sales per month in 2020. However, in January 2021 they have 

reached level of sales in amount of 8 million dollars and in February – 86.3 million 

dollars. According to Cointelegraph whole sales on all marketplaces of NFT in 

January and February of 2021 had reached level of 300 million dollars. 

 The first big name on NFT market is Pack. This anonymous crypto – artist 

made first NFT that became famous and sold it for $809,789.40 in February 2020  

A 18-year-old artist from Las Vegas named Victor sold his most expensive 

work, The EverLasting Beautiful by FEWOCiOUS, for $550,000, including the 

original canvas on which the animation was based.   
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Nyan Cat an animated gif of cat flying through space and leaving a stream of 

rainbow after itself was putted on auction by Chris Torres who 10 years ago had 

created the meme and in 2021 turned it into NFT that was sold for 300 ether, or 

roughly $561,000. 

In December Mike “Beeple” Winkelmann has broken record by selling $3.5 

million in NFT art in a single drop for his Beeple, The Complete MF Collection. 

Courtesy of the artist.  

However, all records were bitten by Beeple. In February 2021 he has sold 

NFT on his Croassroads for $6,6 million. In March 2021 Beeple sold NFT cold 

Everydays -The First 5000 Days for $69 million. It is a collage of 5000 digital 

drownings that had been creating since May 2007 every day by one. 

NFT’s are used as a holders for pieces of art but for a long time they were 

used only in computer games to by digital items for real money. 

Nowadays such amount of money seems to be insane and many economists 

and entrepreneurs are very skeptical about it. This skepticism is not baseless. NFT 

has many in common with cryptocurrency which is now showing tremendous rise 

in process. However, it is hard to predict ether cryptocurrency is a financial bobble 

or not. Similar problem for investors could be with new – formed market of NFT’s. 

It differs from market of physical art by conception of purchase.  
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