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ЯКИЙ ВНЕСОК В РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ ЗДІЙСНИВ БИ Я,
БУДУЧИ МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ
Лідія Кияк
ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Основним важелем впливу на економіку держави є методи, які вона застосовує. Під
методами державного регулювання економіки слід розуміти способи впливу держави на суб’єктів
ринкової економіки з метою забезпечення сприятливих умов їх ефективного функціонування
відповідно до прийнятої економічної політики держави.
Якби у мене була можливість здійснити хоча б малий внесок у розвиток економіки
держави, я б розпочав його з внесення змін у розвиток логістики.
Виникає питання : « Чому логістика? »
Відповідаю: Сьогодні логістика стала невід’ємною частиною будь-якого бізнесу, хоча
зовсім недавно значення цього слова було багатьом невідомо. Логістикою називається
багатоступінчастий процес, який управляє матеріальними і інформаційними потоками на
виробництві.
Логістика необхідна для грамотного розподілу сировини і готового товару. Під цим словом
мається на увазі організація і координація процесів закупівель, транспортування і зберігання
продукції.
Логістика дозволяє розглянути сукупність технічного та матеріального забезпечення
діяльності організації як єдину систему. Вона означає оптимізацію витрат всіх функціональних
областей підприємства, які неминучі на будь-якому виробництві.
Логістика об’єднує всі багатоступінчасті процеси в одну систему, а також забезпечує
взаємопов’язане управління і планування всіх підрозділів організації.
Ключовими завданнями для вирішення постають :
1. Фактори розвитку логістики в умовах глобалізації ринкових відносин.
2. Значимість логістики.
3. Вартість логістики.
4. Переваги логістичних принципів організації і управління матеріальними потоковими
процесами.
Фактори розвитку логістики в умовах глобалізації ринкових відносин
Сьогодні є незаперечним факт звернення фахівців і вчених, бізнесменів і господарників до
логістики для рішення в основному проблем економічного характеру. логістики як практичної
науки.
Як логістика може впливати на економіку держави в цілому (рис. 1)? Відповідь на це
питання ми отримаємо розглянувши фактори впливу.
1. Міжнародна експансія промисловості. Цей фактор спонукає фактично всі великі
компанії до участі в бізнесі за межами своєї країни. У зв'язку з цим організації тепер перебувають
у постійному пошуку в межах суші і води земної кулі кращих варіантів доставки, збереження,
розподілу і збуту своєї продукції. І в цьому їм допомагає логістика.
2. Ріст міжнародної торгівлі. Даний факт зафіксований Програмою дій "Порядок денний
на XXI століття (AGENDA 21)", що була схвалена Конвенцією ООН по навколишньому
середовищу і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт "Планета Земля"). У даному документі зазначено,
що "за останні роки світова торгівля продовжувала зростати більш інтенсивно, ніж світове
виробництво. Зазначена вигода сьогодні багато в чому підсилюється завдяки логістиці, що
інтегрує діяльність міжнародних фірм і компаній для досягнення найбільш високих результатів.
3. Міжнародний поділ праці і кооперація. На світовому ринковому просторі сьогодні йде
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інтенсивний процес утворення нових і трансформація існуючих транснаціональних компаній, які
змушені використовувати в бізнесі глобальні логістичні канали і ланцюги, що пов'язано з
можливостями підвищення віддачі на вкладений капітал, використанням логістичних
посередників в інших країнах (де більш низькі тарифи), а також сприятливими фінансовими
умовами.
5. Зміна філософії ринку. Сьогодні світова економіка переживає наступну фазу
трансформації ринку, а саме перехід від "ринку продавця" до "ринку покупця".
6. Зростаюча економічна міць регіонів. Цей процес представляє більш широкі можливості
переміщення матеріалів через збільшення споживання продуктів (рис.2).

Рис. 1. Вплив логістики на економіку держави
Сьогодні логістика пронизує практично всі види людської діяльності. Яку б роботу людина
не виконувала, вона так чи інакше використовує правила і принципи логістики.
Розглянемо для прикладу, якщо прийняти за 100% всі роботи, що виконуються, то питома
вага різних видів робіт розподіляється в такий спосіб:
– на виробництво припадає близько 18%;
– на будівництво, добувну галузь і інші виробництва приходиться близько 6%;
– на сервіс – 76 % (сектор сервісу включає урядову сферу, сферу харчування, здачу житла,
торгівлю, транспорт, фінанси, страхування, законодавство, медицину, ремонт і обслуговування).
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Рис. 2. Значимість логістики
Висновок: у виробництві операції, які зв'язані з логістикою, займають від 24 до 32%, у
будівництві, добувній галузі і інших виробництвах – від 17 до 26 %, у сервісі логістичні операції
становлять близько четвертої частини.
Вартість логістики.Слід зазначити, що вартість логістики в Україні на 30-40% вища, ніж у
Франції, Німеччині та США. Перегляд цінової політики залишається ключовим завданням.
Хоча є і позитивні сторони, з 1 січня 2018 року відбулося зниження ставки портових зборів
на 20% і зниження дивідендів з 75% до 50% , що дозволять українським портам розвиватися.
Згідно з даними Європейської асоціації, застосування організаціями логістичних
принципів організації і управління матеріальними потоками надає можливість скоротити запаси
від 30 до 70 %, а за даними Промислової асоціації США – на 30 – 50 %.
Грамотне впровадження та застосування логістики дозволяє:
– скорочення витрат у сфері товарообігу на 20 %;
– обсягу запасів – на 30 – 70 %;
– зниження собівартості продукції на 30 %.
– знизити рівень запасів на 30 – 50 %;
– скоротити час руху продукції на 25 – 45 %;
– скоротити повторні складські перевезення в 1,5 – 2,0 рази;
– скоротити витрати на автоперевезення на 7 – 20 і на залізничні перевезення – на
5 – 12 %.
Світова практика свідчить про високу інтегруючу роль логістики, особливо виробництва і
сфери обігу. Погоджуючи останні в єдиний логістичний ланцюг, логістика сприяє не тільки
різкому зниженню запасів, але і збільшенню продуктивності праці і росту обсягу продажів.
СТВОРЕННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ, ЯК ОДИН З
ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ
Наталія Прокопекно, Олена Хмара
Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»
На даному етапі інвестиційна ситуація в Україні характеризується двома аспектами. З
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одного боку, спостерігаються позитивні тенденції: обсяг інвестицій поступово зростає. Однак не
можна не згадати того факту, що Україна все ще знаходиться в переліку країн, які мають
найнижчу інвестиційну привабливість. Ситуація з міжнародними інвестиціями прямо
співвідноситься з внутрішньою економічною ситуацією в Україні. Україна все ще експортує
товари з низькою вартістю.
Цей факт свідчить про те, що ще не відбулося внутрішньої трансформації економіки
України. Для цього вкрай необхідні іноземні інвестиції, які привнесуть нові технології і дозволять
виробляти товари, конкурентоздатні на світовому ринку.
Україна має створити нормальні умови для інвесторів. Важко робити інвестиційний
прогноз, та вже зараз можна говорити про чинники, від яких залежатиме обсяг інвестицій. Якщо
процес реформ буде продовжено, це зможе стати аспектом привабливості для іноземних
інвесторів.
Види інвестицій та їх обсяги перед усім залежить від середовища інвестування, тобто від
характеристики інвестиційного клімату.[1,с.23]
Інвестиційним кліматом прийнято називати сукупність політичних, соціальноекономічних, фінансових, організаційно-правових і географічних чинників, властивих тій або
іншій країні, що приваблюють або відштовхують інвесторів. Ранжирування країн світової
спільноти по індексу інвестиційного клімату і зворотному йому показнику - індексу риски
служить до певної міри вимірником для інвесторів при ухваленні ними рішень.
Поняття "Інвестиційний клімат" відображає ступінь сприятливості ситуації, що
складається в тій або іншій країні (регіоні, галузі) по відношенню до інвестицій, які можуть бути
направлені в країну (регіон, галузь). Оцінка інвестиційного клімату ґрунтується на аналізі
чинників, що визначають інвестиційний клімат сприяючих економічному зростанню. Зазвичай
для цього застосовуються вихідні параметри інвестиційного клімату в країні (притока і відплив
капіталу, рівень інфляції і процентних ставок, частка заощаджень у ВВП), а також вхідні
параметри, що визначають значення вихідних і таких, що характеризують потенціал по освоєнню
інвестицій і ризик їх реалізації. До них відносяться:
природні ресурси і стан економіки;
- якість робочої сили;
- рівень розвитку і доступність об'єктів інфраструктури;
- політична стабільність і передбачуваність;
- макроекономічна стабільність;
- якість державного управління;
- регулювання економічного життя;
- рівень дотримання законності і правопорядку;
- захист прав власності;
- обов'язковість партнерів при виконання контрактів;
- якість податкової системи і рівень податкового тягаря;
- якість банківської системи, доступність кредитування;
- відвертість економіки, правила торгівлі із зарубіжними країнами;
- адміністративні, технічні, інформаційні і інші бар'єри виходу на ринок;
- рівень монополізму в економіці.
Найбільш істотні чинники, що формують інвестиційний клімат:
- Макроекономіка.
- Стан державного боргу.
- Державне управління і економічна політика.
- Інтелектуальна власність.
- Законодавство і судовий захист.
- Дотримання зобов'язань по контрактах.
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- Злочинність і корупція.
- Податки.
- Банківська система.
- Валютна і торгова політика.
- Політика місцевих властей. Відмінності в інвестиційному кліматі для місцевих і
іноземних інвесторів.
Перераховані чинники, що впливають більшою мірою негативно на формування
інвестиційного клімату в Україні, вимагають розробки комплексу мерів по його поліпшенню.
Потрібне радикальне поліпшення інвестиційного клімату, оскільки поки він залишається
недостатньо привабливим.
Разом з тим, швидко і круто змінити ситуацію практично неможливо. Багато процесів, як,
наприклад, налагодження корпоративного управління, забезпечення надійної роботи судової
системи, подолання корупції і інші зміни, мають тривалий характер.
Інвестиційний клімат є найбільш важливим моментом при ухваленні іноземним
інвестором рішення про інвестування в тій або іншій країні; він є комплексним поняттям. Це
сукупність політичних, економічних, правових, адміністративних умов діяльності іноземного
інвестора, що існують в конкретній країні, включаючи заходи, що робляться в ній в цілях
залучення іноземного капіталу (умовно суб'єктивні чинники). Інвестиційний клімат розглядають
одночасно із забезпеченістю країни ресурсами, необхідними для реалізації проектів, він показує
привабливість країни для інвесторів, що вже діють і потенційних. Крім об'єктивних чинників (не
залежних від державної політики), що впливають на привабливість держави для інвестування,
існують і суб'єктивні чинники (залежні від державної політики). Перша група чинників робить в
першу чергу вплив на ступінь ризику вкладень, друга — на прибутковість вкладень.
Іноземний інвестор, маючи великий вибір країн, куди він має можливість помістити
капітал, вибирає найбільш сприятливі умови, оцінює їх, звертаючи першочергову увагу на те,
наскільки ці умови стабільні і як довго вони збережуться. Якщо довгострокові перспективи для
іноземного інвестора сприятливі, він може не звернути уваги на тимчасові перешкоди. Якщо ж
стабільності немає, і вона не є видимою в майбутньому, то ніякі заходи не привернуть іноземного
інвестора.
Крім політичної стабільності важливі загальний стан економіки і державна політика
економічного розвитку. Показовим в зв'язку з цим є постійне зростання валового національного
продукту, постійне зростання (хай і невелике) виробництва.
Іноземний інвестор оцінює і рівень цін на місцеві сировину та матеріали, ступінь зростання
заробітної плати, рівень цін на місцевих сировину і матеріали. Велику роль відіграють інфляція і
інфляційні очікування.
Іноземний інвестор робить перший висновок про державну економічну політику, коли він
починає вивчення валютного регулювання і контролю і, зокрема, таких питань, як коливання
національної валюти, протекціоністські заходи, умови репатріації капіталу і прибутків, імпортне
регулювання. Його цікавить питання, наскільки реально гарантовані його можливості репатріації
капіталу і перерахування дивідендів і відсотків. При цьому кращою реальною гарантією
вважається позитивний платіжний баланс в країні-реципієнтові капіталу. Такі заходи як
встановлення «стелі» при перерахуванні прибутків з країни або прогресивна система їх
обкладення, повинна служити інтересам держави, але не сприяють заохоченню іноземних
інвесторів.
Ємний внутрішній ринок - важливий момент, що позитивно впливає при інших
сприятливих умовах на ухвалення рішень іноземним інвестором. При цьому купівельна
спроможність населення є одним з головних чинників. Зазвичай іноземний інвестор обчислює,
яка частина продукції може бути продана на місцевому ринку.
Інфраструктура — один з важливих чинників, що впливає на рішення іноземного
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інвестора. Негативну дію на інвестиційний клімат спричиняє непрозорість, тобто відсутність
ясних, чітких, легко зрозумілих і загальноприйнятих методів ведення діяльності на світових
ринках капіталу і в національній економіці. До недавнього часу кількісної оцінки капіталу, що не
"прийшов", не існувало. Тепер вона є. Її розробили фахівці відомої аудиторської компанії Price
Walerhouse Coopers (PWC). У запропонованій методиці оцінка проводиться по п'яти критеріях:
рівень корупції, непрозорість законодавчої системи, економіки і фінансової політики, стандартів
бухгалтерського обліку і відносин в бізнесі. По кожному з критеріїв країні привласнювалася
певна кількість балів - від 0 до 150 (150 - абсолютна непрозорість). Після чого виводилося середнє
арифметичне, назване власне індексом непрозорості (opacity index).
Дану оцінку можна інтерпретувати так: країна, що має намір стимулювати приток
іноземних інвестицій, вимушена створювати на своїй території сприятливі умови для інвестора,
зокрема знижувати податкове навантаження.
Велике значення іноземний інвестор приділяє тому, чи є з конкретною країною угода про
заохочення і взаємний захист інвестицій і наскільки ця країна виконує свої договірні зобов'язання.
Найголовніше — наявність правової стабільності. Інвестор повинен чітко знати «правила
гри» і бути упевнений, що вони будуть зберігатися незмінними.
Якщо підсумовувати вище сказане, то можна зробити висновок, що державна інвестиційна
політика повинна постійно реагувати на стан господарського середовища, постійно адаптуватися
до змін, що відбуваються, не тільки в країні нею і у всьому світі. Враховуючи загальні риси і
відмінності в прямих і портфельних інвестиціях держава повинна розробляти специфічні стимули
для цих типів інвестицій. Перш за все, приділяючи увагу залученню прямих інвестицій, оскільки
саме вони є найбільш переважними з погляду розвитку економіки. Державна політика по
залученню інвестицій реалізується в основному через ухвалення законодавчих актів,
поліпшуючих інвестиційний клімат (зниження ризику за рахунок державних гарантій, і
підвищення прибутковості за допомогою надання різних пільг). Особливу увагу слід приділяти
підвищенню стабільності, передбачуваності і прозорості економіки.
З метою збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій, реалізації інвестиційного
потенціалу країни органи влади цілеспрямовано реалізують комплекс заходів щодо створення
сприятливого інвестиційного клімату в України.
Важливою умовою його формування є вироблення стабільного i сприятливого для
економіки держави та іноземних iнвесторiв законодавства. При цьому законодавство в залученні
іноземних iнвестицiй зовсім не зводиться тільки до створення пільгових умов інвесторам, як це
нерідко вважається. Головне завдання законодавства полягає у встановленні i гарантуванні
інвесторам умов, можливостей, прав, обов’язків i вiдповiдальностi в процесі вкладення капіталу
та його використання.
Україна має великий споживчий ринок. За рівнем промислового виробництва Україна
посідає одне з провідних місць у світі, зокрема за видобутком руди і виробництвом сталі.
Перспективними є чорна та кольорова металургія, які становлять майже чверть усього
промислового виробництва, машинобудування, хімічна та нафтохімічна галузі, легка
промисловість.
Науково-технічний комплекс України за своїм обсягом і потенціалом залишається одним
з найбільших в Європі. Країна має статус атомної і космічної держави.
Тому для перетворення зазначених сприятливих факторів у переваги України в справі
створення її високої інвестиційної привабливості з боку держави, насамперед, необхідно
здійснення відповідних заходів.
В даний час в Україні немає єдиного органу, регулюючого діяльність іноземних інвесторів
і однією з головних пунктів котрого буде приваблення іноземних інвесторів та збільшення рівнів
прямих іноземних інвестицій. .[7, с.196]
На думку ряду фахівців для подальшого поліпшення державного регулювання прямих

9
іноземних інвестицій важливе значення мають наступні заходи:
Перш за все, необхідно укріпити правові гарантії для зовнішніх інвесторів, зокрема
шляхом введення порядку розгляду інвестиційних суперечок з їх участю в міжнародному
арбітражі. Така норма передбачена в двосторонніх договорах України з багатьма державами, але
відсутній в її внутрішньому законодавстві.. Не можна не враховувати, що сучасний світовий
ринок капіталу – це ринок інвесторів, арена гострого суперництва країн – реципієнтів інвестицій.
Для досягнення успіху необхідно забезпечити іноземним інвесторам ліберальний, стабільний,
передбачений правовий режим, відповідний стандартам СОТ.
Для залучення масштабних іноземних інвестицій в українську економіку у формі
підприємницького капіталу потрібно ще багато що зробити. Мова йде, перш за все, про
дебюрократизації адміністративних дозвільних і погоджувальних процедур, зведенні їх до
необхідного мінімуму. Зокрема, назріло скорочення сфери ліцензування інвестиційної діяльності
і спрощення його процедур, а також реєстрації підприємств з іноземними інвестиціями.
Та все ж головним, на наш погляд, є послідовне і неухильне наближення перехідної
української системи управління підприємствами і інвестиціями з властивими нею вадами до
нормальної моделі змішаної економіки, що успішно функціонує в найбільш розвинених країнах.
Для досягнення цього необхідні, зокрема введення ефективної процедури банкрутства,
забезпечення фінансової прозорості звітності на всіх рівнях управління, надійний захист інтересів
і прав міноритарних акціонерів, а також рішуча боротьба з економічною і кримінальною
злочинністю, корупцією, відмиванням брудних грошей і нелегальним вивозом їх за кордон.
Підхід до стимулювання іноземних інвестицій повинен бути диференційованим. В першу
чергу повинні стимулюватися інвестиційні проекти в галузях з низькою швидкістю обороту
капіталу, які носять стратегічний характер, але є менш привабливими для іноземного, а також для
національного капіталу. Враховуючи важливість цих галузей для української економіки, їх
стимулюванню повинна приділятися першорядна увага.
Всі перераховані вище умови поліпшення інвестиційного клімату в Україні відповідають
концепції соціально-орієнтованої ринкової економіки. Виконання і підтримка цих умов із боку
держави дозволить Україні стати демократичною країною з розвинутою економікою,
промисловістю, сільським господарством і науково-технічним комплексом. Забезпечить стійкий
розвиток економіки і підвищення життєвого рівня населення: удосконалення системи охорони
здоров'я й утворення, охорони природних ресурсів і навколишнього середовища, рівні
можливості використання суспільних благ для всіх груп населення і створити, таким чином,
сприятливий інвестиційний клімат в Україні.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНРГІЇ – ЕНЕРГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ
Богдан Гараздовський
Львівський коледж транспортної інфраструктури
Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна
Енергозбереження,
енергоефективність,
енергоменеджмент,
енергоауднт,
енергоконсалтннг... Що стоїть за цими поняттями, чому вони такі важливі сьогодні, щоб починати
говорити про них і вивчати?
Раніше тільки фахівці - вчені, дослідники, інженери займалися цими проблемами і, хоч
вони аж ніяк не нові, саме в кінці XX століття стали такими актуальними. Для України «прихід»
цих понять у наше повсякденне життя (особливо енергоменеджмент, енергоаудит,
енергоконсалтинг) пов'язаний, з одного боку, з переходом економіки на ринкові відносини, з
тіснішою інтеграцією нашої країни в європейський і світовий економічний процес, а з другого
боку, - з гострою енергетичною кризою, яку переживає країна, із залежністю від імпорту
енергоносіїв (нафти, газу), адже Україна задовольняє свої потреби в енергоресурсах менш ніж на
50%.
Із чим це пов'язано і чому так важливо займатися енергозбереженням?
Людство з давніх часів використовує енергію в тій або тій формі її прояву. І досить скоро
людина усвідомила, що для забезпечення свого розвитку, підтримки й підвищення життєвого
рівня їй необхідно дедалі більше добувати (одержувати, виробляти) і використовувати енергію.
Саме тому стільки зусиль інтелектуальних, фізичних, матеріальних і фінансових людство
спрямувало на освоєння нових і вдосконалення існуючих способів, методів, технологій та
обладнання для виробництва корисної енергії. Разом із тим стає очевидним, що:
- запаси корисних копалин на Землі поступово виснажуються;
- поновлювані джерела енергії за існуючого розвитку технологій та обладнання не в змозі
покрити зростаючі потреби населення;
- атомна енергетика поки що не може забезпечити достатню міру надійності своєї роботи;
- унаслідок життєдіяльності людини і переважно під час виробництва необхідних для неї
енергії та продуктів відбувається забруднення навколишнього середовища, що призводить,
наприклад, до кислотних дощів, «парникового ефекту» тощо.
Останній показник уже виріс у величезну проблему людства, і її необхідно розв'язувати
вже цьому поколінню. Виникає запитання: а наскільки взагалі вистачить запасів планети Земля
як у плані корисних копалин, так і в плані «стійкості» щодо впливів діяльності людини? Багато
вчених світу проводять дослідження із цих проблем, прогнозують, моделюють можливі варіанти
розвитку. І практично всі підтверджують, що якщо не буде знайдено практичних розв'язань
перерахованих вище проблем енергетики, то вже до 2020-2040 pp. людство зіткнеться зі значними
енергетичними й екологічними проблемами.
І тут виникають інші важливі запитання: наскільки ефективно ми використовуємо
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енергію? Чи треба нам її так багато виробляти? Чи можливо організувати процеси життєдіяльності людини таким чином, щоб, не підвищуючи рівня виробництва енергії (або підвищуючи його
трохи), істотно підвищити ефективність її використання і, таким чином, підвищити рівень
розвитку і добробут суспільства? Чи можливо знизити вплив на навколишнє середовище,
використовуючи нові, «чистіші» технології і способи одержання енергії і продуктів виробництва?
Досвід розвитку світової спільноти останніх двох-трьох десятків років свідчить, що ми в
змозі відшукати позитивні відповіді на поставлені вище запитання.
Це і є сферою діяльності, яка пов'язана з енергозбереженням та енергоефективністю.
Річ у тому, що поняття «енергозбереження» та «енергоефективність» дуже
взаємопов'язані. Справді, саме «енергозбереження» в дослівному розумінні цього слова не є
самоціллю. Ніхто тепер не ставить завдання зберегти енергію будь-якою ціною, адже можна було
б її тоді зовсім не витрачати, а закрити все, вимкнути світло і зупинити всю технологію або
знизити потребу в енергії до мінімуму. Однак, що тоді було б із нами? Тому в поняття
«енергозбереження» вкладається ширше значення.
Раніше, в 70-80-х роках XX століття, найважливішим показником рівня розвитку
суспільства і держави була кількість виробленої енергії і валовий внутрішній продукт на душу
населення країни. У п'ятірку світових лідерів за цими показниками входили колишній Радянський
Союз, США, Канада, Німеччина, Японія. Нині більш повно рівень розвитку технології, обладнання, а значить, і суспільства загалом, характеризують, крім валового внутрішнього продукту
на душу населення країни, показники енергоємності одиниці продукції за різними видами
виробництва. Ці показники прямо пов'язані з паливно-енергетичними ресурсами країни та
ефективністю їх використання, рівнем розвитку технології та обладнання, фінансовим та
економічним добробутом держави. На жаль, Україна за цими показниками набагато відстає не
тільки від високорозвинених країн Заходу, але й від інших країн Східної і Центральної Європи, і
це при тому, що вона володіє значним енергетичним, технологічним та інтелектуальним
потенціалом.
Надмірна енергоємність експортовизначальних галузей, насамперед таких, як металургія і
хімічна галузь, призводить до того, що значна частина валютних надходжень України йде на
оплату імпортних енергоресурсів: у 2003 році — близько $6 мільярдів доларів.
Продовжуючи використовувати дотаційний механізм ПЕК для підтримки як промислових
підприємств, так і соціальних програм, Україна створює велику зовнішню заборгованість і
попадає в зовнішню залежність. Тільки на реконструкцію існуючих підприємств енергетики
необхідно затратити до $70 мільярдів і приблизно стільки ж на реконструкцію інших галузей
ПЕК. Країна, що істотно залежить від зовнішніх постачань енергоносіїв, не може тривалий час
стримувати зростання тарифів на енергію, субсидуючи різні галузі промисловості та населення.
Або вона буде оголошена банкрутом, або банкрутства сягне ключовий у житті України сектор сектор енергетики. Зараз багато країн світу і, що особливо важливо для України, країни Європи
та Росія проводять узгодження своєї енергетичної, транспортної та торгової політики. Як тільки
цей процес буде завершено, нам потрібно чекати зміни умов поставок енергоносіїв, а також
перегляду стану України в загальній транспортній системі континенту.
Усвідомлення причин і особливостей енергетичної кризи в країні, а також реальна оцінка
можливостей проведення дієвих заходів по його подоланню (можливий темп нарощування
власних обсягів видобутку органічного палива, реальна комплексна оцінка можливостей
розвитку атомної енергетики, неможливість досить швидкої зміни структури економіки) свідчать
про те, що енергозбереження та ефективне використання енергії є чи не єдиним шляхом
вирішення зазначених проблем і є одним з питань державної безпеки України.
Надійне енергопостачання за світовими цінами має величезне значення для успішного
розвитку економіки будь-якої країни. Для України це особливо важливо, оскільки її економіка
базується на промисловості, а в цьому секторі найбільш енергоємні галузі, що займаються
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виробництвом сталі, хімічних продуктів і будівельних матеріалів.
Однак Україна - одна із країн світу, де рівень енерговитрат надзвичайно високий. Її частка
у світовому споживанні енергії становить 1,9%, у той час як населення становить 1% населення
Землі. З погляду енергетики неефективність виробництва викликана двома основними
причинами: незбалансованою структурою енергоспоживання та нераціональним використанням
енергії у всіх галузях економіки. В1995 р. вартість використаних паливно-енергетичних ресурсів
(ПЕР) у нашій країні становила близько 25% обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП). У
Франції, наприклад, цей показник становить менш 3%. В1996 р. палива було імпортовано на суму
більше 7,5 млн. доларів СІЛА, що в кілька разів перевищило витрати державного бюджету на
фінансування соціальної сфери, науки й культури разом узятих.
Перші ознаки енергетичної кризи в Україні з'явилися ще на початку 70-х р. (наприклад,
значне збільшення фондоємності виробництва, збільшення питомих витрат енергоресурсів на
одиницю виробленої продукції). Згідно «Основним напрямкам економічного й соціального
розвитку СРСР на 1986-1990 р. і на період до 2000 року», одним з найважливіших факторів
інтенсифікації виробництва й перетворення ресурсозбереження в головне джерело задоволення
зростаючих потреб народного господарства повинно було стати послідовне посилення режиму
економії. Потреби народного господарства в паливі, енергії, сировині й матеріалах на 75-80%
повинні були задовольнятися за рахунок їх економії, на період до 2000 р. планувалося знизити
енергоємність національного продукту не менш ніж в 1,4 рази й металоємність майже в 2 рази.
Якщо в 1960 р. СРСР добував стільки нафти, скільки СІЛА за п'ять місяців і п'ять днів, то в 1987
р. річну норму видобутку вуглеводної сировини у США радянські нафтодобування виконували
за вісім місяців і три дні. Набагато більш низькими були досягнення у використанні цієї нафти.
Щоб передбачити розвиток енергетики України, передусім слід мати інформацію про наявні
енергетичні ресурси у світі та прогнози щодо майбутнього енергетики світу. Оскільки країни та
регіони світу мають не однотипні соціальні формації, різні фізичні ресурси, різні орієнтації
економіки, торгівлі, освіти тощо, то передусім треба виявити їх спільні риси та відмінності, щоб
спрогнозувати можливі варіанти постачання та використання енергії.
Тому Всесвітня рада з питань енергетики представила можливі варіанти довгострокових
перспектив на рівні трьох «макрорегіонів»: колишні країни з централізованим плануванням
економіки (СРСР та країни соцтабору), в яких нині відбуваються економічні реформи (КЕР);
країни, що розвиваються (далі РК); і група країн, об'єднаних в організацію з економічної
кооперації та розвитку (США, Канада, Японія та країни СС, далі ОЕКР).
Розглядаються три варіанти (А, В, і С) постачання та використання енергії після 2020 року.
Головна увага приділяється періоду між 2020 і 2050 роками, проте деякі попередні результати до
2100 року наведені також. Варіант А представляє майбутній світ з вражаючими технологічними
удосконаленнями, а отже й зі швидким економічним зростанням. Варіант В описує майбутнє світу
з меншими амбіціями, однак, можливо, з більш реалістичними технологічними удосконаленнями
і з помірнішим економічним зростанням (цей варіант найбільш відповідає сьогоденню). Варіант
С представляє «багате й зелене» майбутнє світу, яке включає як постійний технологічний прогрес,
так і безпрецедентне міжнародне співробітництво, спрямоване на захист довкілля й міжнародну
рівність країн.
Раніше тільки фахівці-вчені, дослідники, інженери займалися цими проблемами і, хоч вони
аж ніяк не нові, саме в кінці XX століття стали такими актуальними. Для України «прихід» цих
проблем у наше повсякденне життя пов'язаний, з одного боку, з переходом економіки на ринкові
відносини, з тіснішою інтеграцією нашої країни в європейський і світовий економічний процес, а
з другого боку, — з гострою енергетичною кризою, яку переживає країна, із залежністю від
імпорту енергоносіїв (нафти, газу), адже Україна задовольняє свої потреби в енергоресурсах
менш ніж на 50%. Людство з давніх часів використовує енергію в тій або іншій формі її прояву. І
досить швидко людина усвідомила, що для забезпечення свого розвитку, підтримки й підвищення
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життєвого рівня їй необхідно дедалі більше добувати (одержувати, виробляти) і використовувати
енергію.
І тут виникає важливе запитання: наскільки ефективно ми використовуємо енергію? Чи
можливо організувати процеси життєдіяльності людини таким чином, щоб, не підвищуючи рівня
виробництва енергії, істотно підвищити ефективність її використання і, таким чином, підвищити
рівень розвитку і добробуту суспільства.
Досвід розвитку світової спільноти останніх двох-трьох десятків років свідчить, що ми
взмозі відшукати позитивні рішення цих проблем.
10 незвичайних джерел альтернативної енергії:
1) Екскременти
Уже сьогодні більш ніж успішно використовуються людиною в тому числі для
виробництва біогазу. В майбутньому вчені не виключають, що людські нечистоти також знайдуть
достатньо активне використання в якості альтернативних джерел енергії. Наприклад: уже
сьогодні в Швеції пробують запустити технологію споживання моторів міських автобусів,
побудовану на принципі використання мікробних паливних елементів, які в процесі своєї
життєдіяльності виробляють електричний струм, а для споживання використовують саме
екскременти. В Пенсільванії на одній із молочних ферм використовують коров’ячий гній для
отримання енергії. 600 корів, які виробляють 18 тисяч галонів гною, кожен день допомагають
фірмі економити 60000 доларів в рік. В Единбургській школі інженерних і фізичних наук вчені
шукають спосіб створити перший в світі паливний елемент із сечі.
2) Енергія водорослів
В Гамбурзі відкрився перший в світі будинок, який отримує енергію від мікроскопічних
зелених водорослів, які знаходяться в стінах і вікнах цієї архітектурної споруди, і кожне його
вікно являє собою невеликий біореактор, який виробляє електрику за допомогою фотосинтезу.
BeaqHouse перша в світі споруда з енергією від водорослів.
3) Геотермальна енергія
Багато аналітиків вважають, що геотермальна енергія в найближчому десятилітті буде
активно розвиватися, так як вчені знайдуть конкурентоспроможний метод використання
геотермальної енергії. В такій країні як Ісландія, вчені потратили декілька років на буріння
прямого тунелю-вулкану щоб отримати доступ до запасів гарячої води і магми. При цьому маючи
намір розвивати ці ресурси і перетворювати їх в більш продуктивний геотермальний регулятор електростанції. Їх ціль розвивати найновіші технології, які уже в наступному десятилітті можна
буде експлуатувати.
4) Теплова енергія океанів
Китай планує будівництво найбільшої в світі морської теплової електростанції, яка згідно
плану буде побудована недалеко від Південного узбережжя Китаю, приблизно в районі Гонконгу.
Теплоокеанська електростанція виробляє енергію за рахунок різниці температур між
поверхневими теплими і придатними холодними водами. Потужність цієї станції складе 100
Мегават, що в перерахунку на рік дозволить замінити 1300000 барелів нафти і не допустить 500
тисяч тонн викидів вуглекислого газу в атмосферу землі.
5) Енергія вітру
Існує дуже багато об’єктів, які використовують енергію вітру. Наприклад Makany Power –
це проект однойменної компанії, яка перейшла недавно в підпорядкування напів-секретної
лабораторії інновацій Google X. Ідея даної технології одночасно проста і геніальна. Річ у тому,
що невеликий повітряний змій, який літає на висоті до одного кілометра може виробляти
електрику. Літальний апарат MaganePower обладнаний вбудованими вітряними турбінами, які
активно працюють на висоті, де швидкість вітру значно більша ніж біля рівня землі. Отримана
енергія в даному випадку передається по проводі, який з’єднує повітряного змія з базовою
станцією.
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6) Енергія гір
Ще один вид геотермальної енергії був отриманий завдяки дослідженням по закачуванню
соленої води глибоко в скальні породи. Температура води завдяки розпаду радіоактивних
елементів в корі планети і гарячої мантії, дуже висока. Подальший процес простий: при подачі
вода перетворюється в пару, яка подається в турбіну, виробляючи електричну енергію. При цьому
потужність такої електростанції можна регулювати за рахунок контролю подачі холодної соленої
води.
7) Енергія, яка виділяється при кровообігу організмів
Це джерело не може забезпечити енергією міста і будинки, але має ряд перспектив. Вчені
з університету в швейцарському місті Берн розробили мініатюрну турбіну, яка розміщена в
кровоносній судині людини, виробляє енергію для роботи електричного кардіостимулятора.
Забравши акумулятори, які живлять імплантати, можна знизити побічні ефекти і добавити нові
функції.
8) П’єзоелектрика
Даний спосіб отримання енергії вже давно використовується людством, однак в
мініатюрних, ніж в промислових масштабах. Між тим, вчені не виключають, що використання
кінетичної енергії від руху людини в майбутньому цілком може стати досить перспективним
процесом. Враховуючи, що п’єзоелектрика виробляється певними матеріалами у відповідь на
механічний вплив, достатньо просто зробити тротуарне покриття із подібних матеріалів,
розмістити їх в місцях найбільшого скупчення людей і від цього отримати нове безкоштовне
джерело енергії. При цьому подібний принцип може бути реалізований у багатьох варіантах.
Наприклад: електроенергію може виробляти підошва взуття.
9) Енергія підводних течій
Спеціалісти із австралійської компанії BioPower Systems вирішили зосередити увагу на
підводні течії, які омивають Австралію. В результаті цього вони створили проект електростанції
Bioway, яка використовує дані потоки води для виробництва електроенергії.
10) Енергія сонця
Розглянемо проект батареї: скляна куля для акумуляції сонячної енергії – це невелика по
розмірах установка, яку можна розташовувати в дворі приватного будинку або на даху
багатоповерхівки. В її основі лежить прозора скляна сфера, діаметром менше одного метра. Вона
акумулює сонячне світло і фокусує його на достатньо невелику фотоелектричну панель. При
цьому сама установка батареї являється динамічною. Вона автоматично повторює траєкторію
сонця на небі, щоб постійно працювати на максимумі можливостей. Також ця батарея виробляє
електрику, перетворюючи світло від місяця, зірок і вуличного освітлення. Ця технологія позволяє
збільшити ККД в порівнянні зі звичайними сонячними батареями приблизно в 3 рази.
Використання у майбутньому певних із наведених вище джерел нетрадиційної енергії,
дозволить Україні зменшити споживання вугілля, газу та нафти, що призведе до покращення
екологічного стану навколишнього середовища та зменшення залежності від дорогих
енергоносіїв.
КРИЗОВІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЇХ
ЗАПОБІГАННЯ
Любов Осташук
ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Україна поступово починає виходити з затяжної глибокої кризи, проте низка
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макроекономічних дисбалансів та інституційних суперечностей вказує на вірогідне посилення
негативного тиску, що може зруйнувати стабілізаційні процеси в країні. Такий тиск може
проявитись і активізуватись в Україні у політично складному 2019р., коли мають відбутися
вибори Президента та Парламенту, формування нового Уряду, що супроводжуватимуться як
несприятливими зовнішніми викликами (насамперед, продовження російської агресії на Сході
України), так і поширенням і поглибленням внутрішніх протистоянь між провідними
політичними силами.
В Україні накопичились соціально- економічні негаразди – зниження добробуту, в умовах
низької економічної динаміки, погіршення зовнішньоекономічних балансів, внаслідок слабкої
конкурентоспроможності, втрата платоспроможності, як результат нарощування зовнішніх
заборгованостей – що в умовах слабкої інституційної спроможності реформувань може поставити
під сумнів досягнення стійких рівнів економічного зростання і розвитку.
Серед сучасних геоекономічних і геополітичних процесів визначальне місце належить
реалізації (а з тим і впливу на більшість країн світу) нової економічної політики США,
характеристиками якої стануть вищі темпи зростання американської економіки (порівняно з
головними країнами ЄС та Японії), підвищення процентної ставки (випереджаючими темпами
порівняно з динамікою Європейського центрального банку, Банку Японії), зміцнення долара на
світових ринках, посилення позицій країни на світових фінансових ринках. «Пік» глобальних
впливів, внаслідок монетарних, фіскальних, структурних трансформацій у США, вірогідно,
припаде саме на другу половину 2018р. - першу половину 2019р. Підвищення процентної ставки,
а також заходи фіскального стимулювання у США посилюватимуть перетік капіталів на
американські ринки, що, своєю чергою, може посилити глобальні торговельні і валютні
дисбаланси.
Це також означатиме зростання прибутковості і на світових ринках запозичень, а з тим:
-по-перше, здорожчання позик і посилення боргового тиску, насамперед для країн з
нестійкими інститутами та економіками,
по- друге – загалом суттєве зменшення зацікавленості інвесторів (прямих та портфельних
інвестицій) до політично та економічно неусталених країн (до яких і належить Україна).
Зміна економічної політики США у частині посилення протекціонізму, а також
«розлучення» Великої Британії та ЄС (Brexit) призведуть до значної переорієнтації товарних
потоків з «традиційних ринків» на нові достатньо продуктивні та поглинаючі ринки. В таких
умовах вірогідною є поява ніш для «третіх» країн, які зможуть запропонувати більш вигідні цінові
умови.
Проте, не менш вірогідними можуть стати й обмеження чи навіть зменшення попиту на
продукцію «третіх» країн, і саме в цій частині значні експортні втрати можуть припасти на
Україну, як одну з найменш конкурентоспроможних країн у Європі. Основні процеси, пов’язані
з Brexit, найвірогідніше завершаться у 2019р. (так само, як і фіскальні зміни у США), і саме на
цей час може припасти період прискорення структурних змін в європейських розвинутих країнах
(формування нового економічного та інституційного середовища), що вимагатиме також зміни
економічної політики у тих країнах, які воліли б продовжити активні партнерські відносини з
оновленим ЄС та Великою Британією. Це сповна стосується України, і одним з принципових
завдань для країни є пошук нових форматів співпраці, насамперед, з Великою Британією у частині
послідовної реалізації перспективної політики вільної торгівлі.
Одним з важливих наслідків розширення протекціоністських заходів і відмови США від
Транстихоокеанського партнерства (з високою ймовірністю) стане втрата Світовою організацією
торгівлі значимості й авторитету, що, своєю чергою, загальмує формування узгоджених
гармонізованих правил і процедур міжнародних економічних зв’язків. Натомість, може
посилитись тенденція до формування і зміцнення нових інтеграційних структур та регіональних
економічних союзів, які зможуть швидко створювати преференційні виробничі, торговельні,
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інвестиційні, інфраструктурні мережі. Хоча це й вимагатиме додаткових витрат, які далеко не
завжди можуть бути наявними у висхідних країн, проте пошук ресурсів і входження у такі союзи
є необхідною умовою «виживання» країни.
Світовий досвід доводить – чим вище інтегрованими є ринки в певному регіоні, тим
привабливішим цей регіон стає для подальшого інвестиційного входження, що, своєю чергою,
розширює конкурентні ніші. Тобто, поза сумнівом, зважаючи на формування сукупного попиту
економіки Китаю, чинників і складових її (економіки) подальшого зростання відбуватимуться і
системні зміни у впливі на розвиток інших країн. Причому географічна віддаленість втрачатиме
значимість, натомість інфраструктурна та інтеграційна готовність дедалі актуалізуватимуться, що
сповна стосується й України.
В нових умовах роль глобального лідера світової торгівлі дедалі закріплюватиметься за
Китаєм, який продовжує зміцнювати власні позиції у світовій системі торгівлі та інвестицій.
Однак, хоча останнім десятиліттям темпи економічного зростання висхідних країн загалом
суттєво випереджали темпи розвинутих, проте вказана відмінність в економічній динаміці
містить у собі і певну суперечність, оскільки поки висхідні країни залишаються значною мірою
залежними від технологічних, інноваційних, фінансових ресурсів розвинутих країн.
Тому джерелом системних змін у світовій економіці поки переважно залишаються
найбільші розвинуті країни (та їх союзи) – США, Велика Британія, ЄС, Японія та інші. Китайська
ж економіка поки не є усталеною та інституційно міцною, все ще належить до висхідних.
Тому й вироблення міжнародних економічних норм і стандартів не виглядатиме простим
та злагодженим не лише на глобальному рівні, але навіть для окремих (регіональних)
інтеграційних утворень.
Хоча Україна і потребує відновлення інвестиційного потенціалу, активного залучення
іноземних інвестицій в національну економіку, проте ще важливішим є прискорена інтеграція (а
з тим і інвестиції) країни до світових виробничих, торгівельних, фінансових мереж, що дозволить
утримуватись у загальносвітових трендах. Не заперечуючи для України євроінтеграційної
спрямованості, слід врахувати, що саме східно-азійський регіон найближчими десятиліттями
відіграватиме дедалі вагомішу роль у глобальному поділі праці, формуванні ланцюгів створення
доданої вартості тощо.
Тому й для країни, яка воліла б бути активним учасником глобальних економічних
процесів, вкрай важливо бути залученою до трансконтинентальних проектів, ініціаторами яких є
інвестори з східно-азійських країн. Україні слід якнайшвидше долати слабкість інфраструктурної
та інтеграційної спроможності, посилити позиції на висхідних ринках, зокрема в частині
використання транспортного потенціалу і наближення його до транспортної мережі країн ЦСЄ, а
також розширення торгівлі та взаємних інвестицій, насамперед, з врахуванням перспектив зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС, Канадою.
Для України упродовж наступних 2-3 років ймовірним є погіршення умов торгівлі, що у
2018-2019рр., поряд з політичними напруженостями, актуалізує виклики і ризики, пов’язані з
погіршенням структури платіжного балансу, а з тим і макроекономічних балансів загалом
(зростанням зовнішньоторговельних та бюджетних дефіцитів, послаблення припливу капіталів,
посиленням боргового навантаження тощо). Покращення умов торгівлі зазвичай є позитивним
чинником для підвищення рівня заощаджень. Ефект доходу, який прискорюється при розширенні
експорту, дозволяє витрачати менше ресурсів на імпортні товари, що, водночас, дозволяє
заощаджувати більшу частку ресурсів у розпорядженні.
Однак, Україна має далі відсторонюватись від впливів, пов’язаних із зовнішніми
факторами. Загалом чим вищою є конкурентоспроможність і розвиненість країни, тим меншим є
вплив умов торгівлі на її платіжний баланс, що й підтверджується практикою багатьох країн. Так,
для успішних європейських висхідних країн, яким вдається прискорити структурні зміни, а з тим
і посилити конкурентоспроможність (в умовах високих конкурентних вимог ЄС), коливання
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індексу умов торгівлі не є значними.
Найближчими роками відбуватимуться суттєві зміни у структурі світових заощаджень.
Підкреслимо, що країни з високим рівнем заощаджень, як правило, не мають проблем з доступом
до фінансових ресурсів (насамперед, внутрішніх), що дозволяє, крім іншого, підтримувати як
високий рівень інвестицій, так і стійку економічну динаміку. Належний рівень заощаджень і
позитивні умови торгівлі спонукають до припливу ПІІ, оскільки інвестори можуть вбачати у
відповідній макроекономічній «комбінації» (позитивні рівні заощаджень та умов торгівлі)
передумови подальшого стійкого зростання. Справедливим є і зворотнє – ПІІ стають чинником
структурних змін, які посилюють конкурентоспроможність, змінюють структуру економіки,
оновлюють експортний потенціал та товарну структуру експорту, а з тим – країна просувається
до нових конкурентних ніш, менш залежних від умов торгівлі.
Взаємовпливи рахунку поточних операцій платіжного балансу та монетарної політики
часто залишаються недооціненими. Однак, монетарна експансія є позитивним чинником
розширення і прискорення позитивної економічної динаміки, що є вагомим чинником збільшення
заощаджень, інвестицій в основний капітал, а також припливу ПІІ, які, з одного боку, стають
складовою подальших інвестицій в основний капітал (посилюючи макроекономічне середовище
країни), з іншого – фінансують сальдо рахунку поточних операцій (обмежуючи потреби
зовнішнього фінансування), що, своєю чергою, ще й зменшує ризики боргового тиску.
Макроекономічна теорія і досвід практично всіх країн однозначно вказують на те, що, по-перше,
неодмінною складовою стійкого зростання і розвитку є послідовне розширення пропозиції
грошей. По-друге – за будь-яких обставин розгортання макроекономічних дисбалансів,
обмеження і вихід з кризи вимагають відповідного монетарного стимулювання.
На жаль, в Україні вказані «постулати» останніми роками ігноруються і необгрунтовано
реалізується жорстка обмежуюча монетарна політика. Безпосереднім її наслідком і результатом
є, водночас, системне порушення кредитування – фактично упродовж всього посткризового
періоду (після 2009р.) обсяги кредитування суб’єктів господарської діяльності послідовно
зменшувались, а з тим і погіршувалися зовнішньоекономічні можливості багатьох підприємств
(позбавлених фінансових ресурсів), що й далі підштовхувало країну до стагнації.
В Україні, зазвичай, економічні шоки супроводжувались інвестиційними, інфляційними і
валютними, що підтверджується власною практикою країни. І навпаки – знецінення гривні було
серед вагомих чинників економічних втрат (падіння ВВП, прискорення інфляції, погіршення
ділової та інвестиційної привабливості). Хоча «слабка» гривня періодично допомагала
покращенню зовнішньоторговельного сальдо, проте це мало лише короткостроковий вияв і не
ставало чинником стійкого відновлення.
Тому лише виважена валютна політика (зокрема, в частині зрозумілості і прозорості
діяльності НБУ) сприятиме збереженню купівельної спроможності гривні і зможе слугувати
суттєвим чинником посилення макроекономічної стійкості.
Хоча Україні вдалося відтермінувати дефолтні ризики, однак упродовж лише двох
найближчих років країні слід долучитися до надійних фінансових джерел і повного виконання
зовнішньоборгових зобов’язань. Слід підкреслити, що навіть думки стосовно дефолту не
припустимі. Нагадаємо, що після того, як Аргентині у 2001р. не вдалося досягти прийнятної угоди
з міжнародними інвесторами у частині реструктуризації виплат за зовнішніми боргами (а відтак,
оголосити дефолт), країна на 15 років була позбавлена можливості користатися міжнародними
ринками капіталів. Це важливе попередження і пересторога для України стосовно пріоритетності
послідовного і повного розв’язання зовнішньоборгової проблематики. Ситуація з зовнішнім
фінансуванням ускладнюється ще й тим, що останніми роками Україна змушена докладати
значних зусиль і для наповнення міжнародних резервів. Нинішній загальний зовнішній борг
України практично у 2,5 рази перевищує обсяг виручки від усього експорту, а короткостроковий
є втричі вищим, ніж валові валютні резерви країни. Тобто в контексті боргової проблематики
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наявний обсяг валютних резервів країни є вкрай недостатнім.
Зважаючи на нинішню економічну та фінансову нестійкість, доступ країни до
міжнародних ресурсів помітно обмежений, що ускладнює утримання макроекономічної і
фінансової стійкості.
По-перше, серед суверенних емітентів країн ЦСЄ, єврооблігації України мають найвищу
доходність, що, водночас, означає і найвищі ризики. А тому й привабливість таких облігацій є
сумнівною.
По-друге, можливості рефінансування облігацій значною мірою залежать від
геополітичних факторів (у т.ч. припинення чи обмеження військових дій на Сході України), а
також результативності реформувань (насамперед, інститутів державного управління, де до
останнього часу успіхи країни були незадовільними).
Ситуація погіршується тим, що МВФ за півроку до важливих виборів в країні зазвичай
припиняє надання фінансової допомоги (для уникнення звинувачень у політизації). Тобто з осені
2018р. Україна може залишитись без фінансової підтримки міжнародних фінансових інститутів і
змушена буде розраховувати лише на власні ресурси (зовнішні ринкові джерела приватних
кредиторів будуть вкрай дорогими).
Проблемою залишається для України фактична незадіяність джерела, яке в багатьох
країнах відігравало вагому роль не лише у фінансуванні дефіцитів державних фінансів, але й
слугувало чинником структурних змін в економічному середовищі – приватизації. Успішні
приватизаційні процеси та інвестиційне розширення посилюють результативність одне одного –
простежується позитивний взаємозв’язок припливу ПІІ та успішності приватизаційних процесів,
тому вкрай важливим є термінове відновлення і розширення приватизаційних процесів в Україні.
Таким чином, сьогодні і упродовж принаймні двох наступних років перед Україною
постають критичні ризики, пов’язані з:
- ослабленням експортного потенціалу і слабким включенням у нові конкурентні
середовища,
- низькими рівнями заощаджень та інвестицій,
- погіршенням умов торгівлі і платіжним балансом,
- відстороненістю від глобальних інтеграційних та інфраструктурних проектів,
- відтоком капіталів,
- слабкістю джерел фінансування фіскальних і зовнішньоторговельних дефіцитів,
- здорожченням позичкових коштів і посиленням боргового тиску.
Від того, на скільки Україні вдасться переламати негативні чинники, складові і тенденції,
перетворивши виклики на можливості, й залежатиме економічне відновлення країни.
ЯКБИ Я СТАВ МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ…
Наталія Савчук, Олег Галанюк, Ігор Рижмань
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
Гарант нашої незалежності - незалежна українська влада та економічні реформи. Для
успішного проведення реформи, для того, щоб запанувала справедливість, необхідно створити
єдину структуру виконавчої влади: від Президента України до селищної та сільської Ради.
Для оздоровлення економіки та подолання інфляції необхідно: припинити виведення
капіталу, заборонити кредитну емісію, збалансувати державний бюджет. Треба, поки не пізно,
перепрофільовувати збиткові підприємства, які б виробляли суспільно-необхідну продукцію.
Потрібно негайно відмовитись у внутрішньому обігу від валют інших країн. Це дало б можливість
компенсувати вклади від знецінення в ощадбанках уже сьогодні.
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Чи не найголовнішими питаннями є право людей на кращу оплату праці, достойну оплату,
своєчасну оплату. На рівень життя не нижче прожиткового мінімуму. Ці та інші питання сьогодні
є надзвичайно серйозними проблемами питаннями, які свідчать про необхідність постійної
системної роботи щодо захисту прав людини.
Аграрна політика. Ключовим пріоритетом 2018 року – продовження активної аграрної
політики, здійснення дієвих кроків щодо утвердження України як держави з високоефективним
експортоспроможним сільським господарством. Йдеться по суті про власну українську модель
здійснення реформи на селі, яка була опрацьована вітчизняними вченими та практиками і
запроваджувалася у життя.
Завдання аграрної політики є створення надійних умов для закріплення позитивних
зрушень у реформуванні АПК, забезпечення дальшого приросту сільськогосподарської
продукції, стабілізації виробництва і тваринництві, остаточного подолання збитковості та
зміцнення фінансового стану підприємств АПК.
АПК. Подальший розвиток агропродовольчого комплексу визначається реформування
сільського господарства, створенням ефективної інфраструктури аграрного ринку, формуванням
і розвитком ринку, землі. Аграрну політику України необхідно спрямувати на вирішення проблем
подальшого реформування сільського господарства в напрямі утворення високотоварних
приватних і приватно-орендних підприємств, стимулювання участі комерційних структур у
розвитку аграрного виробництва та інтегрування виробництва і переробки сільськогосподарських
продукції, створення ефективної інфраструктури внутрішніх аграрних і продовольчих ринків.
Така політика має стати вирішальним фактором розв'язання проблем продовольчого забезпечення
й продовольчої безпеки населення України, розширення експорту сільськогосподарської
сировини й продовольчих товарів.
Особливої уваги потребують питання, що стосуються врегулювання майнових відносин
реформованих підприємств, формування цивілізованого ринку землі та забезпечення надійного
державного захисту приватної власності на землю, удосконалення інфраструктури ринків збуту
продукції та ринків матеріально-технічних ресурсів для потреб аграрного сектора, запровадження
механізмів іпотечного кредитування та спрямування ризиків сільськогосподарського
виробництва. У цьому році слід обов'язково вирішити організаційні та фінансові питання щодо
створення земельного (іпотечного) банку.
Висновок. Регулярна реформа та зменшення адміністративного втручання у
підприємницьку діяльність – один із напрямків підтримки розвитку малого підприємництва.
Серед основних напрямків туризму є: стимулювання внутрішнього та іноземного туризму;
будівництво нових туристичних об’єктів; залучення приватного сектора до туристичного
підприємництва; розвиток активних видів туризму.
Для поліпшення якості життя необхідно погасити у повному обсязі бюджетну
заборгованість із соціальної допомоги та заробітної плати працівникам, бюджетної сфери,
скоротити заборгованість із заробітної плати у виробничій сфері, забезпечити своєчасні поточні
виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, впорядковувати орендні відносини
у сільському господарстві. Необхідно провести ще цілу низку заходів.
Що стосується медицини, то нам конче потрібна страхова медицина, необхідно піднімати
заробітну плату медичному персоналу, погашати існуючі заборгованості перед медиками. Я
переконаний у тому, що соціальна ефективність медичної допомоги – це є рівність для всіх верств
населення.
Реформування економіки України може продовжуватися протягом тривалого часу. З
огляду на це, доцільно розробити державну комплексну програму, яка повинна передбачати такі
етапи:
- подоланні кризових явищ (збереження промислового потенціалу всіх галузей
промисловості, забезпечення його здатності до виживання, призупинення падіння виробництва,
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подолання його розбалансованості в галузевому та регіональному розрізах);
- стабілізація становища (підтримання виробництва на досягнутому рівні та його постійне
стале зростання, забезпечення складу і структури сфери виробництва для задоволення поточних
і перспективних потреб народного господарства країни);
-розвиток виробництва (удосконалення виробничої бази всіх галузей промисловості,
доведення її до рівня розвинутих країн світу, підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції на базі НТП). Реформування економіки України може продовжуватися протягом
тривалого часу. З огляду на це, доцільно розробити державну комплексну програму, яка повинна
передбачати такі етапи:
- подоланні кризових явищ (збереження промислового потенціалу всіх галузей
промисловості, забезпечення його здатності до виживання, призупинення падіння виробництва,
подолання його розбалансованості в галузевому та регіональному розрізах);
- стабілізація становища (підтримання виробництва на досягнутому рівні та його постійне
стале зростання, забезпечення складу і структури сфери виробництва для задоволення поточних
і перспективних потреб народного господарства країни);
- розвиток виробництва (удосконалення виробничої бази всіх галузей промисловості,
доведення її до рівня розвинутих країн світу, підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції на базі НТП).
Протягом останнього десятиліття харчова промисловість забезпечує одні з найвищих
темпів обсягу виробництва продукції серед інших галузей економіки. Саме харчова
промисловість може бути прикладом, зразком активного зростання й перспективного розвитку
для інших галузей і секторів економіки. Головна функція харчової промисловості забезпечувати
населення продовольчими товарами. Так як вирощування і виготовлення продукції на даний час
є дуже дорогим, то виникає проблема нестачі продукції. Але завдяки науково-інженерному
прогресу почали застосовувати біотехнологічні технології, які застосовуються майже у всіх
галузях економіки, не є винятком харчова промисловість і аграрний сектор. У цьому зв’язку
особливої актуальності набуває розширення наукових досліджень щодо розвитку біотехнологій і
екологічного аудиту в харчовій промисловості. Виходячи з важливого значення харчової
промисловості в економічному і соціальному розвитку суспільства, а також в розробці концепцій,
програм та стратегій підвищення ефективності виробництва продовольчих товарів мають стати
наступні цілі: 1. Досягнення максимального продовольчого самозабезпечення продуктів
харчування; 2. Забезпечення виробництва харчової промисловості в достатньому обсязі та
асортименті продукції; 3. Забезпечення якості продуктів харчування відповідно до вимог безпеки
для здоров'я людини; 4. Підтримка запасів основних продуктів харчових; 5.Створення
розвиненого експортного потенціалу промислових продовольчих товарів країни. Прискорений
розвиток харчової промисловості є важливою передумовою подолання кризи в економіці країни
і потребує застосування спрямованої на це наукової, цінової, фінансово-кредитної, інвестиційної
та інноваційної політики.
З метою виявлення більш чітких параметрів конкурентних позицій основних операторів
регіонального ринку харчової продукції, на додаток до SWOT-аналізу, нами пропонується
експертне опитування 86 фахівців різних підприємств, в ході якого експерти з 10-и бальною
шкалою оцінювали ринкові можливості підприємств. На основі такого комплексного підходу
з'явиться можливість виявити найбільше число слабких і сильних сторін маркетингової
діяльності, які суттєво впливають на завоювання та утримання міцних позицій, тобто визначають
конкурентоспроможність суб'єкта (табл.2).
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Таблиця 1
SWOT-аналіз діяльності
Слабкі сторони
Сильні сторони
• Сприйнятливість підприємства до зовнішніх
• Висока якість продукції виробленої впливів і загрозам - в політичній та
підприємством
економічній середовищі.
• Порівняно великий асортимент виробленої • Низька платоспроможність споживачів,
продукції.
безробіття інфляція.
• Наявність власного бренду і сертифікатів на • Відсутність можливості спрогнозувати
всю вироблену продукцію.
якість закуповуваного сировини.
• Великий досвід роботи на ринку даної галузі • Нестача вільних обігових фінансових коштів
в різних економіко-політичних умовах.
у даний момент.
•
Наявність
власного
автопарку • Залежність обсягу продукції, що продається
спеціалізованих транспортних засобів.
від пори року.
• Порівняно високі ціни на продукцію
Можливості
Загрози
• Можливість виробництва товарів на експорт • Подальша непрогнозована інфляція і
в країни ближнього зарубіжжя.
коливання курсів національної та іноземної
•
Можливість
повного
завантаження валюти;
виробничих потужностей підприємства;
• Зростання цін на сировину, упаковку, та інші
• Модернізація виробництва, впровадження необхідні закуповувані супутні товари може
інноваційних технологій в цикл виробництва; скоротити прибуток і викликати необхідність
• Можливість розширення асортименту підвищення цін на продукцію;
продукції за рахунок нових розробок.
• Подальше посилення конкурентної боротьби
серед виробників.
Таблиця 2
Порівняльна оцінка конкурентоспроможності підприємств (бали)
Оціночний
1
параметр
Ринок оптових продажів (дрібних і середніх)
Обсяг випуску
8
Цінова політика
8
Якість товару
8
Трансп. послуги
8
Разом
32
Ринок роздрібних продажів
обсяг випуску
8
Цінова політика
8
Якість товару
8
Трансп. послуги
8
Разом
32
Ринок великих оптових продажів
Обсяг випуску
10
Цінова політика
8
Якість товару
8
Трансп. послуги
9

2

3

4

9
9
10
9
37

10
8
9
9
36

6
7
9
7
29

10
10
10
10
40

9
8
9
9
35

7
7
9
7
30

9
9
10
10

10
8
9
9

7
8
9
8
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Найбільш витратним та важливим в умовах інформатизації підприємства є створення
маркетингової інформаційної системи (МІС) – безперервно діючої системи, яка призначена для
збирання, оброблення, аналізу та оцінювання й розподілу інформації, що необхідна для прийняття
рішень із питань маркетингового планування. МІС складається з кількох підсистем: системи
внутрішньої звітності, системи збирання поточної маркетингової інформації, системи
маркетингових досліджень, аналітичної систем маркетингу.
Висновки. Підвищення кваліфікації керівників підприємств та маркетингових спеціалістів
повинно враховувати нові підходи до вивченню та охопленню знань з маркетингових досліджень
. Є потреба у систематизації, розширенні і закріпленні теоретичних знань із маркетингу, вміння
застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвитку навичок самостійної
роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених питань.
При здійсненні маркетингових досліджень на підприємстві слід враховувати: мету
дослідження, його основні завдання, еволюцію маркетингових досліджень, закордонний досвід,
класифікацію маркетингових досліджень за відповідними ознаками, певні конкретні вимоги, типи
зовнішнього середовища та їхні чинники, додержання послідовності процесу проведення
маркетингового дослідження та створення відповідної маркетингової інформаційної системи.
МІЙ ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІКУ: ПРІОРИТЕТНА ГАЛУЗЬ ПРОМИСЛОВОСТІ –
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ
Олександра Кондратович, Владислав Пономаренко
ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Для України надзвичайно важливим питанням на сьогодні є визначення пріоритетних
галузей промисловості, на яких могла б базуватися економіка країни. На мою думку саме такою
є автомобілебудівна галузь України, що є насамперед основною складовою машинобудівного
виробництва, а крім того - однією з найпріоритетніших у багатьох країнах світу. Сучасна історія
дає приклади десятків країн, що досягли процвітання за рахунок ставки на розвиток цієї галузі:
Німеччина, Японія, США та ін. Від виробництва та продажів автомобілів безпосередньо залежить
економіка Франції, Італії, Великобританії, Південної Кореї, Китаю тощо. Автомобілебудування в
промислово розвинених країнах (рис. 1) суттєво впливає на економічний і соціальний розвиток
суспільства, дає могутній імпульс розвитку інших галузей, забезпечує стійке зростання зайнятості
населення, підвищує товарообіг і т.п.
Метою даної роботи є визначення місця автомобілебудування в економіці України. Для
досягнення поставленої мети вважаємо за доцільне:
– визначити частку галузі автомобілебудування в загальному промисловому виробництві
України, в створенні національного внутрішнього валового продукту;
– стисло охарактеризувати галузь автомобілебудування України (визначити обсяги
виробництва автомобілів, проаналізувати динаміку та визначити причини змін);
– виконати порівняльний аналіз за основними показниками з країнами Східної Європи (на
прикладі Чехії та Словаччини).
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Рис. 1. Автомобілебудування в промислово розвинених країнах
В сучасному світі автомобіль є одним з найбільш затребуваних товарів тривалого
використання, тому, прагнучи залучити кошти населення в національну економіку, всі країни
світу намагаються розвивати власну автомобільну промисловість. Виробництво автомобілів
забезпечує високий показник доданої вартості (понад 70%), формує попит на товари і послуги
підприємств суміжних галузей (виробництво металопрокату, пластмас, автоскла, автохімії, тощо)
та стимулює науково-дослідну діяльність. Слід відзначити, що один працюючий в
автомобілебудівельному виробництві створює щонайменше 6 робочих місць в суміжних галузях.
В країнах Східної Європи (наприклад, Чехія та Словаччина) автомобілебудування займає
ключове місце в економіці, бо забезпечує створення 8 – 10% внутрішнього валового продукту та
понад 20% промислового виробництва. В цих країнах виробляється більше 100 автомобілів на
1000 жителів, що дозволяє в повній мірі покривати внутрішній попит та експортувати значні
обсяги. Чехія та Словаччина зберегли обсяги виробництва. В Україні автомобілебудування
представлено численними підприємствами з виробництва легкових автомобілів, легкових
комерційних автомобілів, вантажних автомобілів і автобусів, причепів, спеціальної та військової
автомобільної техніки, запчастин та комплектуючих для автомобілів (двигуни,
електрообладнання, шини, пластмаси і вироби з них, тощо). Загалом, в галузі працює близько 100
підприємств різної форми власності.
Не стали винятком і українські компанії, і український автомобільний ринок. На
сьогоднішній день експерти говорять про те, що український ринок автомобілів стабілізувався.
У своїй новій автомобільній історії Україна відмовилася від власних розробок, воліючи
освоювати вже перевірені технології закордонних виробників.
На ЗАЗ "Таврію" замінив автомобіль ЗАЗ Forza, складений на базі Chery A13.Крім того,
під брендом ЗАЗ за ліцензією Chevrolet на заводі складають Lanos, Chance і Sens.
Перелік автомобілів, які складають на території України сьогодні, доволі стислий. Це
російська Lada, деякі моделі корейських KIA, Hyundai, Chevrolet і SangYong, китайців Geely і
Chery. З європейських марок представлена тільки чеська Skoda.
Точки складання сконцентровані в 5 місцях України: на заводах ЗАЗ у Запоріжжі й
Іллічівську, в Черкасах на потужностях "Богдана", в Соломоново Закарпатської області на заводі
"Єврокар", а також на Кременчуцькому автоскладальному заводі.
Якщо говорити про цифри, то в 2017 рік Україна увійшла з 5 817 новими автомобілями.
За даними асоціації автовиробників України «Укравтопром» за І півріччя поточного року
обсяги виробництва вітчизняного автопрому зросли на 72,8% і склали 3 621 од. автомобільної
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техніки.
Зокрема, легкових автомобілів, які у структурі виробництва займають 85%, за вказаний
період випущено 3 078 од., що на 88,3% більше за аналогічний показник минулого року.

Рис. 2. Виробництво автомобільної техніки в Україні у І півріччі 2010-2017 років
Виробництво автобусів за І півріччя ц. р. збільшилось у 6,2 рази, натомість продовжує
скорочуватись випуск вантажних автомобілів («мінус» 49,3%).

Рис. 2. Виробництво автобусів та вантажних автомобілів у І півріччі 2010-2017 років
Водночас, в Україні продовжує зростати попит на нову автомобільну техніку.
Так, за червень 2017 року реалізовано 6 884 нових легкових авто, що на 2 103 од. або на
44% більше, ніж у червні минулого року. Першість за популярністю стабільно тримають
автомобілі марки Тoyota (742 од.) та Renault (740 од.).
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Рис. 3. Продаж нових легкових автомобілів у червні 2017 року
Всього, за І півріччя 2017 року в Україні придбано 37 тис. нових легкових авто, що на 36%
більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року.
Також, у червні ц. р. нових вантажних (комерційних) авто придбано на 27,2% більше, ніж
у торішньому червні (придбано 902 од., проти 709 од. у червні 2016 року). На 59,3% зросли
продажі нових автобусів (мікроавтобусів), яких придбано 94 од., проти 59 у червні минулого року.

Рис. 4. Продаж у червні 2017 року нових вантажних легкових автомобілів та автобусів
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У цілому з початку року в Україні придбано 5 126 нових вантажних (комерційних) авто та
691 нових автобусів (мікроавтобусів), що майже у половину перевершило відповідні результати
продажів минулого року.
Висновки. На даний момент внесок вітчизняного автомобілебудування в національну
економіку є все ще незначним. В сегменті виробництва легкових автомобілів присутнє, головним
чином, крупновузлове складання іноземних марок середнього класу (С, В і С- high), вартістю 6,5
– 22 тис. євро з низьким рівнем локалізації та утворюваної на території України доданої вартості.
Слід зазначити, що підвищення ефективності функціонування автомобільної галузі можливе за
рахунок створення в Україні конкурентноздатного легкового автомобілебудування, підвищення
рівня локалізації, збільшення випуску легкових автомобілів, покриття внутрішнього попиту
автомобілями вітчизняного виробництва , що призведе до створення нових робочих місць в
автоскладанні та у виробництві автокомплектуючих, зростанню промислового виробництва
України, збільшенню податкових надходжень з підприємств легкового автомобілебудування.
ПРОБЛЕМИ СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ
УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Ірина Тарасюк, Марта Лагода, Неля Влох
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
Забезпечення стійкої національної грошової одиниці є необхідною умовою досягнення
цілей розвитку держави, оскільки стабільна національна грошова одиниця виступає
першопричиною економічного зростання та сприяє підвищенню добробуту населення країни. А
отже, її доцільно розглядати як передумову реалізації курсу євроінтеграції України, адже
держава, через відповідні органи, змушена контролювати та вживати заходів щодо зміцнення
стабільності своєї грошової одиниці.
Порівняно високі темпи інфляції сьогодні набули характеру закономірної тенденції, при
цьому інфляційний "бум" перебуває на підйомі, а інфляційні очікування і надалі зростають. Така
інфляційна динаміка не може задовольнити ні владу, ні бізнес, ні населення, тому проблема
забезпечення стабільності грошової одиниці України є однією з основних проблем стабілізації
української економіки. Вплив глобальних факторів на національні грошові системи
безпосередньо визначає рівень стабільності розвитку національних господарств загалом.
Фінансова нестабільність має найбільш негативний вплив на фінанси ринків, що розвиваються,
до яких належить і Україна. Насамперед, це зумовлено відкритістю української економіки, її
залежністю від імпорту енергоносіїв та експортних галузей.
Виявлення окремих аспектів стабільності національної грошової одиниці України, пошук
шляхів її зміцнення, дослідження інструментів валютно-курсової політики НБУ, що
застосовувалися для стабілізації гривні та розгляд інших питань щодо аналізу та вдосконалення
державної політики в сфері грошового обігу та кредиту набули відображення у роботах А.
Гальчинського, В. Міщенка, В. Стельмаха, О. Береславської, О. Клименка та інших дослідників.
Мета роботи полягає у висвітленні сучасного стану та проблемних аспектів рівня
стабільності національної грошової одиниці, аналізі ризиків, які постають перед суб'єктами
господарювання внаслідок зміни валютного курсу.
Забезпечення стабільної національної грошової одиниці є одним з головних чинників
досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку країни, оскільки стабільна
національна грошова одиниця виступає першоосновою економічного зростання, а також сприяє
підвищенню добробуту населення країни. Звідси випливає, що саме цю позицію розглядають як
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ключову передумову реалізації курсу євроінтеграції України, що в останні роки набуло широкого
значення та стало актуальним, адже держава повинна контролювати та вживати заходів щодо
зміцнення стабільності в усіх аспектах, зокрема стабільності своєї грошової одиниці.
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є
забезпечення стабільності грошової одиниці України. У цьому випадку Центральний банк
України має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в
державі [1].
Основною складовою державної економічної політики є грошово-кредитна політика, яка
спрямована на забезпечення ефективного функціонування економіки. Саме тому у процесі її
реалізації, основну увагу приділяють, насамперед, ціновій стабільності, головним критерієм якої
виступає динаміка індексуспоживчих цін. Не менш важливим напрямком є також стабільність
обмінного курсу. Проте найзагальнішою і найскладнішою проблемою у досягненні
збалансування розвитку всіх секторів фінансового ринку є успішне функціонування національної
валюти. Зміни в економіці зумовлюють необхідність постійного відстеження та аналізу ситуації
на ринку для забезпечення стабільності як національної грошової одиниці, так і економіки
загалом [7].
Відповідно до основних засад грошово-кредитної політики на 2018 рік, низька і стабільна
інфляція є головним внеском у збалансований фінансовий розвиток держави та в стале
економічне зростання, який може бути забезпечений центральним банком. Формування
низькоінфляційних очікувань є одним з ключових елементів поліпшення макроекономічного
середовища та нарощення економічного потенціалу України. Середньострокова ціль щодо
інфляції (приріст індексу споживчих цін у річному вимірі) установлена на рівні 5% з допустимим
діапазоном відхилень ± 1 п. п. і досягатиметься протягом 2018 – 2020 років. Середньострокова
ціль щодо інфляції є вищою, ніж у розвинених країнах, але близькою до інфляційних цілей країн
з ринком, що розвивається. Установлення середньострокової цілі на рівні 5% пов’язано з
історично високою та мінливою інфляцією в Україні та вищою амплітудою інфляційних шоків.
У міру досягнення середньострокової інфляційної цілі у 5% надалі її рівень може бути знижений
для створення кращих передумов подальшого зниження номінальних процентних ставок.
Діяльність Національного банку з підтримки фінансової стабільності спрямовуватиметься
на сприяння стабільності фінансового ринку України як в цілому, так і його окремих сегментів;
ефективному перерозподілу ресурсів фінансовою системою; адекватній оцінці та сприйняттю
ризиків учасниками ринку; а також на підвищення стійкості фінансової системи, зниження
ймовірності системних криз.
Важливим кроком у посиленні мікропруденційного регулювання є розбудова ризикорієнтованого наглядового підходу в Національному банку. Метою цього процесу, що розпочався
у 2016 році, буде як посилення комплексного нагляду за банками, так і подальша координація
мікро- та макропруденційних заходів та дій Національного банку.
Національний банк продовжуватиме тісну співпрацю з Урядом України та іншими
регуляторами для досягнення цілі щодо фінансової стабільності, зокрема в рамках роботи Ради з
фінансової стабільності.
Основним внеском у стале економічне зростання з боку Національного банку є створення
середовища з низькою та стабільною інфляцією. Досягнення поставлених інфляційних цілей
сприятиме забезпеченню прогнозованих темпів зростання ВВП, яке у 2018 році має прискоритися
до 3%, а з 2019 року вийти на свій потенційний рівень – 4%.
Оскільки забезпечення сталого економічного розвитку в Україні неможливе без поступу в
здійсненні реформ, Національний банк разом з Урядом України докладатиме всіх зусиль для
продовження виконання заходів із реформування економіки та фінансової системи, передусім
передбачених співпрацею з міжнародними фінансовими організаціями. Національний банк
прагнутиме посилити координацію грошово-кредитної (монетарної) політики з економічною та
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бюджетно-фінансовою політикою Уряду України з огляду на їх взаємозалежність та з
урахуванням наявних прямих зв’язків між монетарною сферою, реальним виробництвом,
фінансово- бюджетною системою та платіжним балансом країни.
Для збалансованого досягнення своїх цілей Національний банк дотримуватиметься таких
основних принципів реалізації грошово-кредитної (монетарної) політики: пріоритетність
досягнення та підтримки цінової стабільності в державі; дотримання режиму плаваючого
обмінного курсу; перспективний характер прийняття рішень, які мають ґрунтуватися на
макроекономічній основі та сприяти економічному зростанню. Рішення щодо параметрів
грошово-кредитної
(монетарної)
політики
ґрунтуватимуться
на
комплексному
макроекономічному аналізі та прогнозі; інституційна, фінансова та операційна незалежність, яка
використовуватиметься Національним банком для виконання своїх функцій; прозорість та
підзвітність діяльності Національного банку. Для стабілізації інфляційних та валютно-курсових
очікувань і досягнення пріоритетної цілі Національний банк проводитиме послідовну, підзвітну
та прозору грошово- кредитну (монетарну) політику [9].
Зазначене передбачає дотримання певних принципів, серед яких доцільно виокремити
такі:
● безумовна пріоритетність цілі щодо цінової стабільності та підпорядкування їй
усіх інших цілей та завдань;
● орієнтація на середньотермінову перспективу;
● відсутність зобов'язань щодо утримання на певному рівні, або в певних межах
обмінного курсу гривні (водночас буде застосовано заходи щодо уникнення істотних змін);
● тісна співпраця з Урядом;
● прозорість діяльності НБУ перед суспільством.
Стабільна грошова одиниця, а також ужиття заходів, спрямованих на розвиток та посилення стійкості банківської системи в Україні, сприяли продовженню тенденцій до
розширення ресурсної бази банків.
Позитивним є збільшення припливу прямих іноземних інвестицій до України, значна
частка яких була спрямована у реальний сектор економіки. Проте кредитна активність банків
поки що відновлюється недостатньо високими темпами, що пов'язано, насамперед, із наявністю
значних зовнішніх ризиків та невизначеністю щодо подальшого розвитку ситуації на ринках [7].
Варто зазначити, що, зважаючи на тенденції щодо докладання всіх зусиль в контексті
підтримки стабільності гривні (зокрема, позитивні), у суспільстві спостерігається недовіра до
національної валюти, яка, своєю чергою, породжує та підтримує високий рівень доларизації
економіки України. Зниження доларизації економіки може відбуватись через поглиблення
диференціації нормативів обов'язкового резервування. У цьому напрямку Національним банком
України уже зроблено перші кроки. Так, вносять зміни щодо формування обов'язкових резервів
банками України. Комерційні банки мають зберігати кошти на окремому рахунку в
Національному банку України тепер у розмірі60 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані
за попередній звітний період резервування [7].
Оптимізація порядку формування обов'язкових резервів на початок дня та умов звернень
банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт також може стати передумовою
стимулювання банків до відповідальнішого ставлення до управління ліквідністю.
З метою переходу до режиму, що базується на ціновій стабільності Кабінет Міністрів
України та Національний банк України реалізовують Спільнийплан, який передбачає вжиття
заходів щодо визначення середньотерміновихорієнтирів стосовно інфляції, створення
високоліквідного та високоефективного фінансового ринку, збалансування державних фінансів,
проведення виваженої соціальної політики та подальшої лібералізації ціноутворення. Крім цього,
розвиток внутрішнього фінансового ринку зменшуватиме попит суб'єктів господарювання на
зовнішні запозичення, що знижуватиме зовнішню вразливість економіки та сприятиме
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зменшенню зовнішніх ризиків, оскільки рівень стабільності грошової одиниці визначається
рівнем стабільності цін на товари та послуги і стабільності обмінного курсу.
Потужне зниження курсу гривні відбувається в умовах безпрецедентного зниження
обсягів виробництва в ключових галузях важкої промисловості України. Водночас необхідно
наголосити, що значні масштаби доларизації економіки України таять у собі серйозні загрози для
національної грошової системи не так через ризики, яких сьогодні зазнає обіг долара як провідної
світової валюти, як через обмеження можливостей повноцінного монетарного регулювання
економіки, що виникають за умов паралельного перебування в обігу на рівні з національною
грошовою одиницею іноземної валюти. Тому доларизація економіки України як результат
фінансової глобалізації є явищем більшою мірою негативним, хоча цілком об'єктивним.
Необхідно усвідомлювати, що остаточно подолати таке явище як доларизація в умовах
наростання впливу глобалізаційних процесів на вітчизняну економіку навряд чи можливо. Тому
необхідно мінімізувати його роль, насамперед, у внутрішньому господарському житті країни та
посилити заходи щодо стабілізації національної грошової системи.
Адміністративна заборона на здійснення операцій з іноземною валютою населенням і в
банківському секторі навряд чи дасть позитивні результати. Навпаки, примусові заходи
доларизації можуть лише спричинити масштабний відтік капіталу та значне збільшення обсягів
операцій на чорному валютному ринку. Необхідно створити економічні підстави для всіх
суб'єктів ринку, які визначали б доцільність відмови від використання іноземної валюти у
внутрішньому грошовому обігу. Такими підставами можуть бути: підвищення довіри до
вітчизняної банківської системи, зокрема, шляхом збільшення сум гарантованого повернення
вкладів громадян у національній валюті; поступовий перехід до повної конвертованості гривні;
розвиток ринку національних цінних паперів, номінованих у національній валюті. На сучасний
момент немає потрібної бази для забезпечення стабільності національної одиниці України. Для
цього необхідні значні зміни у сфері управління інфляційними процесами та подолання
суперечностей в політиках НБУ та владних органів.
Національному банку України необхідно проводити заходи щодо забезпечення
стабільності гривні як монетарної передумови і фактора економічного зростання на інвестиційноінноваційній основі, з урахуванням можливих змін зовнішньої та внутрішньої кон'юнктури і змін
в інституційному середовищі, оскільки стабільність грошової одиниці включає внутрішню і
зовнішню стабільність, яка відображається у динаміці інфляції та обмінного курсу. Для
подолання інфляції, насамперед, потрібно стимулювати вітчизняне виробництво. Також
необхідно більш жорстке регулювання цін з боку держави, скорочення державних витрат, зокрема
управлінських та представницьких витрат. Для того, щоб привести гривню до стабільного
функціонування не лише в короткотерміновому, а й довготривалому періоді, щоб максимально
підвищити довіру до неї, Національному банку України необхідно зміцнити довіру до його
діяльності, удосконалити та посилити систему комунікацій з громадськістю за допомогою більш
детального роз'яснення цілей грошово-кредитної політики та заходів щодо їх досягнення. Таким
чином він зможе отримати суспільну підтримку своїх дій, а, отже, формувати на ринку позитивні
очікування.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Юлія Баран, Марія Пукало
ВСП Львівський автомобільно-дорожній коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Якби я став міністром економіки, я б передусім звернув увагу на проблеми
машинобудівної галузі та перспективи її розвитку.
Адже саме машинобудівний комплекс повинен стати одним з лідерів експорту та виходити
на нові ринки збуту звичайно ж за підтримки уряду. Машинобудування як одна з найважливіших
галузей економіки забезпечує економічне зростання, соціальний розвиток, науково- технічний
прогрес країни. У сучасних умовах набуває актуальності необхідність аналізу стану
промисловості у цілому та машинобудування зокрема. Саме від рівня розвитку
машинобудування, як важливої галузі промисловості, залежить конкурентоспроможність та
інноваційність країни.
Враховуючи постійні динамічні зміни у машинобудівному комплексі та виникнення нових
проблем його функціонування, залишається невирішеним питання аналізу сучасного стану
машинобудівного комплексу України.
Як відомо, галузева структура машинобудування є дуже різноманітною (рис. 1). Виділяють
такі її ланки, як важке машинобудування, транспортне, сільськогосподарське, верстатобудування,
приладобудування, радіотехнічне та електротехнічне виробництво та ін.
Місце розташування сучасних машинобудівних підприємств України безпосередньо
залежить від техніко-економічної специфіки їх виробництва, насамперед, від таких його
особливостей, як конструктивна складність виробів, широкий розвиток спеціалізації і
кооперування. Обмеження розміщення нових машинобудівних підприємств у великих містах
створює сприятливі передумови для розташування їх у середніх, малих містах і навіть у селищах
міського типу, де доцільно розміщувати невеликі спеціалізовані підприємства та окремі цехи.
Розміщення таких підприємств має певні переваги : воно стимулюватиме розвиток галузей
виробничої і соціальної інфраструктури, забезпечить працевлаштування населення .
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Рис.1. Галузевий склад машинобудування за матеріаломісткістю
Слід зазначити, що наслідки фінансової кризи у більшій мірі відобразилися на
машинобудуванні України:
по-перше, знизилися обсяги виробництва машинобудівного комплексу, закордонні
поставки сировини, матеріалів, енергоресурсів, напівфабрикатів та комплектуючих;
по-друге, відбулося входження на ринок більш дешевої та якісної імпортної продукції;
по-третє, спостерігалася поступова втрата платоспроможних ринків збуту машинобудівної
продукції.
За підсумками 2015 – 2016 р. у машинобудівному комплексі порівняно з відповідним
періодом минулого року падіння індексу промислового виробництва у цілому по
машинобудуванню порівняно з 2012 р. склало 10,8 %. Внаслідок кризи обсяги реалізованої
продукції у діючих цінах у 2015 - 2016 роках зменшилися на 29802,9 млн грн, або на 20,76 %.
Починаючи з 2012 року відбулося різке падіння інвестицій до цієї галузі. Зменшення інвестицій
в основний капітал за період з 2012–2016 рр., відбулось за всіма видами машино- будування
(окрім виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів): за виробництвом
комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – до рівня 420 млн грн., за виробництвом машин
і устаткування – до рівня 585 млн грн. Усе це спричинило збільшення кількості збиткових
підприємств промисловості. За даними Державної служби статистики України станом на
01.01.2015 р. частка збиткових підприємств машинобудівного комплексу складає 17,3 %. У
порівнянні з минулими роками можна стверджувати, що спостерігаються негативні тенденції у
розвитку машинобудування. Проведений аналіз сучасного стану машинобудування в Україні
протягом останніх років дозволив визначити, що зменшився загальний обсяг виробництва на 6 %.
У цілому за останні роки спостерігалося значне скорочення обсягів виробництва за всіма видами
машинобудівного виробництва, особливо за окремими видами машинобудівної продукції.
Наприклад, виробництво електродвигунів та генераторів постійного струму зменшилося на 60,9
%, трактори для сільського та лісового господарства – на 22,7 %.
Слід зазначити, що лідерами машинобудівної галузі є Японія, США, Німеччина, Франція,
Іспанія, Китай, Бразилія, Великобританія. В економіці відсталих країн частина продукції
машинобудування в сукупному обсязі обробної промисловості не перевищує 15%. В
прогресивних країнах частка машинобудівних підприємств складає - 20-45% від всього
промислового випуску продукції. Питома вага продукції машинобудівної галузі у загальному
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обсязі всієї промислової продукції у розвинених країнах наведена на рис 2.

Рис. 2. Частка продукції машинобудівного комплексу в загальному обсязі промислової
продукції
Отже, машинобудівна галузь промисловості - галузь, яка є стратегічно важливою для
національного господарського комплексу, потребує особливої уваги збоку уряду України та
вимагає негайних заходів щодо покращення ситуації, яка складалася. Серед основних проблем
сучасного розвитку машинобудування в Україні слід відзначити :
 застарілість основних засобів на підприємствах, що негативно впливає на
конкурентоспроможність, якість та собівартість машинобудівної продукції;
 недостатній рівень платоспроможності товаровиробників, що негативно впливає на
фінансово-економічний стан підприємств машинобудування;
 обмежений внутрішній попит на вітчизняну продукцію;
 низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств;
 значна залежність вітчизняних підприємств від постачань вузлів, деталей та
комплектуючих виробів з інших країн;
 неефективна політика держави щодо діяльності монополістів і посередників, що
призводить до підвищення вартості матеріалів, енергоресурсів.
Якби я став міністром економіки в першу чергу запланував би заходи щодо поліпшення
функціонування машинобудування в Україні.
Першочерговими кроками мають бути:
удосконалення галузевої структури машинобудування, розширення асортименту його
продукції за рахунок підвищення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного
споживання;
модернізація машинобудівних заводів, їх технічне переоснащення з використанням
сучасних технологій;
налагодження виробництва високоефективних машин та їх систем для всіх галузей і
сфер народного господарства, приладів і апаратів, швидкісної електронно-обчислювальної
техніки нових поколінь, виробництва систем зв'язку, засобів управління, автоматизації тощо,
орієнтація спеціалізації та кооперування виробництва в машинобудуванні на вітчизняні
підприємства тощо.
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Таким чином, можна зробити висновок, що машинобудівний комплекс України перебуває
у складному фінансовому становищі: кількість збиткових підприємств зростає з кожним роком;
обсяги виробництва машинобудівної продукції скорочуються. погіршуються експортно-імпортні
відносини. Усе це підтверджує необхідність негайної реалізації вищезазначених заходів, адже
машинобудівний комплекс України має значний інноваційний потенціал.
Ми маємо бути гідно представлені на міжнародних ринках. Ми постійно будемо
працювати над розширенням ринків збуту продукції. Дуже важливо, щоб наш машинобудівний
комплекс був одним з тих лідерів.
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СТАН БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Оксана Громнюк, Олеся Бойчук, Ганна Голеня, Сергій Кінах
Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей національного господарства, від якої
залежить ефективність функціонування всієї системи господарювання країни. В свою чергу,
будівельна галузь забезпечує населення не тільки житлом, а і робочими місцями, інженерними
спорудами, а також є і споживачем продукції інших галузей національного господарства, що
сприяє розвитку підприємств, які безпосередньо займаються збутом будівельних матеріалів та
наданням спеціалізованих будівельних послуг.
Рівень розвитку будівництва говорить про економічний розвиток країни та рівень життя її
населення. За обсягом продукції, що виробляється, та кількістю зайнятих працівників галузь
будівництва займає майже десяту частину ВВП України. На сьогоднішній день вітчизняна
будівельна галузь переживає не найкращі часи. Основною проблемою розвитку будівництва
залишається збільшення собівартості робіт через подорожчання основних складових будівництва.
З метою підтримки рівня рентабельності будівельні компанії вимушені підвищувати вартість
робіт та послуг, що в результаті негативно впливає на динаміку попиту з боку замовників
(інвесторів). Повільне зростання довгострокового кредитування через високу кредитну ставку
обмежує можливості для нарощування фінансування інвестиційних проектів. Скорочення обсягів
наданих позик громадянам і нефінансовим корпораціям на придбання, будівництво та
реконструкцію об’єктів істотно знижувало попит на них. Ще одним важливим фактором, що
впливає на економіку в будівельній галузі, стало різке падіння інвестииційної активності в
державі.
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Держава вимушена скорочувати фінансування будівельних проектів, а це означає, що
місцеві бюджети не мають коштів на проведення реконструкції, ремонту чи будівництво доріг,
шкіл, лікарень та інших об’єктів соціального призначення.
Ціноутворення в будівництві — окрема сумна тема. Саме в механізмі ціноутворення
закладено всі вигоди будівельників і програш споживачів, а також джерела корупції.
Приймаючи рішення про інвестиції, до здійснення витрат на проектування неможливо
одержати достовірну інформацію про вартість аналогічних проектів, їхніх елементів, про
майбутні експлуатаційні витрати, щоб обгрунтувати інвестиційні рішення.
Будівельними підприємствами недостатньо ефективно побудовані взаємовідносини з
такими суб'єктами як банки, науково-дослідні центри, транспорто-логістичні і страхові компанії,
інформаційні органи та ін. підприємства, а також ефективних регулюючих заходів збоку держави
і стратегічно продуманої діяльності будівельних підприємств.
Особливістю підприємств будівельної галузі є те, що вони дуже чутливі до чинників
макроекономічного середовища.
Також в Україні проблемним залишилось питання щодо мікросередовища будівельної
галузі, а саме можливостей реалізації будівельних проектів та управління діяльністю будівельних
підприємств.
Отже, основними проблемами економіки будівництва є:
• Недосконалі ринкові відносини у будівництві. Вирішення проблеми тільки у
будівельній галузі недостатньо, необхідне реформування всієї економічної системи держави.
• Низька інвестиційна активність в країні;
• Часто зустрічається різноспрямованість економічних інтересів учасників капітального
будівництва.
• Не обгрунтовано слабка роль держави в управлінні всією економічною системою і
капітальним будівництвом у тому числі.
• Низька ефективність будівельної галузі в цілому та діяльності окремих будівельних
організацій, низька їх надійність.
• Відсутність системи взаємодії між учасниками капітального будівництва (будівельними
організаціями, виробниками будівельних матеріалів тощо) різних форм власності та органами
управління.
Якби я був міністром, що необхідно зробити для покращення економіки будівельної галузі:
1. Вдосконалення ринкових відносин у будівництві: розробка і прийняття законів, правил,
нормативів взаємодії інвесторів, будівельних організацій з регіональними органами управління,
банками, податковими та іншими органами; розвиток та інтеграція нормативної бази в
європейські норми технічного регулювання.
2. Збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки: створення сприятливого
інвестиційного клімату для інвесторів (законодавчо оформлені державні гарантії недоторканності
приватного капіталу, що вкладається в реальний сектор економіки); розширення практики
укладання державних контрактів з гарантованим фінансуванням на весь період будівництва
об’єктів для державних потреб; збільшення обсягів фінансування житлового будівництва для
малозабезпечення громадян (черговиків); впорядкування, спрощення та прискорення процедури
відведення земляних ділянок та отримання дозвільної документації на будівництво; підвищення
ефективності інвестиційних торгів з встановленням стартової ціни на об’єкт будівництва,
враховує ринковий рівень з оплатою прав на забудову, з розтрокою на період будівництва;
впорядкування, спрощення та прискорення проведення експертизи проектно-кошторисної
документації з метою скорочення інвестиційного циклу; удосконалення наукової методики для
оцінки ефективності інвестиційних проектів.
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3. Залучення іноземних інвестицій і позикового капітала: стимулювання припливу
іноземного та позикового капітала; створення «прозорою» інформаційної системи по можливих
об’єктах прямого або пайового інвестування; поліпшення умов прямого інвестування з продажем
землі або із здачею її в довгострокову оренду під будівництво конкретногоо об’єкта; поліпшення
умов прямого податкового тягаря і зниження митних зборів, створення пільговими умовами для
інвестування; використання іноземних позик кредиторами з банківською або державною
гарантією їх погашення; ліквідація кримінального середовища, забезпечення безпеки іноземних
інвесторів і їх майн.
4. Подолання різноскерованості економічних інтересів учасників інвестиційного процесу,
посилення ролі держави в управлінні капітальним будівництвом: розробка системи законодавчих
і норамтивних актів, що забезпечують реалізацію принципу «що вигідні мені, то вигідно державі;
що вигідно державі – то вигідно мені»; створення містобудівного кадастру і розвиток регіонів на
основі містобудівної документації; створення державної системи стратегічного планування;
розробка і визнання обов’язковою на державному рівні науково обгрунтованої системи оцінки
варіантних рішень інвестиційних проектів на різних рівнях управління державою; формування
системи економічної зацікавленості всіх учасників інвестиційного процесу в досягненні
максимальних позитивних результатів
5. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності будівельних організацій,
надійності їх роботи: заходи та рішення, розробка і реалізація яких знаходиться в компетенції
будівельних організацій, впровадження сучасних матеріалів, нових технологій; зниження
собівартості будівництва і договірних цін на об’єкти будівництва для залучення замовників
середнього достатку; підвищення рівня концентрації будівництва як засобу поліпшення
фондооснащеності, продуктивності праці та рентабельності; створення фінансово-будівельних
компаній для концентрації фінансових ресурсів на інвестиційних проектах; створення великих
проектно-будівельних фірм, здатних своїми силами управляти всім інвестиційним циклом по
системі «управління проектом», проектувати і будувати об’єкти «під ключ»; формування
потужного будівельного комплексу; енергоефективність та іспортзаміщення в промисловому та
цивільному будівництві; удосконалити наявну систеум довірених відносин (розробка типового
договору); запровадити механізм твердої договірної ціни та страхування ризиків; страхування
підприємницьких ризиків підрядника і замовника, введення інституту поручителів з обох сторін
при укладанні договорів підряду; підвищення якості виконуваних робіт, скорочення термінів
будівництва об’єктів як основних факторів, що визначають конкурентоспроможність; розробка
та обов’язкове застосування кодексу підприємницької честі в будівництві; розробка та
обов’язкове застосування науково обгрунтованої методики визначення надійності (стійкості)
проектних і будівельних компаній.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ
НА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ КРИВБАСУ
Олена Терешкова, Сергій Кочерга
Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України
В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства
з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили
природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але
разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.
До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними
водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального
господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної
катастрофи. Забруднення навколишнього середовища суттєво впливає на здоров’я людей. У
Кривому Розі найбільше люди страждають на хвороби органів дихання.
Загальний рівень захворюваності області характеризується залежністю від обсягів викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря.
Актуальність теми: Забруднювачами повітря, насамперед, виступають підприємства
добувної галузі, яких на території Кривого Рогу знаходиться 8 з 11 функціонуючих в Україні.
Існує нагальна потреба модернізації підприємств добувної галузі, впровадження
енергозберігаючих технологій, враховуючи несприятливу екологічну ситуацію, пов’язану саме з
цими підприємствами. Але така реконструкція потребує часу і значних капіталовкладень.
Стан довкілля створю є реальну загрозу життєдіяльності населення і зводить нанівець
будь-які успіхи в сфері поліпшення соціального і економічного розвитку.
Статистичний аналіз було зроблено на основі показників діяльності 8 підприємств: ВАТ
«Арселорміттал Кривий Ріг», ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»(ВАТ
«ЦГЗК»), ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»(ВАТ «ПівнГЗК»,
ВАТ
«Криворізький залізорудний комбінат» (ВАТ «КГЗК»),
ВАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат»(ВАТ «ІнГЗК»),
ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»(ВАТ «ПідГЗК»), ВАТ Суха Балка, ВАТ «Кривбасвибухпром».
Розглянемо зв'язок фінансово-економічних показників з показниками, що характеризують
екологічну ситуацію в області в розрізі підприємств добувної галузі та в динаміці по області
взагалі.
Для регресійного аналізу були використані такі показники: Для того, щоб відібрати
найбільш вагомі показники та включити їх з
моделі, було проведено кореляційний
аналіз (табл. 1).
За результатами кореляційного аналізу можна зробити висновки, що загальний рівень
захворюваності в основному пов'язаний з викидами шкідливих речовин в атмосферне повітря
(на 90,1%), з обсягами виробництва добувних підприємств(на 75,5%), в меншій мірі рівень
захворюваності пов'язаний з утворенням шкідливих відходів (66,2%).
На основі проведеного статистичного аналізу загальних соціально-економічних
показників показників побудуємо регересійну модель загальної захворюваності населення в
залежності трьох факторів. Регресійна модель має такий вигляд:
Y = 3184,272 +0,11*Х1 - 0,001052*Х2 +0,445*Х3,
де Y – загальна захворюваність населення,
Х1 – обсяг утворених відходів,
Х2 - видобуток продукції,
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Х3 – викиди шкідливих речовин.
Для порівняння ефекту впливу різних ознак використаємо стандартизовані коефіцієнти
регресії βi. Бета-коефіцієнти характеризують ефект впливу Хi на Y в середньоквадратичних
відхиленнях.
βх1 = 0,120; βх2 = -0,610; βх3 = 0,347.
Таблиця 1

Роки

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Соціально-економічні показники Дніпропетровської області
Інвестиції
ЧисельВикиди
Зальний Інвестиції на охорону Утвориність
шкідлирівень
в
навколишлось
Видобуток
населенвих
захворю- основний
нього
відходів,
продукції
ня
речовин,
ваності
капітал
середовищ тис.тон
області
тис.тон.
а
Y
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
2787,4
2252
105022
813,9
3662,6
31329400,2
64,2
2800,2
2798
980,8
3612,6
31968775,7
66,7
116107
2774,6
2918
1014
3567,6
33300808,1
69,7
119584
2731,4
4246
298,8
3532,8
35426391,5
72,9
180597
2734,9
5906
250,2
3502,9
37290938,5
84,6
283550
2709,7
7792
309
3476,2
38444266,5
83,4
280738
2812
8154
325125
296,8
3447,2
41337920,9
85,7
2729,7
9250
303,7
3422,9
45426286,7
90,6
366323
2780,5
10345
403,2
3398,4
47817143,9
98,1
407521
2794,7
11441
306,3
3374,2
51416283,8
93,9
448719
2882,4
12537
241,9
3355,5
55887265,0
96,7
489916

Оцінимо адекватність моделі.
Коефіцієнт детермінації дорівнює R2 = 0,908.
Розраховуємо F-критерій: F= (R 2/(1- R 2))/(m-1)/(n-m-1): F = 12,33 ( F1-α(k1,k2) = 3,8).
Оскільки F > F1-α(k1,k2), стверджуємо, що модель є значимою і може бути використана для
прогнозних розрахунків.
Розраховані коефіцієнти свідчать, що загальний рівень захворюваності
області
характеризується залежністю від обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря.
Про інвестування коштів у модернізацію та «екологізацію» виробництва звітують і
гірничо-збагачувальні комбінати і найбільший металургійний комбінат. Насправді ж ні
іноземному, ні вітчизняному власнику невигідно вкладати грошові кошти в оновлення старого
обладнання, як не парадоксально, сплатити штрафи за забруднення довкілля вигідніше.
Погіршення економічного становища неминуче, адже криза дозволяє зволікати з
екологією. Нещодавно було офіційно повідомлено: через кризову ситуацію промислові гіганти
області цього року інвестують в екологічну безпеку удвічі менше коштів, ніж торік. Найбільш
брудним підприємством є підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг», за ним іде ВАТ«ПівдГЗК».
На них припадає 18% забруднення. Дуже багато підприємств займають таку позицію: краще
сплачувати штрафи, ніж будувати очисні споруди, вони навіть у свій бюджет закладають гроші
на виплату цих штрафів.
Розглянемо динаміку деяких показників (рис. 1,2).
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Рис. 1. Динаміка інвестицій і викидів шкідливих речовин

Рис. 2.Залежність чисельності населення від інвестицій на охорону навколишнього
середовища
Досить неадекватна ситуація склалася в області, з огляду на те, що видатки на охорону
навколишнього середовища зростають, але обсяги шкідливих викидів в повітря залишаються на
тому ж рівні.
В наявності досить тісний кореляційний зв'язок між чисельністю населення і обсягами
шкідливих викидів, отже можна зробити висновки про неефективність заходів інвестиційної
політики в Дніпропетровській області.
Щодо впливу шкідливих викидів в атмосферне повітря та чисельності населення, то
ситуація також аналогічна : шкідливі викиди в атмосферу зростають, а чисельність населення
зменшується (рис. 2). А залежність чисельності населення від обсягів інвестицій на охорону
навколишнього середовища обернена: тобто із збільшенням інвестицій, чисельність населення
зменшується. Тісний обернений пропорційний зв'язок спостерігаємо, аналізуючи залежність
чисельності населення від інвестицій на охорону навколишнього середовища, очевидно, що
збільшення останніх не поліпшує якість екологічного становища області.
Також виникає питання, чи ефективно використовуються інвестиції на охорону
навколишнього середовища, якщо обсяг інвестицій за 10 років виріс майже в 4 рази, а викиди
шкідливих речовин зростають.
В наявності неефективна інвестиційна діяльність, виникає питання: яким чином
використовуються кошти, що спрямовуються на природоохоронну діяльність, якщо екологічна і
демографічна ситуація в області погіршується.
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Рис. 2. Динаміка викидів шкідливих речовин та чисельності населення
Ні іноземному, ні вітчизняному власнику невигідно вкладати грошові кошти в оновлення
старого обладнання, як не парадоксально, сплатити штрафи за забруднення довкілля вигідніше.
Економічна модель, що склалася в Україні за останні 20 років, призводить до виснаження
природного довкілля, утворення величезних обсягів викидів, скидів та відходів, зростання загроз
здоров’ю та добробуту людей, накопиченню значних екологічних наслідків довготривалого
характеру. Все це є низкою причин низької конкурентоспроможності національної економіки.
Тому вважаємо подальше екстенсивне використання природних ресурсів і погіршення стану
довкілля неприпустимими.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Ніна Руденко, Каріна Юрковська
Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України
Висока енергоємність ВВП в Україні є наслідком суттєвого технологічного відставання
більшості галузей економіки від рівня розвинутих країн, незадовільної галузевої структури
національної економіки, негативного впливу „тіньового” сектора, зокрема, імпортно-експортних
операцій, що об’єктивно обмежує конкурентоспроможність національного виробництва і лягає
важким тягарем на економіку – особливо за умов її зовнішньої енергетичної залежності. На
відміну від промислово розвинутих країн, де енергозбереження є елементом економічної та
екологічної доцільності, для України - це питання виживання в ринкових умовах та входження в
європейські та світові ринки. Для цього підлягає розв’язанню проблема збалансованого
платоспроможного попиту як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, а також диверсифікації
імпорту паливно-енергетичних ресурсів.
Низька енергоефективність стала одним з основних чинників кризових явищ в українській
економіці. В першій половині 90-х років у структурі витрат на виробництво промислової
продукції майже втричі зросла вартісна складова енергоресурсів, сягнувши 42% загальних
матеріальних витрат на виробництво продукції. Лише з 1997-1999 року в результаті прийнятих на
державному рівні заходів та зупинення падіння промислового виробництва, певної стабілізації
економіки і послідуючого, починаючи з 2000 року зростання ВВП розпочалось реальне
поліпшення енергоефективності економіки. Якщо енергоємність ВВП протягом 1990-1996 рр.
зросла на 38,6%, то з 2009 року спостерігалося її істотне зменшення, причому вперше в історії
України зростання ВВП було досягнуто за одночасного скорочення споживання первинних
паливно-енергетичних ресурсів.
Проте, слід зазначити, що, починаючи з 2002 року, темпи зниження енергоємності ВВП
уповільнилися в зв’язку з тим, що в найбільш енергоємних галузях економіки, - металургійній,
машинобудівній, хімічній та нафтохімічній, а також у житлово-комунальній сфері динаміка
зниження енергоємності валової доданої вартості зазнала негативних змін, обумовлених
недопустимо високим ступенем фізичного зносу основних фондів (65-70%), та відповідним
підвищенням питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на ряд важливих видів продукції.
Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії України. Від
його рівня залежить ефективне функціонування національної економіки.
Технічний фактор - відображає вплив технічного (технологічного) стану та рівня
устаткування і обладнання на обсяги споживання енергоресурсів при виробництві продукції
(послуг).
Структурний фактор - відображає вплив структурних змін у галузевій або міжгалузевій
діяльності на обсяги споживання палива та енергії.
На даний час основним фактором зниження енергоємності продукції (послуг) в усіх
галузях економіки є формування ефективно діючої системи державного управління сферою
енергозбереження. Це дозволить, в першу чергу, удосконалити структуру кінцевого споживання
енергоресурсів, зокрема, за рахунок подальшого розширення та поглиблення електрифікації в
усіх сферах економіки шляхом заміщення дефіцитних видів палива з одночасним підвищенням
ефективності виробництва.
Технічна (технологічна) складова потенціалу енергозбереження:
 підвищення ефективності виробництва (видобутку), перетворення, транспортування та
споживання енергоресурсів і відповідно зниження енергоємності продукції та надання послуг за
рахунок впровадження новітніх енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів.
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Структурна складова потенціалу енергозбереження:
 зміна макроекономічних пропорцій в економіці з метою зниження рівнів
енергоспоживання;
 зменшення питомої ваги енергоємних галузей і виробництв промисловості та транспорту
за рахунок розвитку наукомістких галузей і виробництв з низькою енергоємністю та
матеріаломісткістю
У свою чергу структурний та технічний (технологічний) фактори залежать від
міжгалузевих та внутрішньогалузевих зрушень в економіці країни.
Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення.
За період 1999-2012 років зниження енергоємності ВВП забезпечувалося здебільшого за
рахунок впливу наявного в промисловості структурного фактора. Вартість постійної складової
енерговитрат у собівартості продукції зменшувалася пропорційно до зростання обсягів
виробництва, внаслідок чого динаміка зростання ВВП у цей період перевищувала динаміку
споживання енергоресурсів.
При цьому слід зазначити, що на даний час структурний фактор, як складова потенціалу
енергозбереження – в основному вичерпано. Для збереження існуючих темпів зниження
енергоємності ВВП (4-6% щороку) необхідно невідкладно задіяти технологічний фактор
потенціалу енергозбереження. У разі невжиття кардинальних заходів, відставання показників
енергоефективності економіки України від показників розвинутих країн, стане хронічним. Це, в
свою чергу, значно ускладнить в коротко- та середньостроковій перспективі конкурентоздатність
вітчизняного продукту на світових ринках.
Крім того, на темпи зниження енергоємності ВВП впливають такі чинники:
 невідповідність тарифів і цін на енергоресурси витратам на їх виробництво;
 економічні ризики, пов’язані з функціонуванням природних монополій;
 споживання енергоресурсів за відсутності приладів обліку;
 високий рівень втрат енергоресурсів при їх передачі та споживанні;
 стан погашення взаємної заборгованості на оптовому ринку електроенергії та інших
ринках енергоресурсів;
 низький рівень впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 високий рівень фізичної зношеності технологічного обладнання в усіх галузях
національної економіки.
Виходячи з цього, визначені основні проблеми енергозбереження, які вимагають
першочергового розв’язання:
Приведемо окремі положення законодавства у сфері енергозбереження у відповідність з
економічною ситуацією. Зокрема, це створення умов економічного стимулювання суб’єктів
господарювання до підвищення ефективності використання енергоресурсів.
Шляхом вирішення цієї проблеми є розроблення проектів змін до податкового
законодавства в частині обмеження віднесення на валові витрати спожитих суб’єктами
господарювання енергоресурсів та встановлення збору за перевитрати енергоресурсів понад
норми питомих витрат енергоресурсів.
 Удосконалення порядку нормування питомих витрат енергоносіїв - прийняття нової
редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 Удосконалення системи державної експертизи з енергозбереження - прийняття нової
редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про енергоефективність”.
 Запровадження обов’язкової статистичної звітності щодо використання енергоресурсів
- прийняття нової редакції Закону України „Про енергозбереження” – Закону України „Про
енергоефективність”.
 Встановлення адекватної юридичної відповідальності юридичних осіб, посадовців та
громадян за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів,а саме: підготовка змін до
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відповідних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення
розмірів штрафів за правопорушення у сфері енергозбереження; запровадження фінансової
відповідальності юридичних осіб за неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.
 Забезпечення переходу до масового застосування та заміни на сучасні приладів обліку
споживання енергоресурсів. Існує нагальна необхідність упорядкування оплати за спожиті
ресурси споживачами житлово-комунальних послуг, яка на даний час проводиться здебільшого
за встановленими нормами, що значно перевищують фактичні обсяги споживання ресурсів;
Шляхом вирішення цієї проблеми є прийняття Закону України “Про комерційний облік
ресурсів, передача яких здійснюється мережами”.
Механізми фінансування заходів з енергозбереження.
Аналіз закордонного досвіду застосування механізмів фінансування заходів з
енергозбереження та енергоефективності дозволяє зробити наступні висновки:
 Для заохочення енергозбереження або для боротьби з неефективним чи надмірним
споживанням енергії використовуються різні схеми оподаткування, які підвищують відносну
вартість спожитих енергоресурсів або зменшують відносну вартість застосування нових
технологій.
З урахуванням реального стану економіки України першочерговими заходами з
впровадження економічних механізмів енергоефективності є:
 встановлення прогресивних норм питомих витрат енергоносіїв у порядку, визначеному
законодавством;
 запровадження дієвих економічних санкцій за неефективне використання енергоресурсів
(підвищена плата, податки, штрафи);
 підвищення адміністративної відповідальності за порушення у сфері енергозбереження
та енергоефективності.
Після розв’язання зазначених проблем можливе застосування економічних механізмів
стимулювання - здешевлення кредитів і звільнення від оподаткування частини прибутку,
отриманого за рахунок впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій.
Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.
Освоєння нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) слід розглядати як
важливий фактор підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження антропогенного впливу
енергетики на довкілля. Масштабне використання потенціалу НВДЕ в Україні має не тільки
внутрішнє, а й значне міжнародне значення як вагомий чинник протидії глобальним змінам
клімату планети, покращання загального стану енергетичної безпеки Європи. Технічно досяжний
річний енергетичний потенціал НВДЕ України в перерахунку на умовне паливо становить біля
79 млн. т у.п. Економічно досяжний потенціал цих джерел за базовим сценарієм складає 57,7 млн.
т у.п., в тому числі відновлювальних природних джерел енергії - 35,5 млн. т у.п., позабалансових
(нетрадиційних) – 22,2 млн. т у.п.
На даний час цей потенціал використовується недостатньо. Частка НВДЕ в енергетичному
балансі країни становить 7,2% (6,4% позабалансові джерела енергії; 0,8% відновлювальні
джерела енергії).
Перспективними напрямками розвитку НВДЕ в Україні є: біоенергетика, видобуток та
утилізація шахтного метану, використання вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР),
позабалансових покладів вуглеводнів, вітрової і сонячної енергії, теплової енергії довкілля,
освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок України. На базі відновлювальних
джерел вагомий розвиток отримують технології одержання як теплової, так і електричної енергії.
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Таблиця 1
Показники розвитку використання НВДЕ за основними напрямками освоєння
(базовий сценарій), млн. т у.п./рік
Рівень розвитку НВДЕ по роках
Напрями освоєння
НВДЕ
Позабалансові джерела
енергії, всього.
у т.ч. шахтний метан
Відновлювані джерела
енергії, всього, у т.ч.
Біоенергетика
Сонячна енергетика
Мала гідроенергетика
Геотермальна
енергетика
Вітроенергетика
Енергія довкілля
Всього

2010

2015

2020

2030

13,85
0,05

15,96
0,96

18,5
2,8

22,2
5,8

1,661
1,3
0,003
0,12

3,842
2,7
0,032
0,52

12,054
6,3
0,284
0,85

35,53
9,2
1,1
1,13

0,02
0,018
0,2
15,51

0,08
0,21
0,3
19,83

0,19
0,53
3,9
30,55

0,7
0,7
22,7
57,73

Відповідно до базового сценарію, виробництво електроенергії з використанням інших
відновлювальних джерел має збільшитись з 51 млн. кВт у 2010 р. до 2,1 млрд.кВтг у 2030 р.
Загальний обсяг інвестицій у розвиток НВДЕ із заміщенням понад 57 млн. т у.п. складе
біля 60,0 млрд. грн. При цьому частка НВДЕ в загальному паливно-енергетичному балансі країни
може зрости до 19% на рівні 2030 року.
Висновки. Енергозбереження є важливим енергетичним потенціалом держави.
Прогнозований потенціал енергозбереження України складатиме у 2030 році 318,4 млн. т у.п., що
майже у 1,5 рази перевищує існуючий рівень споживання первинної енергії. Впровадження
заходів технологічного та структурного енергозабезпечення дозволить на 51,3 % зменшити рівень
енергоспоживання у 2030 році – з 621 млн. т у.п. за існуючим рівнем енергоефективності, до 302,7
млн. т у. п. за прогнозованим рівнем енергоефективності. Тобто, майже трьохкратне зростання
ВВП у період до 2030 року обійдеться зростанням споживання енергії лише у 1,5 рази.
Прогнозується значне зростання частки й абсолютних показників використання
відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії із додержанням принципових засад Зеленої книги
«Європейська стратегія стабільної, конкурентоздатної та безпечної енергетики». На рівні 2030
року розвиток НВДЕ забезпечить заміщення 57,73 млн.т у.п., що складає 19% сумарного рівня
споживання первинної енергії.
Загалом, прогнозований рівень розвитку НВДЕ забезпечить значний ефект скорочення
використання традиційних джерел енергії, викидів шкідливих та парникових газів. Він відповідає
кращим показникам, досягнутим у світовій практиці, принципам Зеленої книги щодо
перспективного рівня використання НВДЕ у країнах – членах Європейського союзу.
Літературні джерела:
1. ЗУ «Про енергозбереження» від 17 лютого 2011 року N 3038-VI
2. Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному
господарстві на 2010-2014 рр.;
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3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року;
4. Суходоля О.М. Нормативно-правова база енергозбереження
5. Н. Костюк. Можливості залучення фінансових ресурсів для проектів у сфері
енергозбереження та екологічних джерел енергії.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА
Марія Болонна, Ірина Стрепко
ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Основою функціонування усіх галузей національної економіки на сьогоднішній день є
паливно-енергетичні ресурси. Темпи споживання перевищують темпи їх відтворення, що
потребує значного часу. Тому на сучасному етапі розвитку, коли постійний ріст цін на енергоносії
ставить суспільство у складне становище, постає нагальне завдання раціонального та
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та їх економії. Цього можна досягти
шляхом енергоефективності та енергозбереження. Саме завдяки раціональному використанню
паливно-енергетичних ресурсів можна досягти того ж корисного ефекту при менших
енерговитратах чи отримати більший ефект без додаткових енерговитрат, що варто розглядати як
заощадження енергоресурсів.
Економіка України характеризується високим рівнем енергоємності валового
внутрішнього продукту, що свідчить як про низькі показники економічної діяльності, так і про
неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів.
Основними причинами цього є недосконала структура національної економіки,
застарілість та недосконалість наявних технологій і енерговикористовуючого устаткування,
неповнота законодавчо-нормативної бази та недостатність економічних стимулів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В літературі можна зустріти різні підходи до
оцінювання енергетичної безпеки та стану енергоспоживання промисловими підприємствами. Як
зазначає А. Миколаюк оцінювання ефективності використання енергоресурсів доцільно
здійснювати через аналіз енергоємності виробництва. З цією метою автором пропонується
розраховувати питому енергоємність продукції як відношення річного споживання
енергоресурсів до обсягу виробництва.
У статті І. Мазур відзначено, що Суть раціонального використання паливно-енергетичних
ресурсів полягає в досягненні максимальної ефективності їх витрачання при існуючому рівні
розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє
природне середовище. Тому енергозбереження – це діяльність (організаційна, наукова,
практична), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та
перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві, яка
реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.
Так у своїй праці О. Сурменелян відзначив, що велике значення у підвищенні ефективності
використання енергоресурсів відіграє складання енергобалансів промислових підприємств, які
базуються на енергобалансі держави. Це базовий документ, на підставі якого відповідальна
служба потім протягом осені встановлює тарифи для різних суб’єктів галузі. У рамках документа
фіксується не тільки обсяг виробництва в цілому по країні, але й обсяг виробітку на
електростанціях, рівень витрат у мережах. Розробка та аналіз енергетичних балансів спрямовані
на вирішення наступних основних завдань:
- оцінка фактичного стану енерговикористання на підприємстві, виявлення причин
виникнення та рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів;
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- розробка плану заходів, спрямованих на зниження втрат паливно-енергетичних ресурсів;
- виявлення та оцінка резервів економії палива та енергії;
- визначення раціональних розмірів енергоспоживання у виробничих процесах та
установках;
- установлення вимог до організації та вдосконалення обліку і контролю витрат
енергоносіїв;
- отримання вихідної інформації для вирішення питань створення нового устаткування і
вдосконалення технологічних процесів з метою зниження енергетичних витрат, оптимізації
структури енергетичного балансу підприємства шляхом вибору оптимальних напрямів, способів
і розмірів використання первинних і вторинних енергоресурсів, удосконалення
внутрішньовиробничого господарського розрахунку і системи стимулювання паливноенергетичних ресурсів.
Мета та цілі. Розробка Програми з підвищення рівня ефективності використання паливноенергетичних ресурсів в галузях народного господарства та енергозбереження.
Виклад основного матеріалу. Одним з найважливіших факторів економічного зростання в
Україні є розвиток енергозбереження та енергоефективності. Розвиток цього напряму
обумовлений такими факторами, як: вичерпність не відновлюваних енергетичних ресурсів,
відсутність альтернативи замінити їх на більш екологічно безпечні та менш енергоємні, наявність
ризиків при їх видобутку, перероблені, транспортуванні.
Для того, щоб забезпечити ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів
необхідно:
- створення конкурентного середовища на внутрішніх енергетичних ринках, відкриття їх
для європейських компаній;
- модернізація електростанцій, мереж, впровадження нових технологій видобутку
енергоресурсів;
- незалежний аудит ядерного сектору (прозора публічна процедура встановлення тарифів,
публікація інформації про проведені тендери, виконання робіт);
- створення механізмів для заміни основного та допоміжного обладнання
теплоелектростанцій;
- використання альтернативних джерел енергії.
Держава зацікавлена у підвищенні ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів національною економікою, оскільки це дозволяє їй збільшити базу оподаткування та
зменшити державні видатки на енергозабезпечення бюджетних установ, посилити свій вплив на
світових ринках та підвищити рівень енергетичної безпеки. Для населення підвищення
енергоефективності дозволяє збільшити рівень доходів і зменшити витрати на закупівлю
енергетичних послуг. Для суспільства загалом це шлях наближення до рівня сталого розвитку в
результаті чого підвищується конкурентоспроможність країни в цілому.
Перебуваючи на посаді Міністра економіки, я б запропонувала розробити Програму
енергоефективності та енергозбереження для усіх галузей національного господарства, метою
якої було б підвищення рівня ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів,
заощадження за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів.
Для досягнення поставленої мети необхідно її деталізувати на ієрархічні цілі.
Підцілі першого рівня:
1. Зменшення енергоємності валового внутрішнього продукту;
2. Зменшення використання енергоресурсів, що використовуються для освітлення,
опалення будівель підприємств і населення.
Підцілі другого рівня:
1. Організаційна;
2. Стимулююча;
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3. Техніко-технологічна;
4. Фінансова.
Дерево цілей представлено на рисунку 1.
Мета: підвищення рівня ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів в галузях народного господарства
Цілі першого рівня
Зменшення енергоємності валового
внутрішнього продукту

Зменшення використання енергоресурсів, що
використовуються для освітлення, опалення
будівель підприємств і населення

Цілі другого рівня
організаційна

стимулююча

техніко-технологічна

фінансова

Цілі третього рівня
Впроваджен
Модерніза-ня
ція
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рігаючих
обладнання
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діючому
впровадженобладнанні,
ня сучасних
залучення
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устат-сів
кування
Рисунок 1 – Дерево цілей програми енергоефективності
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Рис. 1. Дерево цілей
Підцілі третього рівня:
1. Підвищення організаційного рівня впровадження енергозберігаючих заходів на
підприємствах;
2. Налагодження стимулювання працівників за раціоналізаторські пропозиції та розробку
заходів з енергозбереження;
3. Підвищення ефективності і надійності функціонування систем шляхом модернізації
обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування;
4.
Залучення відновлюваних енергоресурсів;
5. Забезпечити фінансування заходів енергозбереження та енергоефективності, а також
впровадження сучасних енергоефективних технологій.
На мою думку цілі Програми можна досягти, використовуючи цілий комплекс різнорідних
заходів:
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1 Організаційні, що передбачають наведення належного порядку в енергогосподарствах:
- подальше впровадження Системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог
міжнародного стандарту;
- створення підрозділів, діяльність яких полягає в складанні енергобалансів, проведення
експертизи з енергозбереження та енергоаудиту, а також у розроблені та впроваджені
енергозберігаючих заходів;
- прогнозування потреби в енергоресурсах залежно від планових обсягів виробництв
галузей народного господарства.
2. Стимулюючі, що передбачають підвищення культури споживання паливноенергетичних ресурсів працівниками підприємств:
- розробка та впровадження системи стимулювання енергозбереження на рівні
підприємств;
- формування енергоефективної свідомості працівників підприємств, а також населення.
3. Техніко-технологічні, щ передбачають підвищення ефективності використання
існуючої техніки та технологій та впровадження високоефективного обладнання та устаткування:
- впровадження систем автоматизації;
- постійне дослідження та обстеження стану об’єктів господарювання;
- розроблення енергозберігаючих технологій для окремих об’єктів;
- обстеження технічного стану обладнання та устаткування;
- розроблення комп’ютерних програм для технологічних процесів на підприємствах.
4. Фінансові, що передбачають ефективне використання та залучення коштів для
забезпечення заходів енергоефективності:
- інвестиції у високі технології неможливі до тих пір, доки не буде вичерпано всі
можливості щодо правильного ведення господарської діяльності та ефективного управління й
контролю з боку керівництва підприємствами;
- енергоменеджер повинен піддавати аналізу всі, без будь-якого винятку, дії персоналу
підприємства, пов’язані з використанням паливно-енергетичних ресурсів;
- слід інвестувати саме ті проекти, що мають найкращі економічні показники;
- слід реалізовувати тільки ті проекти, економічні показники яких найкращі для
вкладення коштів, враховуючи можливі ризики.
Джерелом фінансування енергозбереження є внутрішні та зовнішні інвестиційні ресурси,
залучення яких має бути одним з найпріоритетніших напрямів механізму енергозбереження в
державі.
До основних джерел фінансування заходів енергозбереження відносяться:
1. Недержавні джерела фінансування – це:
- власні кошти підприємств та організацій, що направляються на реалізацію власних
програм енергозаощадження;
- кредити вітчизняних і іноземних організацій;
- лізинг приладів, устаткування, технологій;
- кошти спонсорів, добровільних внесків.
2. Цільове бюджетне фінансування може включати кошти всіх рівнів (державного,
обласного і місцевого бюджетів), що направляються на виконання енергозберігаючих проектів, у
тому числі на поворотній основі, а також надання гарантій по кредитах.
3. Ринкові механізми. Фінансування енергозаощаджуючих інвестиційних проектів
можливо здійснити за рахунок позабюджетних засобів, що залучаються із застосуванням
наступних ринкових механізмів:
- випуск цільових облігаційних позик;
- банківське кредитування;
- створення пайового інвестиційного фонду;
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- організація фінансового лізингу.
Джерелом кредитування енергозберігаючих проектів на поворотній основі є випуск
облігаційних позик, забезпечених підтримкою фондоутримувачів або державних чи місцевих
органів влади.
Банківське кредитування використовується в тих випадках, коли деякі енергозберігаючі
проекти мають високу ефективність із досить швидкою окупністю.
Дієвим способом придбання дорогого устаткування, приладів і технологій є лізинг –
комплекс майнових відношень, зв’язаних із передачею майна в тимчасове користування на основі
його придбання. Лізинг є інструментом інноваційної політики і тому його доцільно
використовувати для впровадження енергозберігаючих заходів.
Залученню інвестиційних ресурсів в проекти енергозбереження сприятиме: конкурентна
структура ринку, забезпечення політичної стабільності в країні, збільшення темпів економічного
розвитку паливно-енергетичного комплексу за рахунок енергоощадних заходів, створення
системи моніторингу та стратегічного планування у паливно-енергетичному комплексі України,
удосконалення системи управління енергозбереженням усіх рівнів.
Висновки. Застосування заходів, запропонованих у Програмі енергоефективності та
енергозбереження сприятимуть підвищенню рівня ефективності використання паливноенергетичних ресурсів в галузях народного господарства, заощадженню за рахунок впровадження
енергозберігаючих заходів та технологій, інвестуванню держави, здійненню енергетичної
безпеки країни. На цій основі впроваджуватимуться новітні, екологічно чисті технології, Україна
підвищить свій імідж на світовій арені і буде надійним партнером.
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розвитку всіх галузей паливно-енергетичного комплексу, вдосконалення енергетичного балансу
з обов'язковим врахуванням досягнень науково-технічного прогресу. Всебічна інтенсифікація
виробництва ставить перед паливно-енергетичним комплексом нові завдання, збільшує його роль
у прискоренні темпів економічного зростання, у підвищенні продуктивності праці завдяки
значному зростанню її енерго- та електроозброєності.
Відомо, що ефективність та інтенсивність суспільного виробництва значною мірою
залежить від його енергозабезпеченості, бо енергетика створює особливі матеріальні ресурси –
енергетичні, які обумовлюють функціонування практично всього виробничого апарату сучасної
економіки. Тому в нових економічних умовах паливо і енергію слід розглядати і як матеріальний
ресурс, і як матеріальний фактор суспільного виробництва.
На сучасному етапі роль паливно-енергетичного комплексу неухильно зростає. Його
розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання
продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращання умов
праці і підвищення рівня життя людей.
В процесі розвитку продуктивних сил безперервно змінюються і вдосконалюються
джерела та види споживаної енергії. У далекому минулому енергетичною базою виробництва
була мускульна сила людей, яку доповнювали силою тварин, води та вітру. З відкриттям енергії
пари пов'язана промислова революція XVIII ст., наступний технічний прогрес виробництва і
зростання продуктивності праці. Енергетичною основою розвитку продуктивних сил на
сучасному етапі технічного прогресу є електрична енергія. Застосування електроенергії дало
змогу просторово роз'єднати робочі машини і первинні генератори, відокремити місце
виробництва енергії від її споживачів. В результаті виробництво енергії, її передача і розподіл
відокремились у самостійну галузь – електроенергетику, а споживачі енергії розосередились по
різних галузях промисловості і народного господарства. Це відкрило простір для концентрації
виробництва в різних галузях і розміщення виробництва на відстані від енергетичних джерел
[1,с.78].
Електроенергетика є високомеханізованою галуззю промисловості.
Електроенергію в Україні виробляють теплові (ТЕС), гідравлічні (ГЕС), гідроакумулятивні
(ГАЕС) та атомні (АЕС) станції. У перспективі набуде поширення використання екологічно
чистої енергії Сонця і вітру. Потужність електростанцій України – 54,0 млн. кВт.
Таким чином, електроенергетика є провідною галуззю промисловості, а використання її
продукції – електричної енергії – забезпечує підвищення технічної озброєності і зростання
продуктивності праці.
Електроенергетика є капіталомісткою складовою частиною паливно-енергетичного
комплексу держави, являючись його базовою галуззю. Це провідна галузь у розвитку НТП, яка в
багатьох країнах світу фінансується з державного бюджету.
Електроенергетика є складовою частиною енергетичного комплексу України, яка впливає
на розвиток народного господарства, територіальну організацію продуктивних сил. Електронний
транспорт розширює територіальні межі промисловості. Забезпеченість у достатній кількістю
електроенергією притягує підприємства та виробництва, у яких частка паливо – енергетичних
витрат у собівартості продукції вища проти традиційних галузей промисловості [2,с.47].
Виділяються наступні принципи розвитку та розміщення електроенергетики:
· концентрація електроенергії;
· комбінування виробництва електроенергії та тепла;
· широке освоєння гідроенергоресурсів;
· прогресивний розвиток атомної енергетики.
Одним із перспективних напрямків розвитку енергетики є використання нетрадиційних
джерел електроенергії [3,с.34].
Учені вважають, що вихід із енергетичної кризи, яка насувається на нашу планету, – це
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масштабне використання джерел поновлюваної енергії: сонячної, вітрової, океанічної. Найбільше
енергії може дати сонячне випромінювання. Без шкоди для біосфери можна використати 3%
сонячного потоку, що надходить до Землі. Це дасть енергію потужністю 1000 млрд кВт, що у 100
раз перевищує сучасну потужність виробництва енергії в світі. До речі, першу
вітроелектростанцію в Україні і в світі було збудовано в 1931 р. поблизу Севастополя.
Серед нетрадиційних джерел енергії можливе використання біомаси і створення на її
основі біогазу. Для України перспективною є розроблена технологія перетворення вугілля в
газоподібний чи рідкий стан. З’явилися і методи вирощування рослин, які дають нафту.
Нині загальний технічний стан електроенергетики України незадовільний. Це пов’язано з
тим, що впродовж десятиліть не проводилася модернізація теплоенергетичного господарства.
Внаслідок цього понад 20% енергетичного устаткування повністю зношене, а 70% обладнання
виробило свій ресурс.
Найстарішими в Україні є теплоелектростанції Донбасу, тому вони і опинилися в
найважчому стані. Застаріла технологія спалювання вугілля, мазуту, газу, а також високий рівень
спрацювання обладнання призводять до перевитрат палива і величезних викидів шкідливих
речовин в повітря.
На сучасному етапі основними проблемами енергетики є:
Перше. Висока енергоємність ВВП України, яка складає вісімдесят дев‘ять сотих кілограм
умовного палива на один долар США з урахуванням паритету реальної купівельної
спроможності, що перевищує середній рівень енергоємності в країнах світу у два-три
рази. Результатом високої енергоємності є надмірне споживання енергетичних продуктів і
постійне зростання імпорту вуглеводнів в Україну.
Друге. Незадовільний технічний стан об’єктів Енергетики, який характеризується:
-критичним
рівнем
зношеності
основних
фондів,
зниженням
надійності роботи енергетичних об’єктів, зокрема, рівень зношеності становить від шести десяти
до семи десяти відсотків;
- збільшенням питомих витрат палива на виробництво електроенергії;
- збільшенням втрат в мережах при транспортуванні енергопродуктів; наприклад, в
електроенергетиці витрати електроенергії при її транспортуванні в мережах у 1991 році були
дев‘ять відсотків, а на даний час ця величина сягнула понад чотирнадцяти відсотків;
Третє. Відсутність ефективної системи управління в енергетиці.
Система управління в Енергетиці формувалась спонтанно, діяла, в деяких напрямах, в
інтересах окремих груп впливу. Внаслідок цього держава втратила контроль над активами
підприємств, відбувся відтік професійних кадрів, знизився рівень науково-технічного
забезпечення галузі.
Четвертє. Відсутність диверсифікації джерел постачання первинних енергопродуктів природного газу, нафти, ядерного палива.
Така ситуація створює загрозу енергетичній безпеці держави, тому ми повинні робити усе,
щоб виправити ситуацію і забезпечити гідний розвиток нашій енергетиці [4,с.428].
Щодо розвитку електроенергетики
Основою електроенергетики країни є Об’єднана енергетична система (ОЕС) України, яка
здійснює централізоване електрозабезпечення внутрішніх споживачів, взаємодіє з
енергосистемами суміжних країн, забезпечує експорт, імпорт і транзит електроенергії. Вона
об’єднує енергогенеруючі потужності, розподільні мережі регіонів України, пов’язані між собою
системоутворюючими лініями електропередачі напругою 220 – 750 кВ. Оперативно –
технологічне управління ОЕС, управління режимами енергосистеми, створення умов надійності
за паралельної роботи з енергосистемами інших країн здійснюється централізовано державним
підприємством НЕК „Укренерго”.
Основними виробниками електричної енергії є чотирнадцять потужних теплових
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електростанцій, вісім гідравлічних електростанцій та чотири атомні електростанції.
До 2030 року величина генеруючих потужностей має зрости до семидесяти трьох
мільйонів кіловат. Основою електроенергетичної системи України залишатимуться теплові
електростанції.
Розвиток теплової енергетики прогнозується з переважним використанням вугілля, частка
якого в паливних балансах ТЕС становитиме в 2030 році близько вісімдесяти відсотків.
Планується реконструкція та модернізація ста відсотків генеруючих потужностей та
введення десяти мільйонів кіловат нових потужностей. За рахунок таких заходів прогнозується
значно зменшити питомі витрати умовного палива на виробництво електроенергії, що дозволить
зекономити понад сімдесят два мільйони тонни вугілля.
В балансі потужності енергосистеми України атомні електростанції (Запорізька,
Рівненська, Южно-Українська, Хмельницька) забезпечують близько 55% потреби України в
електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%. Так, Україна посідає восьме
місце в світі за показником встановленої потужності АЕС. За підсумками 2016 року Україна
посіла третє місце у світі за часткою електроенергії АЕС в загальному обсязі виробництва
електроенергії в країні [5].
В енергетичному комплексі України гідроелектростанції посідають третє місце після
теплових та атомних. Встановлено, що економічні та технічні можливості використання
гідроенергоресурсів України дорівнюють близько 20 млрд кВт•год., а нині використовується не
більше 50%. Основний використовуваний потенціал зосереджений на ГЕС Дніпровського каскаду
(потужність - 3,8 ГВт, виробіток - 9,9 ГВт•год): Дніпровська ГЕС, Київська ГАЕС
(гідроакумулююча), Ташлицька ГАЕС.
Україна має значний потенціал використання ресурсів малих річок (головним чином у
західних регіонах), що складає майже 28% загального гідропотенціалу всіх рік України.
При використанні гідропотенціалу малих річок України можна досягти значної економії
паливно-енергетичних ресурсів, причому розвиток малої гідроенергетики сприятиме
децентралізації загальної енергетичної системи, чим вирішить ряд проблем в енергопостачанні
віддалених і важкодоступних районів сільської місцевості [6].
Мікро-, міні- та малі ГЕС можуть стати потужною основою енергозабезпечення для всіх
регіонів Західної України, а для деяких районів Закарпатської та Чернівецької областей –
джерелом повного енергозабезпечення.
Для вирішення проблем розвитку малої гідроенергетики Україна має достатній науковотехнічний потенціал і значний досвід в галузі проектування і розробки конструкцій
гідротурбінного обладнання. Українські підприємства мають необхідний виробничий потенціал
для оснащення малих ГЕС вітчизняним обладнанням.
Енергія води не забруднює атмосферу. Гідроенергетика становить 8% від загальної
встановленої потужності електрогенеруючих об’єктів нашої країни, нові об’єкти можуть
потенційно розміщуватись у будь-якому регіоні, який має малі або великі річки. В Україні понад
22 тис. річок, але лише 110 із них довші за 100 км., тому основні ресурси гідроенергетики
зосереджені на малих річках. Водночас, внаслідок спорудження гідроенергетичних об’єктів
можуть затоплюватися великі ділянки землі, зникати цінні породи риб та втрачатися родючі
ґрунти. Тому подальший розвиток гідроенергетики потребує усунення екологічних ризиків.
На сьогодні, потенціал гідроенергетики використовуються на 60%, в основному за рахунок
Дніпровського каскаду та інших великих ГЕС. Залишок потенціалу можливо реалізувати за
рахунок встановлення нових та відновлення старих потужностей малих ГЕС.
З огляду на європейський вибір України подальший розвиток енергетики має
здійснюватися на засадах ощадливого використання енергопродуктів у всіх сферах економіки.
Економічно доцільний потенціал енергозбереження країни визначається на рівні сорока п‘яти
відсотка від обсягів сучасного споживання паливно-енергетичних продуктів.
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Обсяги реальної економії енергетичних продуктів за рахунок енергозбереження настільки
великі, що вони майже подвоюють власні паливні можливості нашої країни. Тільки завдяки
впровадженню маловитратних короткотермінових організаційно-технічних заходів у найближчі
півтора-два роки економія енергетичних продуктів реально може скласти дванадцятьчотирнадцять мільйонів тонн умовного палива щорічно.
Реалізація можливостей енергозбереження стримується тим, що до цього часу в країні не
розроблено дієвого економічного механізму стимулювання інвестування, розроблення та
впровадження енергоефективних заходів, а також низькими у порівняні з іншими країнами
тарифами на електроенергію.
Без досягнень європейських показників енергоефективності не буде і європейського розвитку
економіки.
Одним із шляхів зменшення споживання первинних енергопродуктів є розвиток
нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії. Суттєвим резервом є і використання
позабалансових енергетичних продуктів [7, с.306].
На виконання Рішення Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства «Про впровадження
Директиви 2009/28/ЕС і внесення змін до Статті 20 Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства», згідно з яким встановлюються обов’язкові національні цілі у сфері
відновлюваної енергетики, насамперед для того, щоб надати певні гарантії інвесторам та
заохотити до розвитку новітніх технологій та інновацій у цій сфері. Україна взяла на себе
зобов’язання до 2020 року досягти рівня 11 % енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії
в загальному кінцевому енергоспоживанні країни, що слугуватиме потужним стимулом для
подальшого розвитку використання відновлюваних джерел енергії в Україні.
Для досягнення зазначених цілей Кабінет Міністрів України розпорядженням від 03.09.14
№ 791-р затвердив План заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради
2009/28/ЄС та розпорядженням від 01.10.2014 № 902-р затвердив Національний план дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року.
Впровадження в Україні заходів, передбачених Директивою Європейського Парламенту
та Ради 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел
енергії, сприятиме реалізації державної політики у сфері розвитку відновлюваної енергетики та
дозволить значно зменшити споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів в усіх
галузях національної економіки України і, відповідно, підвищити рівень енергетичної безпеки
держави.
Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року
передбачається:
 збільшити встановлені електроенергетичні потужності відновлюваної енергетики до
10900 МВт та довести виробництво «зеленої» електроенергії до 26 млрд. кВт∙год у 2020 році;
 збільшити обсяги використання теплової енергії виробленої з відновлюваних джерел до
5,85 млн. т н.е. у 2020 році;
 збільшити обсяг використання відновлюваних джерел енергії у транспортному секторі
до 505 тис. т н.е.
Реалізація заходів Національного плану дозволить оптимізувати структуру паливноенергетичного балансу та вже у 2020 році забезпечить споживання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел в обсязі 8,59 млн. т н.е., що складе 11% від сукупного кінцевого
споживання енергоресурсів Україною та еквівалентно заміщенню більше ніж 10 млрд. м3газу [8].
Отже, підсумовуючи вищесказане можна зазначити, що Україна має потенціал в галузі
економіки електроенергетики, все залежить лише від раціонального використання енергії та
забезпечення її розвитку людьми без шкоди для навколишнього середовища.

53
Літературні джерела:
1. Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології: Підруч. — К.:
Либідь, 1993. —78 с.
2. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч.
посіб. - К.: Знання, 2000. -47 с.
3. Злобін Ю. А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. -34 с.
4. Адаменко О. М., Квятковський Г. Й. Екологічна геофізика: Підруч. для студ. екол. спец.
- Ів.-Франківськ: Полум'я, 2003. - 428 с.
5. Основна місія ДП «Енергоатом» – безпечне виробництво електроенергії [Електронний
ресурс] // Режим доступу : http://energoatom.kiev.ua/ua/about/about_nngc/. - Назва з титул. екрана.
6. Гідроенергетика [Електронний ресурс] // Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження
України:
офіційний
веб-портал. – Режим доступу :
http://saee.gov.ua/uk/ae/hydroenergy. - Назва з титул. екрана.
7. Васюта О. А. Екологічна політика України на зламі тисячоліть: Монографія. - К.: КІМУ,
2003. - 306 с.
8. Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного
середовища на 2011-2015 роки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №
577-р [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіційний веб-портал. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80. – Назва з титул. екрана.
ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Любов Кизик, Юліанна Онуфрак
Технологічний коледж державного вищого навчального закладу
«Національний лісотехнічний університет України»
З розвитком інтеграційних процесів українським підприємствам все інтенсивніше
доводиться адаптуватися до нових умов господарювання. Актуальним стає завдання забезпечити
здатність вітчизняних підприємств конкурувати з іноземними підприємствами, технологічний
рівень яких є значно вищим за українські. Усвідомлення об’єктивної необхідності переходу до
ринкових відносин обов’язковість створення відповідних умов, організаційно-економічних
механізмів для здійснення підприємницької діяльності.
Метою статті є визначення основних проблем функціонування малого підприємництва в
Україні та обґрунтування основних шляхів для покращення ефективності його функціонування.
Малий та середній бізнес допомагає державі вирішувати економічні (створення
конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу, підвищує привабливість для
іноземних інвестицій), соціальні проблеми (створення додаткових робочих місць, вирішення
проблеми безробіття та бідності) [1].
Досвід розвинених країн свідчить, що найбільш ефективнішим інструментом ринкового
реформування економіки є розвиток малого бізнесу або підприємництва. Ці підприємництва
повинні стати своєрідним механізмом, який функціонує у рамках структурної схеми: залучення
національних ресурсів – виробництво – економічне зростання – залучення національних ресурсів.
Серед дослідників підприємництва варто відзначити Варналія Захара Степановича, який
сформував наукову школу в Україні з актуальних проблем розвитку підприємництва,
забезпечення економічної та фінансової безпеки держави; Реварчука Сергія Корнійовича, який
розглядав проблеми розвитку підприємницької діяльності та активності в Україні.
Так за офіційними статистичними даними за 2017 рік найбільшу кількість малих
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підприємств мало місто Київ – 256, на другому місці місто Одеса з кількістю 99 підприємств та
на останньому місці місто Рівне з кількістю 24 підприємства. Німецьким експертом з питань
підприємництва з компанії BERLIN ECONOMICS був проведений аналіз підприємницького
сектора в Україні. Такий аналіз показав, що з усієї кількості малих підприємств і підприємців,
який в Україні нараховується близько мільйона з половиною, реально працюють на власний
розвиток та сплачують податки лише 5%, а решту – це підприємства, які ведуть прихований бізнес
та фінансують лише власне життя. Сюди ж відносяться «псевдо зайняті» – люди, які реєструються
підприємцями лише для ухилення від сплати податків. Натомість у розвинених країнах світу
малий та середній бізнес – це лише стадія зростання до масштабу великої повноцінної
компанії [3].
В Україні малі підприємства забезпечують 79% робочих місць.
Серед усіх підприємств України малі підприємства складають 99,8%. Для порівняння, в
Німеччині малі підприємства складають 99,7% всіх суб’єктів господарювання. Тобто, в Україні
зараз навіть вищий показник. Також українські малі підприємства створюють 59% доданої
вартості, що теж перевищує аналогічні показники Польщі та Німеччини.
Якщо в нас більше малих та середніх підприємців, аніж в Німеччині, тоді в чому проблема?
В якісних показниках.
В Німеччині малий та середній бізнес забезпечує державі більше половини ВВП. За
даними ООН загалом на малих та середніх підприємствах задіяно 50% трудового населення світу
та виробляється від 30 до 60 % національного продукту, залежно від країни. Українці ж
завдячують малому та середньому бізнесу лише 15% ВВП.
Однією з основних проблем малого підприємництва є великий відсоток кредиту.
Кредитування є важливим регулятором успішного функціонування малого
підприємництва. Пересічному громадянину складно отримати кредит на розвиток бізнесу навіть
за наявності ефективного бізнес-плану, оскільки досить жорсткими є умови кредиту, тобто високі
відсотки від суми кредиту (30%). Кредитування малих підприємств здійснюється за єдиними для
всіх правилами, тобто жодному заявникові не надають переваги, а до уваги береться лише
кредитоспроможність. При цьому варто зазначити, що основним шляхом виходу з цієї ситуації є
запровадження пільгового кредитування. Пільгові умови кредитування передбачають:
- Низьку відсоткову ставку;
- Тривалий термін кредитування;
- Можливість повернути суму до закінчення терміну кредиту.
Країни, що розуміють важливість малого та середнього бізнесу для економіки всіляко
сприяють його якісному розвиткові. Та сама Німеччина запустила 200 програм підтримки малого
та середнього бізнесу під загальною назвою Mittelstand, які передбачають виділення на
кредитування таких підприємств 15,5 млрд. євро щорічно.
Чимало уваги малому та середньому підприємництву приділяють і в США. Бізнесу
сприяють зниження податків та низка організацій на кшталт U.S. Small Business Administration
(SBA), яка понад 60 років займається підтримкою бізнесу й надає підприємствам фінансову та
консультативну підтримку. Також організація виступає гарантом компанії перед кредиторами та
надає позики до $2 млн. самостійно.
Цікава практика розвитку малого та середнього бізнесу, яку згодом може перейняти й
Україна, в Ізраїлі та Польщі. Уряд створює державні венчурні фонди, які інвестують в різні
стартапи. Зараз в Польщі держбанк 60% усіх кредитів надає саме малому та середньому бізнесу.
Максимальна сума такої гарантії становить до 1 мільйона євро, а вартість – перший рік
безкоштовно, другий – 0,5%.
Чому так скрутно з кредитами для бізнесу в Україні?
Держава не надто сприяє тому, щоб український малий та середній бізнес отримував так
звані “дешеві” кредити. Держава ігнорувала, а банківський сектор “лупив” нереальні кредитні
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ставки (25% річних). Банкіри свідомо обходили увагою сектор малого та середнього бізнесу,
знаходячи його занадто специфічним і дрібним, як для масштабного співробітництва. Тож
підприємці уникали співпраці з банками та навчилися обходитись без них, що й “загартувало” їх
від кризових потрясінь та надало мобільності. Однак це призводило до того, що чимало
підприємців віддавало перевагу тому, щоб залишатися “в тіні”, тож гроші від них потрапляли в
українську економіку лише частково.
Основними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні та її
регіонах є [1]:

Несприятлива політична ситуація
Низький попит
Високі податкові ставки

Інфляція
Війна на сході України
Складне податкове адміністрування
Корупція
Часті зміни економічного законодавства
Низька доступність кредитів
Брак облікових коштів
Високий рівень конкуренції
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10%

20%

30%

40%
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Рис. 1. Основними причинами гальмування розвитку малого підприємництва в Україні
1) відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого
підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця і в діяльності місцевих органів
державної виконавчої влади;
2) неймовірно важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого
підприємництва збочити в тіньову економіку;
3) низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності;
4) відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу, як
підприємництва в цілому;
5) обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів. Багато малих
підприємств розпочали свою діяльність через відсутність достатньої суми стартового капіталу,
власних виробничих площ та устаткування;
6) відсутність відповідних кваліфікованих кадрів, яких зараз відбувається відплив з
України у зв’язку з низьким рівнем заробітної плати та відсутністю між попитом та пропозицією
на робочі місця.
7) адміністративні бар’єри: сертифікація, ліцензування, дозволи, що видаються на
короткий термін і змушують підприємство, яке не змінює своє функціональне призначення,
оформлювати багато документів, знову та знову отримувати дозволи.
Підводячи підсумки можна говорити про те, що всі вище перелічені проблеми розвитку
підприємництва в Україні потребують вирішення шляхом запровадження таких заходів:
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1. Сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату (привести чинні
нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування
у відповідність до принципів державної регуляторної політики; розробити механізм часткового
відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами
малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів; сформувати
регіональні бази даних щодо інвестиційних пропозицій малих підприємств).
2. Для створення нових робочих місць, скорочення безробіття та стимулювання розвитку
підприємництва (місцевій владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання
їм одноразової грошової допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при
перепідготовці та підвищенні кваліфікації безробітних особливу увагу слід приділяти професіям,
що не тільки користуються попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну
справу; проводити семінари та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючих розпочати
підприємницьку діяльність).
3. Вжити заходів щодо розвитку малого підприємництва у сільській місцевості (розробити
механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно
чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти
переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та у
сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у містах, до
працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості).
4. Стимулювати проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та
надання послуг малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також
участь підприємців у виконанні регіональних замовлень.
5. Запровадити механізми державно-приватного партнерства у сфері підтримки малого
підприємництва на місцевому рівні (для залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у
формуванні регіональної політики створити при облдержадміністраціях Регіональні ради
підприємців; стимулювати впровадження у регіонах інноваційних та енергозберігаючих
технологій шляхом спільного фінансування проектів у науково-технічній та інноваційній сферах,
що реалізуються малими підприємствами; налагодити здійснення щоквартального моніторингу
наявності площ приміщень виробничого та невиробничого призначення, які перебувають у
комунальній власності і можуть бути надані в оренду суб’єктам підприємницької діяльності).
6. Для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до
необхідної інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та
впорядковувати інформацію щодо норм чинного законодавства України; інформаційноаналітичні матеріали відносно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації, регуляторної
політики, наявних банківських установ та кредитних спілок з переліком їх послуг у сфері
кредитування суб’єктів малого підприємництва.
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МЕДИЦИНА І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ
Ганна Топоркова
ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»
Ні для кого не секрет, що медицина на території України безкоштовна. Проте коли людина
серйозно хворіє, або якщо отримує травму, стає дедалі очевидніше, що саме ця безкоштовна
медицина чимало коштує.
В західних країнах медицина – це самоокупна машина, яка ще й приносить немалі
прибутки. Але навіть медичне страхування на території України не наблизить нас до західних
країн у напрямку якості медичного обслуговування. Адже там населенню відомо, що здоров’я –
це продукт, за який потрібно платити. Чим кращий продукт ви хочете отримати – тим вищу ціну
ви маєте заплатити.
Проблема стану галузі сучасної української медицини турбує як населення так і вище
керівництво. Потрапити до міської лікарні та безкоштовно отримати найякісніший медичний
сервіс, який задовольнить кожного, майже неможливо. Про це свідчить кількість звернень, як
усних так і письмових, до міністерства охорони здоров’я України.
Через недостатнє державне фінансування галузі медицини, неможливо вирішити усі
існуючі проблеми. Проте існує можливість звернення до недержавних джерел фінансування,
тобто до інвесторів.
Актуальність даної теми визначається тим, що люди можуть та бажають отримувати
якісний сервіс, але лише державного фінансування замало для задоволення потреб споживача.
Необхідність залучення інвестиційного капіталу та можливість його вдалого використання, може
бути рятівною ланкою для покращення стану сучасного медичного обслуговування.
Коли людина попадає до лікарні із серйозною травмою, тут можливі декілька ситуацій, які
грубо можна поділити на 2 групи: платне лікування, та безкоштовне, яке пропонує держава. В
чому ж різниця? У першому випадку людині надається допомога безкоштовна, але із
застосуванням якісних медикаментів, та можливо навіть із застосуванням дорогого обладнання.
У другому випадку це лише безкоштовна допомога, лікування здійснюється за допомогою
дешевих-безкоштовних ліків, що пропонує держава.
Як до медикаментозного забезпечення – тут все зрозуміло, кожен обирає курс лікування
під свій гаманець. Ця проблема може бути вирішена лише на рівні держави шляхом збільшення
розмірів фінансування, легше сказати, ніж зробити. Але що стосується використання
високоточного інноваційного обладнання – тут інакше. Щоб отримати якісне діагностування тої
чи іншої хвороби, треба пройти декілька лікарів, може навіть лікарень, кожен раз отримуючи
талон-направлення, та стоячи у величезних чергах через занадто високий попит на саме це
високоточне медичне обладнання.
Розпочато реорганізацію системи охорони здоров'я на основі пріоритетного розвитку
первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, реструктуризацію галузі.
Проведено реорганізацію мережі закладів охорони здоров'я. Ліжковий фонд скорочено з 129,6 до
88,3 ліжка на 10 тис. населення і таким чином досягнуто оптимального європейського рівня. З
метою оптимізації лікувально-профілактичної допомоги здійснюється впровадження ефективних
медичних технологій, розроблення стандартів діагностики та лікування, створення системи
забезпечення і контролю за якістю медичної допомоги на основі стандартів якості, сертифікації
та атестації медичних працівників, акредитації та ліцензування закладів охорони здоров'я.
З урахуванням пріоритетності охорони материнства і дитинства діяльність галузі
спрямовується на забезпечення прав жінок і дітей в усіх сферах життєдіяльності, соціальну
підтримку молодих сімей, охорону праці жінки, розвиток індустрії дитячого харчування,
удосконалення служб репродуктивного здоров'я, належний рівень медичної допомоги під час
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вагітності та пологів. З метою вдосконалення кадрового забезпечення галузі впроваджується
триступенева система підготовки кадрів, у тому числі за новими спеціальностями з урахуванням
реальної потреби держави в лікарях загальної практики/сімейних лікарях, фахівцях з управління
охороною здоров'я. Розроблено нові державні стандарти вищої освіти та освітньо-кваліфікаційні
характеристики працівників охорони здоров'я, програми і засоби уніфікованої оцінки рівнів їх
знань.
Важливим напрямом реформування охорони здоров'я є посилення її профілактичної
спрямованості, створення умов для здорового способу життя, його пропаганди та стимулювання.
Упроваджуються в життя програми безперервного гігієнічного навчання, формування здорового
способу життя, відмови від тютюнопаління та інших шкідливих звичок.
Одним із основних аспектів розвитку галузі є перебудова управління системою охорони
здоров'я, яка буде забезпечувати реалізацію державної політики, спрямованої на збереження та
зміцнення здоров'я населення в нових соціально-економічних умовах. Здійснення
адміністративної реформи в галузі охорони здоров'я передбачає перехід на систему
функціонального управління, зосередження функцій Міністерства охорони здоров'я на аналізі
ситуації, формуванні політики і стратегії охорони здоров'я, ініціюванні законодавчих
передбачень і законотворчій роботі, вирішенні економічних і фінансових проблем галузі,
забезпеченні якості медичної допомоги. Проводиться відповідний перегляд структури, а також
чіткий розподіл функцій органів управління галуззю різних рівнів.
Через неможливість вирішення проблем із якісним обладнанням у місцевих лікарнях на
державному рівні, необхідно залучати інвесторів. Не відступаючи від сказаного щодо залучення
інвесторів для придбання для лікарень якісного інноваційного обладнання, можна представити
чотиристоронні стосунки у вигляді невеликої схеми. Саме учасниками цих стосунків
виступатимуть: інвестори, медичні державні заклади, фірма-виробник та постачальник
обладнання та пацієнти тих самих медичних закладів, як зображено на рисунку

Рис. 1. Модель чотиристоронніх стосунків: Інвестор, фірма-виробник лікарня, пацієнт
Інвестор, керуючись побажання та вказівками головного лікаря купує необхідне
обладнання для лікарні. Лікарня виділяє одну чи декілька палат, або бере вихідну платну палату
та пропонує пацієнтам платні послуги для діагностичного обслідування, чи простого
розташування на стаціонарі. Можна навіть не виділяти окремих палат, а приносити усе необхідне
обладнання в існуючі палати, благо інноваційність та сучасність медичної техніки дозволяє це
зробити за рахунок мобільності пристроїв, за невеликими окремими випадками. Вартість
обладнання буде поступово амортизуватися з виплат пацієнтів, які охоче платитимуть за якісні та
сучасні послуги. Це може зайняти деякий час, проте таке медичне обладнання працює до 2х років
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взагалі без необхідності сервісного обслуговування, та потім з щорічним платним сервісним
обслуговування. При накопиченні необхідної суми та обумовлених відсотків, лікарня повертає ці
кошти інвестору натомість отримуючи усе обладнання у дарчої формі у своє власне
розпорядження.
Таким чином кожен учасник цих чотиристоронніх стосунків залишається задоволеним.
Але тут можуть бути деякі суперечки, що стосується платіжне нездатної частини населення,
скажімо ті самі пенсіонери або пільговики. Ця частина населення живе за рахунок виплат, що
отримується від держави. Проте ці виплати давно надходять на електроні банківські картки, та
банки завжди пропонують платні послуги страхового полісу. Страхування здоров’я на суму у 25
000 гривень, якої вистачить на вирішення 99% випадків проблем із здоров’ям, коштує лише 10
гривень на день, ці кошти автоматично будуть зніматися з картки. Страхування є добровільним,
адже в Україні лише обговорювався законопроект «Про загальнообов’язкове державне соціальне
медичне страхування», який визначає правові, соціальні, фінансово-економічні та організаційні
засади загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування населення з метою
реалізації встановлених Конституцією України прав усіх громадян на охорону здоров’я, медичну
допомогу і медичне страхування.
Фінансування охорони здоров'я залишалося достатньо централізованим, проте
відповідальність за виділення цих коштів та їх використання конкретно не визначалася. Тому
виникає питання про чітко закріплений розподіл повноважень і відповідальності за реальний рух
фінансових потоків між центром і регіонами. За задумом реформаторів, система бюджетного
фінансування лікувальних закладів мала бути замінена на страхову, в якій страхові компанії
(фонди), що фінансуються з фондів обов'язкового медичного страхування, платять лікарням і
поліклінікам за надання медичної допомоги населенню. Уважалося, що введення елементів ринку
- розподіл виробників і покупців медичних послуг, поява незалежних від медичних закладів
посередників між ними і населенням, а також конкуренція серед страховиків повинні були б
збільшити ефективність вітчизняної охорони здоров'я. Однак в умовах виробничого та
інвестиційного спаду нова система фінансування охорони здоров'я приречена на фрагментарне
введення. Державний і регіональні фонди обов'язкового медичного страхування нині
сприймаються більшістю медичних працівників як непотрібні і досить вартісні посередники в
системі фінансування охорони здоров'я.
Відсутність необхідної фінансової бази розвитку інфраструктури охорони здоров'я
породила некерований процес "розмивання" системи безкоштовного медичного обслуговування.
Погіршувалась якість послуг, які надаються основній масі населення, відбувалася заміна
безкоштовних послуг на платні.
Податкова політика ще слабо стимулює збільшення частки недержавного фінансування
охорони здоров'я. Сприяння лікувально-профілактичним закладам у пошуках нових джерел
фінансування та заохочення розвитку недержавного сектору не підкріплено відповідною
податковою політикою.
Слід зазначити, що на теперішній час населення України фактично усунуто від управління
та контролю за такою життєво-важливою сферою, як охорона здоров'я та медична допомога. Нині
ці питання в поточному порядку зведено до виключних функцій галузевого управління, і
населення може лише формально впливати на недозабезпечення своїх потреб через чинники
представницької демократії-депутатів при прийнятті державного, регіональних та місцевих
бюджетів, тобто епізодично.
Фактично такий стан справ призвів до втрати доступності медичної допомоги передусім
для
соціально-незабезпечених
верств
населення
України.
На
вирішення
цієї
"життєзабезпечуючої" проблеми і має бути скеровано Закон, який пропонується для розгляду.
Вирішення цієї проблеми без прямої участі громадян, принаймні на місцях, видається нині
нереальним.
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Більше того, зростає ризик підвищення рівня безконтрольності використання коштів з боку
місцевої громади, яка формує надходження цих коштів, оскільки на місцях функціонуватимуть
лише філії та представництва "...Виконавчої дирекції Державної медичної страхової організації"
згідно з ст. 39. Тобто, реальна влада і управління - фактично - коштами громади буде "... далеко
від народу".
Суттєвим недоліком є те, що не визначено механізми і технології, здатні забезпечити
поточний моніторинг і контроль на усіх рівнях і, зокрема, з боку конкретних громадян як
діяльності з формування і використання коштів на охорону здоров'я та медичну допомогу, так і
реалізації заходів за ці гроші, тобто конкретної медичної допомоги певній особі.
Така методологія з технологіями і механізмами її реалізації розроблена групою науковців
Національної Академії державного управління, Львівського Національного медичного
університету ім. Данила Галицького та Херсонського державного технічного університету і
пропонувалась при розгляді попередніх проектів Закону про ОМС в Україні.
Запропонований підхід, апробований в регіональній системі охорони здоров'я Львівської
області, дозволяє формувати банки даних як про потреби населення у сфері охорони здоров'я, так
і про можливості існуючої мережі лікувально-профілактичних, санаторно-курортних та
санітарно-епідеміологічних закладів, установ, організацій та підприємств. Виходячи з
затвердженого у бюджеті фінансування та вищенаведених даних, запропонована автоматизована
система управління дозволяє формувати гарантовані рівні медичної допомоги, зокрема, первинне
медико-санітарне забезпечення, що є невід'ємною складовою задекларованої в проекті Закону
№3370 "Державної програми медичного забезпечення". Бази даних АСУ охорони здоров'я
дозволяють формувати гарантований рівень Програми ОМС, виходячи з наявних її фінансових
ресурсів, потреб населення певної громади, ресурсів конкретної мережі медичних закладів та
затвердженої для них Державної програми медичного забезпечення.
Тоді, зрозуміло, понад ці два рівні функціонують програми добровільного медичного
страхування, платних медичних послуг, які не забезпечені фінансове бюджетним фінансуванням
чи медичним страхуванням тощо.
Запропонована для впровадження автоматизована система управління охороною здоров'я
дозволяє в поточному режимі через інтегровану мережу автоматизованих робочих місць
отримувати дані для контролю виконання заходів Державної програми медичного забезпечення,
програм ОМС та ДМС, стану надання платних медичних послуг населенню.
Таким чином, можна отримати поточну інформацію про персоніфіковані потреби щодо
медичної допомоги і охорони здоров'я мешканців кожної територіальної громади чи сімейнотериторіальної дільниці лікаря загальної практики, або лікаря сімейної медицини, а також - про
конкретні персоніфіковані медичні послуги, надані конкретним медичним працівником
конкретній людині, їх обсяг, вартість, дату, час і місце надання. Система дозволяє
персоніфіковано моніторувати усі охороноздоровчі процеси, що стосуються занесених до
системи реляційних баз даних фізичних та юридичних осіб.
Від того, як будуть вирішуватися наведені вище проблеми, залежать розвиток бюджетного
фінансування охорони здоров'я і політика держави щодо людини. Це важливо усвідомити саме
сьогодні, розуміючи, що макроекономічна стабілізація неможлива без значної, глибинної
перебудови державних фінансів загалом і бюджет - як центральної їх ланки зокрема. Бюджет є не
тільки фінансовим планом створення централізованого фонду і перерозподілу державних
ресурсів із використанням цілісної системи платежів, урахуванням їх звітності, він є одним із
основних засобів макроекономічної стабілізації та економічного розвитку. Державний бюджет
фактично забезпечує існування країни, розвиток її економіки і культури, соціальний захист
населення.
За рахунок бюджету держава акумулює грошові кошти для фінансування пріоритетних
напрямів виробництва, соціального розвитку, активізує заходи щодо збільшення надходжень до
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бюджетів усіх рівнів, а також цільового й економного використання державних грошових коштів.
Висловлена ідея не змінить в корінь стану медичної галузі на території України, проте ця
стаття може стати відштовхуючою силою хоча б для одного з учасників цих чотиристоронніх
стосунків у напряму отримання більш якісного та сучаснішого медичного сервісу.
Аналіз стану галузі медицини демонструє три основні проблеми, які найбільше впливають
на якість медичного обслуговування на території України. Якщо питання медикаментозного
забезпечення та рівень професійної підготовки кадрів можна вирішити лише на державному рівні
шляхом збільшення фінансування у сферу медицини, то стан забезпечення медичним
обладнанням можна поліпшити на рівні кожної лікарні окремо. За допомогою приваблення
інвестиційних коштів у схему чотиристоронніх інвестиційних відношень, існує можливість
закупівлі інноваційного медичного обладнання у міські лікарні. Схема є дуже прозорою і дієвою,
та досить привабливою для кожного з учасників стосунків.
Особливого значення надається заходам щодо реформування управління, організації,
інфраструктури, змісту роботи санітарно-епідеміологічної служби, піднесення престижу і
значущості діяльності лікаря гігієнічного профілю та самої системи забезпечення санітарноепідемічного благополуччя в країні, зокрема щодо санітарно-гігієнічної експертизи довкілля,
комунальне-побутових умов життя, якості питної води, продуктів, умов праці, навчання,
лікування тощо, що сприятиме досягненню кінцевої мети - збереження і зміцнення здоров'я нації.
Реорганізація медико-санітарної допомоги є одним із стратегічних напрямів реформування
системи охорони здоров'я і передбачає впровадження гарантованого державою рівня безоплатної
медичної допомоги та її державного стандарту; переорієнтацію медичної діяльності галузі на
первинну медико-санітарну допомогу та впровадження принципів сімейної медицини;
структурну перебудову системи медичної допомоги та трансформацію медичних закладів, які,
залишаючись у державній власності, мають стати некомерційними неприбутковими
організаціями; уведення для медичних закладів системи контрактів на державне замовлення;
підвищення ефективності, якості та збільшення обсягу послуг усім верствам населення;
створення умов для розвитку недержавних закладів охорони здоров'я.
Означені завдання потребують змін у підготовці кадрів, збереження пріоритетів у
матеріально-технічному забезпеченні, а також проведення ліцензування та сертифікації медичної
діяльності, акредитації медичних закладів різних форм власності.
Під час реформування первинної медико-санітарної допомоги зберігається принцип
багатоукладності зі збереженням провідної ролі державних медичних закладів.
Програма передбачає зміни в структурі первинної медико-санітарної допомоги в сільській
місцевості, наближення лікарської допомоги до жителів села, посилення ролі та збільшення числа
сільських лікарських амбулаторій з багато джерельним їх фінансуванням та посилення
профілактичної діяльності фельдшерське-акушерських пунктів.
Передбачається розвиток державного, комунального та приватного секторів охорони
здоров'я.
Державний сектор охорони здоров'я забезпечуватиме населення необхідним обсягом
медичних послуг і братиме участь в обов'язковому медичному страхуванні. Комунальний сектор
охорони здоров'я базуватиметься на комунальній формі власності, управлятиметься органами
місцевої влади на основі державних стандартів якості медичної допомоги, ліцензування медичної
діяльності, акредитації закладів охорони здоров'я.
Приватна медична практика буде складовою системи охорони здоров'я, набуде свого
поширення з розвитком ринкових відносин в економіці країни і буде тісно пов'язана з
добровільним медичним страхуванням. Держава регламентуватиме частку платних медичних
послуг у загальному обсязі медико-санітарної допомоги, враховуючи, що більшість населення ще
тривалий час не буде спроможне сплачувати страхові внески.
У реформі управління важливе місце займає оптимізація її структури, зокрема, взаємодія
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між різними управлінськими органами як по горизонталі, так і по вертикалі. Подальша політика
перебудови передбачає реалізацію принципу децентралізації управління зі збереженням
відповідальності за стан справ в охороні здоров'я на кожному її рівні.
Реалізація гарантованого державою рівня безоплатної медичної допомоги
забезпечуватиметься державним замовленням на державному та регіональних рівнях.
Невідкладним завданням перебудови системи управління є визначення місця Міністерства
охорони здоров'я України в цьому процесі, його структури та функцій. Потребують також
перегляду структури обласного рівня управління галуззю.
Забезпечуватиметься виконання галузевої програми інформатизації, яка дасть змогу
створити необхідні інформаційні системи, в тому числі управління охороною здоров'я всіх рівнів,
створення реєстру медичних даних усіх громадян країни, забезпечить входження галузевої
інформаційної системи до світової комп'ютерної мережі.
Більшу підтримку матимуть громадські медичні об'єднання, діяльність яких позитивно
позначиться на вирішенні багатьох регіональних та місцевих проблем і сприятиме демократизації
системи управління (медичні ради, ради керівників медичних закладів, асоціації лікарів та
медсестер тощо).
Концептуально поряд із необхідністю перебудови системи медикаментозного
забезпечення перебуває проблема вдосконалення матеріально-технічної бази галузі. У разі
позитивних змін у системі фінансування вже на першому етапі розвитку передбачається істотне
збільшення та оновлення основних фондів охорони здоров'я, зокрема, за рахунок удосконалення
матеріально-технічного забезпечення, капітального будівництва, модернізації та заміни морально
застарілого технічного обладнання тощо.
Потребує вдосконалення система управління матеріально-технічною базою галузі. Будуть
збільшені обсяги виробництва конкурентоздатної продукції для потреб охорони здоров'я,
створена єдина керована система інформації про основні фонди галузі.
Програма передбачає зміну податкової політики у виробництві та придбанні матеріальнотехнічних ресурсів для охорони здоров'я.
У процесі розвитку галузі передбачається зміцнення міжнародного співробітництва в
галузі охорони здоров'я, співпраця зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Фондом
народонаселення ООН, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та іншими агенціями Організації
Об'єднаних Націй, координація діяльності міжнародних організацій, що діють в Україні, в
напрямі реалізації загальноєвропейської стратегії "Здоров'я для всіх у XXI столітті", виконання
положень Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" та Конвенції
ООН про права дитини.
Розвиток двосторонніх стосунків з країнами передбачатиме спільні заходи, щодо охорони
довкілля; вирішення транскордонних проблем, зокрема, з питань міграції та біженців; здійснення
обміну інформацією про медико-санітарний стан тощо.
Зростатимуть роль та обсяги державних інвестицій, іноземних кредитів під гарантії Уряду
України для запровадження сучасних медичних технологій, розвитку мережі закладів охорони
здоров'я, збільшення виробництва лікарських засобів та медичної техніки.
З метою забезпечення ефективного розвитку сфери охорони здоров'я в Україні
передбачається широке міжсекторальне співробітництво, залучення сил , засобів різних відомств
і галузей народного господарства до вирішення проблем здоров'я згідно з Міжгалузевою
комплексною програмою "Здоров'я нації".
Унаслідок реалізації Концепції розвитку охорони здоров'я населення України і
Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на першому етапі має бути зупинено
погіршення здоров'я нації, а в подальшому досягнуто підвищення рівня здоров'я, поліпшення
якості життя і забезпечення здорового способу його, збереження генофонду українського народу.
За 2-3 роки існує можливість значно покращити стан медичного обладнання в міських
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лікарнях.
Також була висунута теза стосовно вигоди та надійності використання полюсу
добровільного страхування. Навіть найдешевший полюс може допомогти кожній людині окремо
отримувати більш якісне та сучасне медичне обслуговування.
Стан власного здоров’я для кожного з нас має величезне значення, та загальна свідомість
цього може бути рушійною силою для покращення стану медичної галузі в цілому.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
УДОСКОНАЛЕННЯ
Юлія Журавель, Збислав Остапяк
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
Ефективна та стабільна економіка не може існувати без малого та середнього бізнесу. Це
важливо саме зараз, в кризовий період, коли за допомогою малого бізнесу можна подолати кризу
та почати ефективно працювати.
Головна проблема малих підприємств - відсутність ресурсного потенціалу,
як
матеріально-технічного, так і фінансового. Практично йдеться про створення нового сектора
народного господарства, майже на порожньому місці. Протягом десятиліть такого сектору в
Україні не було. Це, зокрема, означало і відсутність підготовлених підприємців.
В основної маси населення, що жила «від зарплати, до зарплати», не могло утворитися
резерву засобів потрібних для започаткування власної справи. Ці засоби слід зараз відшукати.
Зрозуміло, що дефіцитний державний бюджет їх джерелом стати не може.
Щоб це виправити слід конструювати механізми пільгового кредитування,
оподатковування, включаючи і пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю. Потрібно
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забезпечити краще задоволення потреб народу при створенні умов для послідовного розгортання
підприємництва.
Матеріально-технічне забезпечення малих підприємств здійснюється в недостатньому
обсязі і несвоєчасно. Машин, устаткування, приладів, призначених для малих підприємств та
враховуючої їх специфіки немає. Обмежено доступ малих підприємств до високих технологій,
тому що їхня купівля потребує значних фінансових витрат.
Зниження прибутків населення привело до значного погіршення структури споживання.
Прибутки спрямовуються в основному на придбання товарів першої необхідності, насамперед
продуктів харчування й оплату комунальних послуг. Те саме стосується і малого підприємництва.
Якщо раніше воно мало певне накопичення, то тепер змушене працювати в основному на
споживання.
Щоб мале підприємство не пропало, потрібно забезпечити соціальні гарантії, що дасть
більшої впевненості людям на створення більшої кількості нових підприємств, що в свою чергу
позитивно вплине на економіку [5, с. 95].
Одним із шляхів подолання кризи малого підприємства в Україні є розвиток туристичного
бізнесу.
Серед інших країн світу український туризм розвивається недостатньо ефективно. Щороку
нашу країну відвідують близько 5-6 млн. туристів, що складає лише 1/3 частину нашого
потенціалу. В той час коли в Франції кількість туристів у готелях і туристичних таборах складає
35 млн. в рік.
Туризм є однією з найприбутковіших галузей світової економіки і по своїй економічній
віддачі вийшов на її провідні позиції: на нього припадає близько 10% виробленого у світі валового
продукту та близько 30% світової торгівлі послугами. Сумним є те, що українці збагачують
державні скарбнички інших країн, коли за розрахунками фахівців туризм в Україні, лише у
вигляді податків міг би щороку приносити в державну скарбницю до 4$ млрд.
У багатьох країнах світу саме за рахунок туризму виникають нові робочі місця,
підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення
платіжного балансу країни. Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня
освіти, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових
засобів поширення інформації тощо.
Усі фактори сприяють тому що, Україна могла б інтенсивно розвинути внутрішній та
іноземний туризм: особливості географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат,
багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціал. Але на фоні
світового туризму, який набирає потужностей фантастично швидкими темпами, Україна виглядає
досить скромно. Також негативними чинниками для нас є складна соціально-економічна ситуація,
відсутність ефективної стратегії розвитку цієї галузі.
Для забезпечення нормального функціонування туристичного бізнесу в Україні, потрібно
розвинути рекламну галузь, котра також не в найкращому стані на даний момент ну й однією із
основних складових є покращення рівня обслуговування туристів, для цього потрібно
заохочувати громадян до праці в сфері обслуговування, потрібно запустити реформи щодо
покращення рівня вивчення іноземних мов та й в загальному освіти. Бо через недостатні знання
громадян України іноземних мов, туристи не можуть відчути себе комфортно, через що й не
сильно хочуть приїжджати до нас [2].
Наступним, що потрібно виправити в Україні це стан навколишнього середовища України
Україна - одна з найбільших за територією, чисельністю населення та економічним
потенціалом держав Європи. На її території зосереджено величезні природні багатства, але
надмірна концентрація промисловості і сільського господарства зумовила катастрофічне
забруднення повітря, води та ґрунту.
За рівнем використання найважливіших природних ресурсів Україна належить до тих
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країн світу, які характеризуються широкомасштабним й екологічно невиваженим їх залученням
до народногосподарського обороту. Вона має найвищі в Європі показники сільськогосподарської
освоєності та розораності земельної території, використання прісних поверхневих водних
ресурсів і лісових масивів.
Україна серед європейських держав має найвищий інтегральний показник негативних
техногенних навантажень на навколишнє природне середовище практично на всій її території.
Причому в двох третинах областей екологічна ситуація та якість довкілля характеризуються як
гостро критичні і несприятливі для здоров'я людини.
Частка відносно чистих територій нині становить лише 7% загальної земельної площі
держави, умовно чистих та малозабруднених територій, які характеризуються більш-менш
нормальними природними умовами проживання людини, - приблизно 22%.
Тим, що в Україні не достатньо слідкують за станом навколишнього середовища цим
користується промислова галузь. Котра викидує відходи в водойми, ґрунти. Чим обходять
витрати на утилізацію цих відходів. Цим самим держава втрачає значну частину грошей і получає
в замін забруднене довкілля. А в свою чергу непридатний стан природи йде нам не на руку в
туристичному бізнесі, про який говорилося раніше. І також збільшується рівень захворювань,
через що населення не може працювати в повну міру своїх можливостей, що також йде в мінус
державі.
Отже, потрібно покращити заходи щодо охорони навколишнього природнього
середовища. На нашу думку, це буде вдалим та окупним проектом та дозволить збільшити потік
туристів та покращити рівень життя в державі.
Звісно не менш важливим в нас час є розвиток інформаційного ринку.
Інформаційний ринок — система економічних, організаційних і правових відносин щодо
продажу, купівлі і розповсюдження інформаційних ресурсів, технологій, продукції та послуг.
Рівень розвитку інформаційного ринку вирішальним чином впливає на основні сфери суспільства
– соціально-політичну, економічну, культурно-ідеологічну. Від цього рівня залежать поведінка
людей, формування суспільно-політичних рухів, соціальна безпека, що і її пояснює [9].
Інформаційний ринок виходить у нинішніх умовах на перший план, бо є одним із джерел
постачання найважливіших ресурсів для сучасного етапу розвитку економіки - інформаційних, а
також інформаційних продуктів, послуг та комунікацій для роботи з ними. Україна повинна
розвивати внутрішній інформаційний ринок, що дозволить послабити залежність від експорту та
посилити стабільність розвитку економіки, а сильна внутрішня конкуренція активізуватиме
діяльність суб'єктів інформаційного ринку. Роль інформації у матеріальному виробництві наразі
значно підвищилася через активізацію інноваційної діяльності [10].
Щоб розвивати інформаційний ринок нам потрібно знову ж покращувати рівень освіти, бо
без знань інформаційний ринок не може існувати. Потрібно забезпечити навчальні місця в
закордонних навчальних закладах і збільшити кількість місць для іноземних студентів у нас. Це
забезпечить покращення відносини між державами, а що більш важливо почне розвивати
інформаційний ринок приносячи нові знання з закордону, чим збільшить конкуренцію і в свою
чергу розвиток цієї галузі і економіки держав. І також через це знову ж буде розвиватись
туристичний бізнес. Звісно потрібно заохочувати студентів до вивчення інформаційної галузі
матеріально або перспективами на отримання хорошої роботи в закордонних фірмах, або ж навіть
в наших.
Також важливим є розвиток рекламної діяльності.
Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка поширюється в будь-якій
формі і будь-яким способом з метою прямого та опосередкованого отримання прибутку.
Сьогодні реклама становить одну з найбільш важливих маркетингових функцій, яка
здійснюється абсолютною більшістю суб’єктів ринкової діяльності. Якби хтось і хотів би
збільшити обсяги продажу певного товару, що за собою потягне збільшення прибутків, то без
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рекламної діяльності йому це не вдасться. Зараз з особливою пильністю розглядається та
вивчається розвиток ринкової діяльності на вітчизняному ринку товаровиробників. Тобто
простежують вплив фінансової кризи на розвиток цього процесу.
Реклама відіграє ключову роль в розвитку економіки та є її важливим елементом. Реклама
сприяє розвитку конкуренції між виробниками. Реклама не існує сама по собі. Вона всього лише
інструмент ринку. В основі реклами – інформація і переконання, якими вона оперує для більш
детального розуміння споживачами своєрідної продукції чи послуги. Реклама не існує сама по
собі. Вона всього лише інструмент ринку. В основі реклами – інформація і переконання, якими
вона оперує для більш детального розуміння споживачами своєрідної продукції чи послуги. Саме
реклама є рушійною силою нормального функціонування економіки країни. Вона безпосередньо
впливає на розвиток економічних процесів, пожвавлення ринків, збільшення виробництва і
споживання, а також робить акцент на зниженні собівартості одиниці продукції.
Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації,
які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення
рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад розробки та розміщення замовлень у
засобах масової інформації – у пресі, на радіо й телебаченні, замовлень на виготовлення та прокат
рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо. В Україні нині діє близько тисячі
підприємств, що займаються рекламуванням. Взагалі український рекламний ринок з’явився
недавно, тому у ньому немає остаточно визначених зв’язків і відносин [11].
Найкращим рішенням для України буде надання рекламним агентствам свободи
діяльності, а також доступу до закордонного ринку. Як наслідок, покращаться стосунки з
іноземними партнерами (агентствами), що в свою чергу призведе до розвитку економіки держави
та її стабільності.
Отже, економічна криза є однією з найгостріших проблем у нашій державі. Українська
економіка повинна прагнути стати складовою світового фінансового й економічного простору.
Це можливе якщо розвивати малий та середній бізнес, розвивати туристичний та інформаційний
бізнес, а також сприяти стабільності економічних процесів.
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РЕКЛАМА ЯК МЕТОД ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
Юлія Журавель, Володимир Павелко
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
Успіх національної економіки багато в чому залежить від рекламної справи, спрямованої
на стимулювання збуту. Завдяки їй продовжується виробництво, зростає кількість робочих місць.
Отже успіху досягають ті країни, де реклама робить свою справу. В сучасному світі все активніше
розвиваються такі явища, як глобалізація, інформатизація, інтеграція і в контексті цих процесів
реклама набуває нових якостей, статусу, функцій [2].
Реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій
формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку. Реклама
завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на прийняття того або іншого
рішення, тому без знання психології людини реклама не може бути ефективною [3].
З історії, ми знаємо, що реклама з’явилася щоб полегшити просування товару, охопити
більший сегмент споживачів.
Які ж є засоби реалізації реклами? Насамперед, це інформаційні прийоми і матеріальні
носії, котрі слугують для подання рекламної інформації та забезпечують необхідний ефект від
рекламного впливу.
Напевне, немає людини, яка б в своєму житті не зустрічалася з рекламою певної продукції.
Існує багато способів реалізації реклами, але найпопулярнішими - є телебачення і Всесвітня
Павутина (WWW).
В Україні поширена реклама у пресі і реклама на телебаченні. Розглянемо кожен вид
окремо [4].
Реклама у пресі – це найпоширеніший засіб реклами в Укрїні. Він характеризується
гнучкістю, оперативністю, численною аудиторією, хорошим охопленням місцевої аудиторії,
низькою вартістю одного контакту. Але з науково-технічним прогресом цей вид реклами почав
занепадати, адже знизився попит на газетні вироби.
Реклама на телебаченні. Характеризується: експресивним характером і емоційним
впливом за рахунок поєднання зображення, звуку і руху; широкою аудиторією. Головною із
проблем такої реклами є перенавантаженість нею телеефіру.
До зовнішньої реклами відносять:
- рекламні щити,
- електронні табло,
- реклама на спортивних змаганнях.
До реклами на місці продажу відносять:
- вивіски,
- вітрини,
- рекламні планшети [4].
На нашу думку, потрібно заборонити в Україні рекламні щити, електронні табло і вивіски.
Адже дуже часто ці види реалізації псують естетику і архітектуру міст. На сьогоднішній день є
багато альтернативних видів реклами, дешевших і більш ефективних ніж вищеперелічені.
Як уже зазначалося, реклама в Всесвітній Павутині, тобто інтернет-реклама, з науковотехнічним розвитком стала дуже популярною на сьогоднішній день. Із появою Інтернету і
поширенням високошвидкісного доступу до нього серед населення фактично почався занепад
реклами в тому вигляді, в якому вона була відома раніше.
Інтернет-реклама — реклама, що розміщується в мережі Інтернет, переважно на добре
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зарекомендованих і популярних веб-сайтах; представлення товарів, послуг або підприємства в
мережі Інтернет, адресована масовому клієнту і має характер переконання.
Особливо популярна вона у малих компаніях, адже так можна охопити якнайбільше
потенційних покупців певного товару чи продукції.
Основною особливістю реклами в інтернеті є можливість швидкого донесення інформації
сполживачу незважаючи на його місцезнаходження. Розширилися можливості міжкордонної
реклами, адже більшість країн світу використовують такий срвіс, як інтернет.
Нажаль, в Україні такий засіб тільки почав розвиватися, і не є широко популярний на
великих підприємствах.
На шашу думку, потрібно почати розвивати рекламну кампанію в інтернеті, адже цей засіб
охоплює більшу частину населення України, і принесе більший попит на продукцію фірм, менші
затрати на рекламу і більші доходи.
Можна зробити висновок, що Україна перебуває у «перехідному періоді», змінює старі
радянські принципи на більш сучасні – європейські. Саме це і стає поштовхом до розвитку і
пошуку нових методів рекламування продуктів і послуг.
Реклама є важливим засобом для ефективної дяльності малих підприємств.
Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та
особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної,
торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом
України та іншими законами. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку
в його продукції або послугах з метою одержання прибутку [1].
Малі підприємства не є широко розвинені сьогодні в Україні, і на це впливають певні
фактори [6]:
- відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого
підприємництва. Це питання ще не посіло належного місця і в діяльності місцевих органів
державної виконавчої влади;
- неймовірно важкий тягар оподаткування, що примушує багатьох суб'єктів малого
підприємництва збочити в тіньову економіку;
- низькі темпи та перекоси в процесі реформування власності;
- відсутність належного нормативно-правового забезпечення розвитку малого бізнесу, як
підприємництва в цілому;
- обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів. Багато малих
підприємств розпочали свою діяльність через відсутність достатньої суми стартового капіталу,
власних виробничих площ та устаткування;
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва,
обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи
навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької діяльності тощо.
На мою думку в Україні ще не сформована стабільна правова база для малих підприємств.
Адже є багато аспектів, що загальмовують процес утворення і розвитку підприємств. Саме це стає
причиною відмови людей від такого роду бізнесу. Важка і дорога система реєстрації
підприємства, великі податки, низький початковий прибуток – все це заторможує розвиток
підприємств.
Розглядаючи показники малого бізнесу,можна відмітити,що показник кількості суб'єктів
підприємницької діяльності на тисячу осіб населення в Україні у 10 разів менший, ніж у
розвинених європейських країнах. А внесок малих підприємств у валовий внутрішній продукт
складав лише 10 %, це у 3-4 рази нижче, ніж у більшості європейських країн.
Особливо негативним явищем є те, що значна кількість зареєстрованих малих підприємств
займається лише такими швидко прибутковими видами господарської діяльності, як торгівля та
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посередницькі послуги. Як свідчить статистика – тільки 5% з числа новостворених підприємств в
Україні можна вважати успішними, 35% зникають вже протягом першого року діяльності. Решта
60% ледве зводять кінці з кінцями [5].
У порівнянні з іншими країнами перехідного періоду підприємства та підприємці в Україні
витрачають багато часу на вирішення питань регулятивного характеру. Сьогодні надмірні
регулятивні вимоги, а також часті зміни в цих вимогах призводять до величезних витрат з боку
українського приватного підприємництва. Спрощення регулятивних актів дозволило б знизити
рівень корупції [6].
Україна – це країна, що розвивається. Тому потрібно приділити більше уваги на права
підприємців. Це допоможе повищити економічний показник країни. Потрібно розширити права
простого підприємця, дати йому більше можливостей для ведення бізнесу і зменшити обмеження.
Щоб реалізувати такі ідеї, потрібно створити централізований документ, в якому було б
зібрано усі закони, права і обов’язки підприємця базовані на сучасній закордонній основі.
Також потрібно матеріально забезпечувати новостворені підприємства, збільшити
кількість інвесторів. Це забезпечить стабільний розвиток малих підприємств в Україні,
розширить можливості ринкової системи і покращить економічний стан країни.
Важливою ланкою розвитку підприємств є залученя іноземних інвесторів. Цей фактор
може вивести українські підприємства на міжнародний рівень, вони зможуть конкурувати із
світовими підприємствами.
Отож, можна зробити висновок, що українська економіка не переживає свої не найкращі
часи. Але у нас є багато перспектив, які можуть покращити ситуацію в країні. Для цього потрібно
здійснити певні зміни у системі економічних законів і у ринковій системі – перейти на більш
сучасні стандарти. Україна повинна сформувати вигідний зовнішній ринок: імпортувати не
готову продукцію, а сировину. Також потрібно виготовляти певну продукцію у межах країни, а
не імпортувати аналогічну з-за кордону. Ці зміни сприятимуть покращеню рівня житя громадян,
зростом економічного стану країни.
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ШЛЯХИ ВИХОДУ УКРАЇНИ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Юлія Журавель, Мирослав Піцюра
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
Як відомо, сучасне суспільство прагне до постійного поліпшення рівня й умов життя, які
може забезпечити тільки стійкий економічний ріст. Однак спостереження показують, що
довгостроковий економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами
економічної нестабільності.
Для того щоб досягти реального покращення та стабільності економіки ми пропонуємо
наступні конкретні заходи, які значно стабілізують та зміцнять економіку нашої країни.
Прибуток на азарті.
Більше п'яти років в Україні заборонені азартні ігри і приблизно стільки ж обговорюються
різні сценарії «воскресіння» цієї галузі. Наприклад, пропонувалося відкривати казино в окремих
туристичних регіонах на зразок Одеської області або в великих готелях по всій країні. Однак,
жодна ідея не було втілена у життя. Проблему азартних ігор можна і потрібно вирішувати по всій
Україні. При грамотному контролі галузі можна залучити до держбюджету 3-5 млрд грн на рік.
Доцільно виставляти велику ціну при продажу ліцензій, наприклад, на відкриття казино. Умовно
вартість дозволів може становити від $500 тис. до $1 млн на рік. А ще потрібно заборонити
відкриття ігрових залів недалеко від навчальних закладів або в мас-маркетах. Такі умови і
обмеження дозволять відкривати повноцінні казино, які будуть обладнані на зразок європейських.
Крім того, такі заклади будуть відвідувати платоспроможні клієнти, а не студенти, алкозалежні
або безробітні [1].
Янтар.
Одним із драйверів зростання економіки експерти називають легалізацію бурштинового
ринку. Проблема полягає в тотальній криміналізації галузі, коли старателі працюють в тіні, а
можновладці їх покривають за винагороду. Якщо легалізувати ринок, щорічно бюджет міг
отримати мінімум 1-2 млрд грн податків і прибутку . Причому ці перспективи реальні, адже, за
даними МЕРТ, наша країна могла б щорічно офіційно експортувати 50-60 т. «сонця», але, за
інформацією Держкомстату, реалізує лише 2 т. Це означає, що 90% сектора знаходиться в тіні.
Тому проблему легалізації бурштину потрібно вирішувати негайно. Влада пропонує вивести з тіні
сектор шляхом реєстрації старателів підприємцями, продажу їм ліцензій на видобуток тощо. А
експерти вважають, що ефективніше було б передача бурштинових родовищ представникам
бізнесу – за умови проведення прозорих тендерів з підготовкою інвестпроектів. Україна могла б
продавати за кордон бурштин не у вигляді сировини, а вже готові вироби, наприклад, ті ж
прикраси. Це дозволить створити робочі місця, покращити інфраструктуру та поповнити
бюджет [2].
Розпродаж.
Влада давно говорять про необхідність держприватизації, мовляв, приватні власники –
більш ефективні управлінці, ніж держава. Але розпродаж держактивів йде «зі скрипом».
Наприклад, в 2015-му при плані в 17 млрд грн реалізували об'єкти на 151,5 млн. Експерти кажуть,
що приватизацію гальмують самі влади, оскільки не можуть визначитися, які ж об'єкти треба
«пускати з молотка». Не варто продавати прибуткові ДП, адже вони підвищують економічну
безпеку країни. Наприклад, в Україні частка держсектора в економіці 12%, а в розвинених країнах
– 20-30%, в Китаї – понад 60%. Тому слід виставляти на приватизацію спочатку збиткові об'єкти,
які за нових власників отримають друге життя. Коли влада остаточно визначиться з об'єктами,
сам процес прозорою розпродажі буде легко організувати. Потрібно призначити незалежну
оцінку провідним консалтерам світу. Після визначення мінціни ФДМУ прописує вимоги до
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претендентів (досвід роботи на цьому ринку за кордоном) і умови інвестдоговору (модернізація
підприємства, збереження робочих місць). Гроші ж від приватизації повинні піти на програми
енергоефективності, розвиток доріг тощо.
Знайдемо гроші у громадян.
Дворічний конфлікт на Сході зробив Україну непривабливою для вкладення інвестицій
іноземцями, кажуть експерти. Це означає, що в гіршому випадку міжнародні компанії закривають
представництва в нашій країні, в кращому – вивчають можливості інвестування тільки в
«спокійних» центральних і західних регіонах. Залучити капіталовкладення в країну можна, якщо
на законодавчому рівні держава вирішить ряд проблем. Зокрема, треба гарантувати іноземцям
недоторканність їх власності, тобто мінімізувати ризики рейдерства, спростити реєстрацію,
закриття СПД, забезпечити прозоре вирішення спорів. Також для інвесторів, які хочуть запустити
в Україні нові виробництва, важливі інфраструктура і логістика, що спрощує доставку продукції,
наприклад, в ЄС. Потрібно ремонтувати дороги, покращувати електромережі, будувати парковки.
Залучення інвестицій має йти не тільки за рахунок зовнішніх можливостей, адже в нашій країні є
внутрішні ресурси у вигляді накопичень громадян. Можна випустити інфраструктурні облігації,
які купували б українці. І ці гроші можна направити на будівництво мостів, ремонт труб
водопостачання, тощо [1].
Демонополізація ринків.
Дана проблема є критичною для України, оскільки монополізація ринку стала ключовою
стратегією ведення бізнесу в нашій державі. В Україні діє ціла система тарифних, технічних,
регламентних бар’єрів для розвитку конкуренції, не кажучи вже про неформальні картельні
змови. На закриті ринки вивести товар без корупції та хабарів практично неможливо. Все це
призводить до того, що в Україні нові фірми практично не з’являються, а наші молоді підприємці
вважають за краще розвивати бізнес в країнах ЄС. Конкуренція – це двигун ринкової економіки,
тому чим сильніше її пригнічувати, тим гірше працюватиме господарський комплекс.
Конкуренція забезпечує рівні права та можливості. В умовах конкуренції успіх підприємця
залежить від його здатності запропонувати якісний товар за низькими цінами. В даному напрямку
роботи держава маже почати з себе. Необхідно створити таку систему, щоб підприємець, який
готовий запропонувати такий продукт, був в пошані в системі державних закупівель. Це суттєво
підвищить конкурентоспроможність і вітчизняного виробника і економіки держави загалом [3].
Свободу малому бізнесу.
Рішення проблем малого і середнього бізнесу (МСБ) – пріоритетний напрямок, адже в
підсумку дозволить забезпечити зростання економіки. А все тому, що за оцінками експертів криза
змусила піти в тінь до 70% цієї сфери. І така тенденція спровокувала зниження надходжень
податків до бюджету, складності з контролем якості продукції, зростання зарплат в конвертах.
"Бізнес хоче працювати легально, але потрібно створити умови. Тобто, по-перше, треба хоча б на
3-5 років прибрати перевірки бізнесу податківцями, митниками та іншими контролерами, адже
незаплановані ревізії часто блокують роботу підприємств. По-друге, варто знизити фіскальний
тиск на МСБ десь на 30% із ключових податків. В такому випадку у підприємців з'являться
додаткові кошти для розвитку, а через якийсь час виростуть податкові надходження в бюджет".
Окрема проблема – висока середньорічна ставка по кредитах, тому її бажано знизити з 27% до
18%. Тоді бізнес зможе активно співпрацювати з банками, щоб брати в розстрочку дороге
обладнання, проводити модернізацію цехів.
Промислова політика.
Вільної осмисленості на цілеспрямованості потрібно надати державній промисловій
політиці. Важливо, щоб стрімкий розвиток окремих галузей промислового виробництва після
тривалої кризи супроводжувався відчутними якісними перетворення. Насамперед у виправленні
глибоких структурних деформацій. Добре відомо, що економіка України успадкувала вкрай
деформовану структуру промислового виробництва, яка склалася за роки її перебування у складі
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колишнього СРСР. За останнє десятиріччя зазначені деформації ще більшою мірою поглибилися.
Вони досягли критичної межі і потребують максимальної уваги для їх виправлення. У 2000 році,
незважаючи на зростання випуску продукції кінцевого використання, загальна тенденція щодо
погіршення структури промислового виробництва також не змінилася. За підсумками 2000 року,
сукупна частка сировинних та енергоємних галузей у структурі промислового виробництва
наблизилася до 58 відсотків. Такої деформованої структури промисловості немає в жодній країні.
З огляду на зростання цін на сировинні та енергетичні ресурси це вже стає проблемою
економічної безпеки держави.
Потрібно визнати: ми фактично не маємо механізмів, які б дозволили змінити ці негативні
процеси. Не дивлячись на те, що проблема ця порушується не вперше. Завдання з завдань
промислової політики уряду - прискорення інноваційного оновлення виробничого потенціалу.
Отримані від економічного зростання ресурси мають бути сконцентровані насамперед на
забезпеченні науково-технічного та технологічного процесу. Інакше промисловість не матиме
перспективи.
Розвиток сільського господарства.
Сільське господарство в економіці України мусить стати пріоритетним. Потрібно не
керувати ним, а допомагати. Для розвитку найпродуктивніших у світі фермерських господарств
необхідно створити спеціалізовані сервісні підприємства по торгівлі і обслуговуванню фермерів
технікою і енергоносіями. Реальна вартість виробленої сільськогосподарської продукції повинна
визначатись виробниками, а не державою. І це зупинить процес пограбування села. Розбудова
широкої мережі приватних переробних підприємств та кооперативів, приватних обслуговуючих
та посередницько-збутових підприємств допоможе сільськогосподарським виробникам
стабілізувати ситуацію.
Отже, економічні перетворення в Україні повинні бути націленими на вирішення
найважливішого завдання - це радикальні зміни в системі управління економікою як на
макрорівні, так і на мікрорівні (рівні підприємств та організацій).
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ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Юлія Журавель, Назар Сілко
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
В українській економіці на даний момент є багато проблем різного роду. Українська
економіка переживає не найкращі свої часи і знаходиться в плачевному стані. Для оздоровлення
економіки та подолання інфляції необхідно: припинити виведення капіталу, заборонити кредитну
емісію, збалансувати державний бюджет.
Однією з найважливіших проблем в економіці України є грошово-кредитна політика.
Грошово-кредитна політика – комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих
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на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених
Законом «Про Національний банк України» засобів і методів [1].
Регулювання грошового обігу потребує і певної грошово-кредитної політики. Вона є
визначеною сукупністю заходів у сфері грошового обігу та кредитів, спрямованих на
забезпечення стабільності національної валюти, створення сприятливих умов для стабільного
економічного розвитку країни. Важливою складовою грошово-кредитної політики є валютне
регулювання. Це діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на реалізацію
міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютою та валютними цінностями.
Стратегічними цілями грошово-кредитної політики є забезпечення такого економічного
зростання, при якому гарантується повна зайнятість, стабільність цін, збалансованість платіжних
відносин із зовнішнім світом. Проміжними цілями є набуття такого стану деяких економічних
змінних, який сприяє досягненню стратегічних цілей. В Україні основним органом, що здійснює
грошово-кредитну політику, є НБУ [8]. В першу чергу для стабілізації валюти потрібно
прив’язати гривню до вартості певного ресурсу, наприклад, до нафти або ж золота, ну і звісно ж
створити суттєві золото-валютні резерви. Не менш важливим є збільшення мінімальної
заробітньої плати і підвищення пенсій. Потрібно намагатись подолати монополізм , кризу
надвиробництва, безробіття і що найголовніше інфляцію [5]. Також потрібно знизити відсоток на
надання кредиту, оскільки теперішній відсотковий курс є достатньо великий.
Для зміцнення економіки України потрібно внести зміни у податкову систему України.
Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до
бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку [3]. Тут також
є безліч недоліків, які потрібно усунути для покращення економічного становища.
Іншою економічною проблемою в Україні є занепад сільського господарства.
Сільське господарство — галузь економіки, що призначена для забезпечення населення
продовольством і отримання сировини для промисловості [4]. Сільське господарство в економіці
України має стати пріоритетним. Для розвитку найпродуктивніших у світі фермерських
господарств необхідно створити спеціалізовані сервісні підприємства по торгівлі і
обслуговуванню фермерів технікою і енергоносіями. Вартість виробленої сільськогосподарської
продукції повинна визначатись виробниками цієї продукції, а не державою. Розбудова широкої
мережі приватних переробних підприємств та кооперативів, приватних обслуговуючих та
посередницько-збутових підприємств, а також великомасштабних ферм допоможе
сільськогосподарським виробникам стабілізувати ситуацію і розвинути сільське господарство,
тим ж самим покращити економіку України.
Для піднесення сільського господарства потрібно змінити систему пільгового
довгострокового кредитування фермерських господарств, залучити іноземних інвесторів і почати
вкладати інвестиції у сільське господарство, а також залучити новітні технології і найсучасніші
наукові досягнення у галузі сільського господарства.
Третьою важливим аспектом економіки є переробна промисловість. Переробна
промисловість посідає значне місце у функціонально-галузевій структурі агропромислового
комплексу і розвивається у тісному взаємозв'язку з центральною його ланкою – сільським
господарством. Споживаючи понад 50% продукції сільського господарства України, вона
значною мірою забезпечує тваринництво кормовими ресурсами за рахунок вторинних відходів
виробництва і вироблюваних кормових продуктів. Харчова промисловість України представлена
більш як 40 спеціалізованими галузями і виробництвами, які об'єднано в харчосмакову, м'ясну,
молочну і рибну промисловість. Харчову продукцію виробляють також підприємства
борошномельно-круп'яної промисловості та комбікормової промисловості, частково
мікробіологічної промисловості, громадського харчування, ряд інших підприємств. Співпраця з
іншими країнами допомагає збагатити асортимент харчових продуктів в країні і забезпечити
реалізацію вітчизняної продукції, обмінюватися найбільш прогресивними технологіями та
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устаткуванням. Основна мета харчової промисловості – постійно задовольняти попит та потреби
населення у високоякісних продуктах широкого асортименту задля збалансованого раціону
харчування [7]. Ефективність діяльності переробних підприємств в умовах ринкової конкуренції
залежить, в основному, від якості формування та рівня використання виробничого потенціалу.
Для сучасної переробної промисловості України актуальним є розвиток економічно ефективних
виробництв і підвищення конкурентоспроможності продукції, а також активізація інвестування в
даний сектор економіки [6]. Потрібно вкладати кошти у розвиток науково-технічного прогресу в
харчовій промисловості для підвищення якості та біологічної цінності продуктів харчування і
можливого їхнього експортування в інші країни у більших кількостях.
Четвертою етапом розвитку економіки є покращення і вкладання інвестицій в
металургійну промисловість. Україна є багата країною на різні корисні копалини, ну і звісно ж на
чорні та кольорові метали, тому розвиток такої галузі як металургійна є дуже важливою частиною
розвитку економіки нашої держави. Металургійна промисловість об'єднує підприємства, які
послідовно здійснюють видобування, збагачення, металургійну переробку руд чорних і
кольорових металів та нерудної сировини, виробництво чавуну, сталі, кольорових і дорогоцінних
металів, сплавів, прокатне виробництво, переробку вторинної сировини (металобрухту).
Основними споживачами продукції металургійної промисловості є машинобудування,
будівництво, транспорт, тому ці галузі теж потрібно розвивати, оскільки машинобудування і
виготовлення різного транспорту дає змогу на подальший експорт даних товарів в інші держави
і збільшення економічного приросту. Металургійна промисловість складається з чорної і
кольорової металургії.
П’ятим важливим економічним аспектом в українській економіці є малий і середній
бізнеси.
Малий бізнес - це деяка підприємницька діяльність, сформована на власний ризик, що не
суперечить чинному законодавству, створює невелику кількість робочих місць. Мета створення
малого бізнесу - це отримання прибутку та/або самореалізація. Для малого бізнесу характерні
відносно невеликі розміри, обмежена кількість людей, обмежений обіг капіталу, локальний район
операцій та конкретний напрям роботи. Він відіграє значну роль у забезпеченні зайнятості
більшості розвинених країн та країн, які активно розвиваються [2].
Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між
малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової
інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість
за певними характеристиками [2].
Ці сфери діяльності є важливими для розвитку економіки кожної держави і України в тому
числі. Нижче наведені ряд фактів, які доводять те, що малий і середній бізнес потрібно розвивати
[9]:
1. Невеликі компанії мають більший обсяг реалізації, ніж «гіганти» економіки.
2. Суми податків, які сплачують суб'єкти малого і середнього бізнесу, також більші (в
сукупності).
3. Невеликий бізнес створює значно більше робочих місць, ніж великий.
4. Останні 15 років темпи приросту реєстрації нових компаній сповільнюються
5. Сповільнюються і темпи ліквідації малих і середніх підприємств.
6. Чим менша компанія, тим менша в неї є бюрократія
7. Дерегуляція вже принесла додаткові інвестиції в економіку України.
Також для України зараз важливо продовжувати налагоджувати тісні торгівельноекономічні відносини з провідними країнами світу, такими як США, Велико Британія, Німеччина,
Італія. Франція, Канада та іншими державами.
Звісно ж особливу увагу потрібно приділити таким галузям: освіта, наука, економіка,
культура і охорона здоров’я. Потрібно подбати про достатнє фінансування цих сфер, оскільки
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дані сфери є гарантами успішного розвитку економіки.
Також важливим є зміна політики соціального забезпечення: гарантований адресний
соціальний захист пенсіонерів, інвалідів, дітей, студентів, людей, що втратили роботу через
незалежні від них обставини.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Олена Зерній
ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»
Сьогодні тема євроінтеграції все більше стає предметом обговорення, а стратегічна мета
створення в Україні передумов для інтеграції в Європейський Союз досить швидко привернула
увагу усіх, як політиків, підприємців так і звичайних споживачів.
Для євроінтеграції необхідно визначити, що необхідно зробити у країні. Проблеми
розробки та використання інновацій останнім часом знаходять своє відображення в багатьох
наукових публікаціях. Це пов’язано з підвищенням ролі інноваційної діяльності, технологічним
оновленням, стратегією держави, орієнтованої на інноваційний розвиток національної економіки,
що і визначає актуальність досліджуваної теми.
Євроінтеграційний курс нашої країни ― це комплекс викликів і теоретично спірних питань
інноваційного розвитку національної економіки. Дійсно, країна, яка заявляє про своє бажання
стати складовою європейського простору, мусить не лише не внести дисбаланс в його систему,
але й стати чинником підтримання стабільності в регіоні, додатковим аргументом у глобальній
конкуренції міжнародних «центрів сили». Для цього слід довести свою спроможність дотримуватися стандартів і норм, які діють на ньому (економічна, соціальна, політична сфери).
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Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність», інноваційна інфраструктура – це
«сукупність підприємств, організації, установ, їх об’єднань, асоціацій будь якої форми власності,
що надають послуги по забезпеченню інноваційної діяльності»[1].
Згідно з указом президента України про «Стратегію економічного та соціального розвитку
України "Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки» [2] можна виділити основні
напрями стратегії розвитку України.
Головними пріоритетами розвитку виробничо-економічного потенціалу мають бути
розбудова виробничої, транспортної й ринкової інфраструктур, сприяння розвитку
підприємництва. Основною метою державної регіональної політики України на сучасному етапі
розвитку є створення умов, що дадуть змогу регіонам повністю реалізувати потенціал, зробити
максимальний внесок у національну економіку, здобути конкурентні переваги на зовнішньому
ринку.
В умовах європейської економічної інтеграції Україні просто необхідно переймати досвід
розвинених європейських країн щодо питання управління регіональним розвитком та
конкурентоспроможністю регіонів зокрема.
Сьогодні необхідно зосередитися на вирішенні таких проблем регіональної політики:
- низька інвестиційна привабливість регіонів та інноваційна активність в них;
- нерозвинута виробнича та соціальна інфраструктура;
- зростання регіональних диспропорцій у сфері соціально-економічного розвитку регіонів;
- слабка міжрегіональна інтеграція;
- нераціональне використання людського потенціалу;
- низька конкурентоспроможність регіонів тощо. Остання проблема набуває особливої
значущості в умовах європейської інтеграції України та глобалізації світової економіки.
У національній економіці об’єктивно присутній специфічний взаємозв'язок "конкуренція
– конкурентоспроможність – конкурентна політика", що закономірно сприяє узгодженню
реалізації завдань державного регулювання національної економіки і внутрішнього ринку.
Одне з найголовніших завдань економічної політики, в цілому, нині полягає в створенні
обстановки довіри між державою та бізнесом, що в свою чергу й здатне закласти основу для
успішного проведення перетворень на внутрішньому ринку. Важливо рухатися у двох напрямах
— інституційні реформи, з одного боку, і сучасна конкурентна політика — з іншого.
Розвиток конкурентного середовища є важливою умовою для прогресу підприємництва,
де основна увага приділяється конкурентоспроможності, новим технологіям, інноваціям тощо.
Державне сприяння підвищенню рівня конкурентоспроможності та інноваційності
української економіки має важливе значення для внутрішнього ринку (завдяки стимулюванню
суб’єктів підприємницької діяльності до виробництва високотехнологічних товарів та надання
якісних послуг, впровадження інновацій), а також для виходу вітчизняних товаровиробників на
європейський ринок, сприяючи суб’єктам господарювання в отриманні доступу до потенційних
можливостей, що їх пропонують Угода про асоціацію між Україною та ЄС та Поглиблена й
всеохоплююча зона вільної торгівлі.
У даний час переважна більшість підприємств в Україні спираються на консер- вативну
бізнес-модель, при якій бізнес розглядається як діяльність, зосереджена на виконанні окремих
функцій бізнесу (управління персоналом, маркетинг тощо) та управлінні ресурсами, у результаті
чого здійснюються виробництво і продаж товарів або послуг в обмін на грошовий еквівалент або
інші товари і послуги, переважають стратегії «переносу» і «запозичення», які зводяться до
використання світового науково-технічного потенціалу і перенесення створених за кордоном
інновацій у власну економіку або започаткування в країні виробництва продукції, котра вже
виготовлялась в розвинутих країнах.
Результатом євроінтеграції має стати зміна консервативної моделі бізнесу на інноваційну
як підсумок посиленої конкуренції українських виробників з іноземними. Основними
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особливостями інноваційного розвитку в умовах інтеграційних процесів є:
– прискорення темпів технологічного оновлення та зменшення життєвого циклу
продукції.
Протягом десятиліття відбувається зміна декількох поколінь технологій, а компаніям стає
надзвичайно важко утримувати конкурентні переваги та інтелектуальне лідерство;
– інвестиційний глобалізм, що дає можливість компаніям швидко переорієнтовувати
фінансові ресурси на ринки, які сприяють зростанню їх конкурентного статусу;
– інвестиції в людський капітал.
Сучасна економіка ґрунтується на знаннях, тобто індивідуальна, корпоративна і
національна конкурентоспроможність вимагає від людини володіння новими знаннями, а країниінноватори інвестують у талановитих людей у всьому світі;
– глобалізація попиту на високотехнологічну продукцію.
Експорт високотехнологічних товарів зростає швидкими темпами та становить основу
структури економіки країн ключових інноваторів;
– інтернаціоналізація дослідницької діяльності.
Посилюються тенденції глобалізації інноваційної діяльності, що виявляється у створенні
закордонних центрів, які проводять дослідження в новітніх напрямках науки і технології.
Україна має всі необхідні передумови для включення в загальноєвропейський
інноваційний простір за умови розбудови ефективної національної інноваційної системи, на яку
впливають два рівні інноваційного середовища:
1) макро- середовище – охоплює суспільно-політичну, інституціонально-правову,
соціально-економічну системи отримання і використання нових знань у національних масштабах
(виробничі сили, суспільні інститути, культурні традиції, науково-дослідницький потенціал,
освітній сектор);
2) мікро- середовище – включає суспільно-політичні й економічні умови життєдіяльності
індивіда, сукупність мотивів здійснення розробок і використання нових знань.
Метою розвитку національної інноваційної системи є створення умов для підвищення
продуктивності праці та конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників шляхом
технологічної модернізації національної економіки, підвищення рівня їх інноваційної активності,
виробництва інноваційної продукції, застосування передових технологій, методів організації та
управління господарською діяльністю для покращання добробуту людини та забезпечення
стабільного економічного зростання [8]:
Євроінтеграційний курс нашої країни ― це комплекс викликів і теоретичних питань
інноваційного розвитку національної економіки. Дійсно, країна, яка заявляє про своє бажання
стати складовою європейського простору, мусить не лише не внести дисбаланс в його систему,
але й стати чинником підтримання стабільності в регіоні, додатковим аргументом у глобальній
конкуренції міжнародних «центрів сили». Для цього слід довести свою спроможність дотримуватися стандартів і норм, які діють на ньому (економічна, соціальна, політична сфери).
Крім цього, Україна повинна продемонструвати власну спроможність до послідовних і
цілеспрямованих кроків не лише держави, а й усього суспільства в напрямку адаптації до
критеріїв європейської інтеграції. Аргументація цього потребує подальших розробок в
економічній науці, необхідне пояснення фрагментарності цінностей та інтересів з боку держави,
окремих підприємств, їх здатності усвідомити вплив інтеграції на інноваційний розвиток згідно
зі стратегією держави. Від рівня розвитку інноваційної інфраструктури значною мірою
залежать темпи розвитку економіки країни. Досвід розвинених держав світу підтверджує, що в
умовах глобальної конкуренції на світовому ринку неминуче виграє той, хто має розвинену та
дієву інфраструктуру створення і реалізації інновацій.
Отже, для України інтеграція до Євросоюзу - це рух держави до стандартів реальної,
діючої демократії та цивілізованого, соціально орієнтованого ринкового господарства. Поки що
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Україна та ЄС погодилися інтенсифікувати політичні, економічні і культурні відносини,
включаючи транскордонне співробітництво та спільну відповідальність у запобіганні та
врегулюванні конфліктів. При цьому наголошується, що швидкість прогресу у відносинах буде
повністю залежати від зусиль України та конкретних досягнень у виконанні зобов'язань щодо
спільних цінностей. Саме тому органи державної влади повинні врахувати всі зобов'язання, що
взяла на себе держава перед ЄС і відповідно до них, розробити ефективну зовнішньоекономічну
політику, впровадити її у життя, і лише після цього розраховувати на досягнення бажаних
результатів.
Ураховуючи вагомість технологічних факторів у розвитку промислових підприємств,
необхідно:
- провести максимальну модернізацію промислових підприємств України через створення
сприятливих умов кредитування та інвестування, які значно розширять внутрішній ринок;
- оцінити наявний науково-виробничий потенціал передових підприємств, налагодити
зв'язки між науково-дослідними інститутами та виробничими підприємствами через створення
науково-виробничих кластерів, які будуть сприяти інноваційному типу розвитку підприємств;
- розробити законодавчо-нормативні та податкові заходи для підвищення інноваційної
активності підприємств (спрощені процедури кредитування, зниження податкового
навантаження, заохочення до подальшого інвестування прибутку);
- розробити державні програми щодо проведення масштабних науково-дослідних і
експериментально-конструкторських робіт по оновленню і модернізації промислової продукції з
метою підвищення її якості та конкурентоспроможності;
- розробити та реалізувати програми дій на загальнодержавному і регіональному рівнях
по відновленню і модернізації активної частини основних фондів;
- популяризувати та стимулювати впровадження сучасних методів менеджменту,
маркетингу і логістики в діяльність підприємств [5].
Інноваційна модель бізнесу повинна поширюватися на всі сфери функції суб'єкта
господарювання – від виробництва до відносин зі споживачем. Інновації повинні торкнутися
також підходу до відносин у колективі, системи організації та мотивації праці співробітників усіх
рівнів – від топ-менеджменту до основних і допоміжних робітників на виробництві.
Для успішної інтеграції України до системи європейської економіки необхідно визначення
в кожному з регіонів країни тих галузей, для пріоритетного розвитку яких є сприятливі умови. У
цих галузях першочерговим завданням повинна бути відмова від наздоганяючого
високорозвинені країни типу розвитку, а визначення шляху розвитку через стимулювання
впровадження власних нових технологій.
Вирішення цих проблем повинно вивести Україну на новий рівень економічного розвитку,
зміцнити зв’язки з країнами світу та розкрити перспективи до участі в основних світових
організаціях.
Євроінтеграція вплине на економічні процеси в Україні не тільки на макро-, але й на
мікрорівні господарювання, що передбачає зміну моделі ведення бізнесу на підприємствах,
особливо на тих, які орієнтуються на розвиток міжнародних економічних процесів і екс- портноімпортних відносин. Однак для багатьох суб'єктів господарювання такі зміни будуть вимушеними
і не матимуть відповідної підготовки до зміни.
Перспектива таких підприємств негативна: вони можуть стати банкрутами і зникнути з
ринку. Щоб цього уникнути, бізнес повинен бути гнучким і спрямованим на постійне
удосконалення незалежно від зовнішньої політики держави.
Тільки розвиваючи інвестиційно-інноваційний потенціал вітчизняних підприємств
провідних галузей економіки, Україна може досягти визнання в європейському економічному
просторі, так як саме підприємства є базисом конкурентоспроможності держави.
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ У БУДІВНИЦТВІ
Віталій Терешков
Криворізький будівельний коледж
В останні роки в Україні різко зросли витрати на енергоносії в промисловості і
комунальному господарстві. Тому проблема енергозбереження стала однією з найактуальніших.
Давно відомо, що в Україні для опалення житлових будинків в зимовий період тепла
витрачається в 2,5 – 3 рази більше ніж у Фінляндії, Німеччині та Скандинавських країнах.
"Скромні" енерговитрати у розвинених країнах зумовлені не лише тим, що тепло – дороге, але й
високими державними стандартами теплозахисту будівельних конструкцій. Для країн, що мають
наближені до українських природні умови, ці стандарти донедавна були у 2,5-3,5 рази вищі за
вітчизняні. Тому в Україні затверджені нові норми, наближені до світових. Але щоб дотримувати
їх, потрібно застосовувати в будівництві високі технології, у впровадженні яких Україна
катастрофічно відстала від розвинених країн.
Аналіз досвіду різних країн у вирішенні проблеми енергозбереження показує, що одним з
найбільш ефективних шляхів її вирішення є скорочення втрат тепла через огороджувальні
конструкції будівель, споруд, промислового обладнання, теплових мереж. Використання
теплоізоляційних матеріалів дозволяє зменшити товщину і масу стін та інших огороджувальних
конструкцій, знизити витрати на основні конструктивні матеріали, зменшити транспортні витрати
і відповідно знизити вартість будівництва. Поряд з цим при скороченні витрат тепла в
опалювальних будівлях зменшуються витрати палива.
З метою зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів сучасними нормами значно
підвищено нормативні значення опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлових та
цивільних будинків, у відповідності з якими нове будівництво, модернізація та капітальний
ремонт будівель не може відбуватися без застосування ефективних теплоізолюючих матеріалів
(утеплювачів). При відносно невеликих матеріальних вкладеннях застосування продукції
теплоізоляції дозволяє істотно підвищити рівень комфортності, тепло- і звукоізоляції житлових і
виробничих будівель. Крім того, це дозволяє скоротити експлуатаційні витрати, тобто досягти
вагомої економії паливних затрат.
В якості утеплювачів застосовуються матеріали з великим терміном служби, що не
намокають, з низькою теплопровідністю, які захищають будівлю теплим атмосферостійким
«плащем».
Теплопровідність - це здатність матеріалу передавати тепло від однієї поверхні до іншої за
наявності різниці температур на цих поверхнях. Така здатність характеризується коефіцієнтом
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теплопровідності, який визначається як кількість тепла, що проходить через зразок матеріалу
товщиною 1 м і площею 1 м2 за 1 секунду при різниці температур на протилежних сторонах
зразка в один градус. Коефіцієнт теплопровідності повинен бути такий, щоб матеріал при
мінімально можливій товщині міг забезпечити в умовах експлуатації необхідний опір
теплопередачі.
Теплопровідність пористих матеріалів, якими є утеплювачі, залежить від їх щільності,
вигляду і розміру пір, хімічного складу і молекулярної структури твердих складових частин,
коефіцієнта випромінювання поверхні, що обмежує пори, вигляду і тиску газу, що заповнює їх.
У радянські часи ринок теплоізоляційних матеріалів країни на 95% був зайнятий
мінерально-ватними утеплювачами. Сьогодні для теплоізоляції застосовується широкий спектр
як вітчизняних, так і імпортних матеріалів і, хоча традиційні матеріали все ще мають широкий
попит, об'єми споживання нових матеріалів неухильно збільшуються.
В останній час заслужену увагу на будівельному ринку отримали теплоізоляційні
матеріали, в яких основним ізолюючим елементом є повітря. До них відносяться мінеральні вати
різних марок, а також вспінені полімери (пінополіетилен, пінополістирол, комірчасте скло).
Області застосування таких теплоізоляційних матеріалів визначаються безпосередньо їх
технічними характеристиками: теплопровідністю, групою горючості, щільністю, міцністю на
стиснення, водопоглинанням і т.д.
Розглянемо найважливіші особливості і галузі застосування найпоширеніших і
популярних матеріалів теплоізоляції.
Пенополістирол характеризується низькою теплопровідністю (0,03-0,04 Вт/моС) і
густиною 15-40 кг/м3. При цьому міцність дозволяє застосовувати його як конструктивний
елемент, здатний нести значні навантаження протягом довгого часу. Пенополістирол не
гідроскопічний, дифузія водяного пару крізь нього дуже мала. Застосовується в системах
зовнішнього утеплення “мокрого типу”, а також з утеплювачем з внутрішньої сторони
захищаючої конструкції, в шаруватій кладці, бетонних або залізобетонних конструкціях.
Пенополіуретан – це неплавка термореактивна пластмаса з яскраво вираженою
комірчастою структурою. Покриття з пенополіуретану інертно до кислотних і лужних середовищ,
має високу хімічну і біологічну стійкість, тому може використовуватися у складних умовах
експлуатації, наприклад, у грунті. Матеріал можна використовувати як утеплювач для
виготовлення тришарових панелей, як заливка для порожнин заздалегідь зведених конструкцій,
що складаються з несучого каркаса облицювального шару (колодязна кладка).
Мінеральна вата – це волокнистий матеріал, одержуваний з силікатних розплавів гірських
порід з додаванням органічного зв´язуючого компоненту. Матеріал має високу хімічну стійкість
і негорючість. Більш того, вироби з мінеральної вати ефективно перешкоджають
розповсюдженню полум´я і застосовується як протипожежна ізоляція і вогнегасник. Вироби з
мінеральної вати можуть бути використані в умовах дуже високих температур у тому випадку,
якщо вони не будуть піддаватися деформації.
Мінеральна вата має ефективні водовідштовхувальні властивості, характеризуючись
низьким водопоглинанням. Добра паропроникність матеріалу дозволяє надмірним водяним парам
безперешкодно проходити через конструкцію, не накопичуючись у товщі утеплювача і не
знижуючи теплозахисних властивостей. Також мінеральна вата виключно довговічна, стійка до
біодеградації і дії різних хімічних реагентів і розчинників, нетоксична, практично неалергенна і
сполучувана з будь-яким конструкційним матеріалом.
Мінераловатні вироби теплоізоляції застосовуються в системах зовнішнього утеплення
“мокрого типу”, як шар теплоізоляції у навісних вентильованих фасадах, у системах з
утеплювачем з внутрішньої сторони захищаючої конструкції; в системах з утеплювачем
всередині захищаючої конструкції, для теплоізоліції труб.
Скловата (скляне штапельне волокно) за властивостями має багато спільного з
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мінеральною ватою, але для отримання використовують відходи скляної промисловості.
Скловолокно має високу хімічну стійкість, не містить корозійних агентів, негідроскопічна.
Через велику частку зв´язуючого компоненту скловата належить до слабкогорючих
речовин. З часом спостерігається значна усадка скловатних виробів. Також досить велике
водопоглинання цього матеріалу. Ці чинники приводять до прогресуючого погіршення
теплоізоляційних властивостей виробів з скловати вже через декілька років служби.
Фольга алюмінієва використовується у чистому вигляді або у складі гібридних матеріалів.
Вона практично непроникна для парів і газів, має впорядковану сітку з атомів металу,
розташованих так щільно, що ніякий газ, крім водню, проникати через неї не може.
Фольга алюмінієва не токсична. Вона не додає харчовим продуктам якого-небудь
стороннього запаху або присмаку. В процесі виробництва фольга набуває стерильності і не
служить сприятливим середовищем для життя бактерій. Також може згинатися і складатися як
завгодно. Це єдиний матеріал, якому з такою легкістю можна додати необхідну конфігурацію.
Фольга алюмінієва має високий ступінь віддзеркалення теплової енергії, високу
температуростійкість (до 165оС), високу міцність і багатофункціональне використовування.
Застосовується фольга як підпокрівельний пароізоляційний матеріал проти насичення
теплоізоляції водяними парами; як покривний шар будь-якої ізоляції, у тому числі з метою
протистояння ультрафіолетовому випромінюванню;
Азбесто-магнезіальний порошок одержують шляхом змішування подрібненого азбесту з
водною вуглекислою сіллю магнію. Відформовані вироби мають густину до 350 кг/м 3 і міцність
при вигині не менше 0,15 МПа. Застосовують для теплової ізоляції промислового устаткування
при температурі до 350оС. Порошок використовують не тільки у вигляді засипної теплоізоляції,
але і для приготування мастик, плит, сегментів.
Азбестовий папір виготовляється у вигляді рулонів і листів з азбестового волокна з
невеликою кількістю склеюючих речовин (крохмаль, казеїн). Товщина паперу – 0,3-1,5 мм,
гранична температура застосування – 500оС, густина 450-950 кг/м3. Застосовують як прокладки
теплоізоляцій при ізоляції трубопроводів.
Азбестовий картон виготовляють з суміші азбесту (65%), каоліну (30%), крохмалю (5%),
яку формують під тиском 5Мпа на гідравлічному пресі. Отримані листи висушують, а потім
розрізають на стандартні розміри товщиною 2-10 мм. Густина матеріалу 1000-1400 кг/м3, межа
міцності при розтягуванні 0,6 МПа, вологість не більше 3% по масі. Теплопровідність – 0,157
Вт/мК. Застосовується для теплоізоляції трубопроводів з температурою експлуатації до 500 оС,
для захисту дерев´яних і легкозаймистих предметів, виробів. У вигляді плит він застосовується
для теплоізоляції плоских поверхонь; у вигляді напівциліндрових покришок – для ізоляції
трубопроводів.
Азбестовий шнур одержують з декількох кручених ниток, складених разом у сердечник і
обвитих або обплетених зовні азбестовою ниткою (пряжею). Діаметр шнурів може бути від 3 до
25 мм. Застосовують для теплоізоляції промислового устаткування і теплопроводів. За
відсутності у складі шнура органічного волокна його можна застосовувати при температурі до
500оС, за наявності волокна – не більше 200оС.
Базальтове супертонке волокновиготовлене на високотехнологічній установці з
вивержених гірських порід. На відміну від багатьох інших мінераловатних виробів не містить
зв´язуючого матеріалу фенол-формальдегіду. Переваги: експлуатаційна довговічність, пожежна
безпека, стійкість до агресивних хімічних середовищ, не накопичує радіацію, біостійкий
(несхильність до грибку і цвілі), екологічність, вібростійкість, не колеться як скловата і
шлаковата. Середній діаметр волокна не більше 3 мкм, температурний інтервал застосування від
–200 до 700оС.
Особливо ефективна теплоізоляція для промислового устаткування, повітроводів гарячого
повітря, зовнішніх і внутрішніх паропроводів, казанів, бойлерів, теплообмінників, трубопроводів
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розігрітих рідин або газів при високотемпературних процесах, ліній і трубопроводів холодильних
установок з будь-яким хладогеном. Використовують для ізоляції димарів, пічних труб, а також як
вогнезахист будівельних конструкцій. Використовують при теплоізоляції на атомних і теплових
станціях, оскільки не накопичує радіацію.
Кремнеземні стрічки виробляються полотняним переплетінням, в неусадженому вигляді,
містять технологічний замаслювач. Поставляються у рулонах по 50 –100 м. Застосовуються для
обмотки дротів, кабелів, трубопроводів, що працюють при високих температурах; окантовка
виробів теплоізоляції; наповнювач композиційних матеріалів.
Шнури кремнеземні наповнені складаються з наповнювача однієї або двох обплетень
ниток. Як наповнювач використовується термостійке полотно, нитка. Обплетення виконуються з
скляних, кремнеземних або кварцевих ниток.Рекомендується шнури застосовувати при
температурах до 350оС (скляні), до 900оС (кремнеземні), до 1100оС (кварцові). Шнури не
токсичні, не горючі, не запалювальні. Перетин шнурів – круглий.
Застосовується як теплоізоляція і ущільнення в теплообмінному устаткуванні, з´єднаннях
вузлів котельних установок, замість вживаних канцерогених азбестових шнурів. Шнури успішно
працюють у газовому і паровому середовищі, не токсичні, не горючі, не запалювальні.
Кремнеземні тканини, при застосуванні яких можна добитися економії за рахунок
довговічності матеріалу і підсилення безпеки експлуатації промислових об´ектів.
Використовують як високотемпературну теплоізоляцію у машинобудуванні, авіакосмічній і
авіаційній техніці; як фільтри для очищення рідких і газоподібних агресивних середовищ у
нафтохімічній і металургійній промисловості; як кислото- і вологостійкий наповнювач для
композіційних матеріалів; як електроізоляція для різних галузей техніки.
Сучасні тенденції розвитку матеріалознавства передбачають максимально можливе
обмеження використання органічних речовин у життєдіяльності людини, тому розробку
теплоізоляційних матеріалів на мінеральній основі, що характеризуються низькою спалимістю, є
нетоксичними як на стадії виготовлення, так і на стадії експлуатації, можна вважати
пріоритетною.
Існуючі на будівельному ринку неорганічні теплоізоляційні матеріали при їх безумовних
перевагах перед органічними мають певні недоліки. Піно- та газобетони, які характеризуються
невисокою міцністю при відносно великій середній густині та недостатній теплопровідності, а
також високим водопоглинанням і низькою волого- та морозостійкістю, мають обмежені галузі
використання, чим поступаються перед іншими відомими аналогами. Газоскло потребує
застосування достатньо тривалого та енергоємного процесу виробництва, що обумовлює його
високу вартість. Мінеральна вата та вироби на її основі характеризується виділенням
високотоксичного вільного формальдегіду, канцерогенністю мінеральних волокон товщиною
менше 3 мкм і довжиною більше 5 мкм, а також, за даними німецьких дослідників, переходом
волокон через 7…9 років у пиловидний стан, що призводить до втрати огороджувальною
конструкцією необхідного теплового опору.
Отже, враховуючи все вищезазначене, особливої актуальності набуває питання щодо
розробки принципово нових видів теплоізоляційних матеріалів на основі модифікованих
алюмосилікатних композицій, які можуть бути виготовлені з використанням недорогої та
недефіцитної сировини за екологічно безпечними та енергоощадними технологіями. Введення до
складу алюмосилікатних композицій різноманітних пористих заповнювачів та наповнювачів
дозволить отримувати на їх основі матеріали з наперед заданими властивостями та розширить
галузі їх використання.
На сьогоднішній день області застосування мікросфер в поєднанні з недефіцитними
традиційними компонентами дозволяють одержувати готові вироби, що володіють унікальними
якостями: легкість, вогнетривкість, теплозвуконепроніцаемость, здатність працювати в
агресивному середовищі і дозволяють застосовувати ці вироби в суднобудуванні, в металургії,
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нафтовидобувної промисловості, автомобілебудуванні, авіації, а також в будівництві і
виробництві будівельних матеріалів. Розробляється і проводиться енергозберігаюче
теплоізоляційне композитне покриття сучасний багатофункціональний матеріал, виготовлений
на основі акрилових полімерів, що складається з полімерної матриці і наповнювача, в ролі якого
виступають порожнисті керамічні мікросфери. Даний матеріал об'єднує в собі властивості
теплоізоляції, звукоізоляції і фарби.
Склянні полі мікронні кульки (0-500мкм), наповнені повітрям - легковагий наповнювач
(50-125 кг/м.куб), що збільшує обсяг суміші та додає матеріалу нових тепло- шумоїзоляційних і
вогнетривких властивостей. Мікросфери виготовлені із природніх силікатів та мають
полікамерну структуру. Всередині цих сфер утворена пінка зі скляних перегородок, яка
забезпечує міцність на стискання, захист від руйнування камер та збільшує теплоїзоляційні та
відражаючі властивості мікросфер.
Алюмосилікатні порожнисті мікросфери (АСПМ) є наповнювачем в надлегкі бетони,
теплоізоляційні та шумоїзоляційні матеріали, шпаклівки, грунтовки, мастики, лакофарбові та
оздоблювальні матеріали, вогнетривкі матеріали, пластики, продукти на основі епоксидних,
поліефірних та ін. смол, тампонажні матеріали, бурові розчини і т.д.
Алюмосилікатні мікросфери - складова частина золи виносу, що виробляється на ТЕЦ
працюють на кам'яному вугіллі. Однак існує і технологія виробництва скляних кульок з товченого
скла, такий продукт коштує в 2-4 рази дорожче. Мікросфери представляють собою порожнисті
стеклокристаллические кульки правильної форми і, найголовніше - гладку зовнішню поверхню.
Діаметр мікросфер варіюється від 5 до 3000 мкм.
Сферична форма мікросфер різко зменшує споживання смоли, а значить рідкої складової
і, в наслідок чого знизити усадкову деформацію. Ну і природно, знизити матеріальні витрати.
Завдяки своїй формі і гладкій поверхні цей матеріал характеризуються високою растекаемостью.
Мікросфери порожнисті, шпаклівка на їх основі дуже легко шліфується. При своїй легкості
(близько 25% щільності інших наповнювачів) мікросфери мають достатню міцність, значить вага
виробу можна зменшити на 50-60%.
Мікросфера не є токсичним продуктом. Мікросфера не є пожежонебезпечною.
Мікросфери відносяться до інертної золи. Технологічний процес виробництва мікросфер не має
відходів. Стічні води, що утворюються при промиванні обладнання направляються в хімічно
забруднену каналізацію. Газоподібні відходи не перевищують допустиму кількість викидів в
атмосферу.
Застосування мікросфер в якості заповнювача в будівельних матеріалах можливо аж до
50% від загальної маси продукту. Таким чином, застосування штукатурок, фарб, різних сумішей
із застосуванням АСПМ, а також будівельних конструкцій з легких і пористих бетонів дозволяє
економити теплоенергію на 45%.
Я порівняв теплоізоляційні матеріали за основними показниками: теплопровідність,
щільність, граничні температури. І визначив, що матеріал АСПМ є найбільш економічним,
вогнестійним, екологічним, немає відходів при виготовлені, його можна широко використовувати
в різних напрямках будівельних робіт – виготовляти будівельні конструкції з додаванням АСПМ,
виготовляти теплостійкі будівельні матеріали і насамперед теплоізоляційні матеріали.
Матеріал АСПМ є енергозберігаючим теплоізоляційним композитним покриттям,
сучасним багатофункціональним матеріалом, виготовленим на основі акрилових полімерів, що
складаються з полімерної матриці і наповнювача, в ролі якого виступають порожні керамічні
мікросфери. Також АСПМ можна використовувати при виконанні різноманітних будівельних
робіт, а саме: опоряджувальних, покрівельних, виготовляти матеріали з високими
теплотехнічними характеристиками.
Алюмосилікатні порожнисті мікросфери - це відносно новий матеріал, який тільки
починає набувати популярності. Але при цьому його високі експлуатаційні характеристики дають
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можливість ефективно застосовувати його в самих різних ситуаціях. Головне при цьому правильно використовуватийого з дотриманням технології.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Олена Зерній, Анна Павлик, Олена Штонда
ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»
Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок, механізм його дії не
може нормально існувати без розвинутих форм конкуренції.
Конкуренція – це суперництво між учасниками ринку за найвигідніші умови виробництва,
а також за привласнення найбільших прибутків. Такий вид економічних відносин існує тоді, коли
виробники товарів виступають як самостійні, ні від кого не залежні суб’єкти, а їхня залежність
пов’язана тільки з кон’юнктурою ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у виробництві
та реалізації своєї продукції.
Конкурентоспроможність є одним з головних вимірювачів успішної діяльності
підприємства. В умовах глобалізації світової економіки глобалізується і конкуренція
підприємств. В даний час термін «конкурентоспроможність» став одним з найбільш вживаних в
науковій літературі.
Політики, економісти, представники бізнесу, журналісти також широко його
використовують, коли йдеться про необхідність інтеграції економіки країни в систему сучасного
світового господарств.
Проблема підвищення конкурентоспроможності стосується практично всіх сторін життя
суспільства. У розвинутих країнах, наприклад, вона постійно перебуває в центрі уваги державних
діячів і ділових кіл.
Загострення конкурентної боротьби за збут продукції змушує країни постійно шукати нові
можливості й резерви для збуту своєї продукції, удосконалювати технологію з метою створення
якісних товарів.
В умовах кризи підвищується рівень ризику діяльності суб’єктів господарювання та
виникає додаткова необхідність у пристосуванні до мінливих ринкових умов, тому дане питання
сьогодні є дуже важливим та актуальним.
Конкуренція є необхідною елементом ринкового механізму. Саме тому ця тема
залишається актуальною. Кінцева мета будь-якого підприємства - перемога в конкурентній
боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний підсумок постійних і грамотних
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зусиль підприємства. Досягається вона чи ні - залежить від конкурентоспроможності
підприємства, тобто від того, наскільки воно краще в порівнянні з аналогами - продукцією і
послугами інших підприємстві.
Конкурентоспроможність фірми залежить від її потенціалу. Потенціал підприємства комплекс його можливостей і досягнень, що забезпечують конкурентну перевагу на ринку і
досягнення поставленої стратегічної мети.
Елементи потенціалу можна згрупувати в укрупнені блоки. Перший елемент блоку
характеризується виробничою потужністю підприємства (об'ємом продукції, вироблюваної за
одиницю часу), або об'ємом товарів, що продаються торговим підприємством за одиницю часу,
або об'ємом послуг, що надаються підприємством, при даному стані власної або орендованої
виробничо-торгової
інфраструктури.
При
цьому
треба
враховувати
ступінь
використання/завантаження виробничих потужностей. Враховується наявність портфеля
замовлень, наповненість якого визначає завантаження виробничих потужностей на найближчий і
віддалені періоди.
Другий елемент потенціалу - це капітал підприємства: склад (частка власного і позикового
капіталу), кредитні можливості, ліквідність і швидкість обороту капіталу, і в першу чергу
оборотних коштів.
Третій елемент - це моральний капітал, накопичений підприємством, його імідж.
Відношення покупців і торгових посередників до марки і товарів підприємства, переконання, що
склалося за роки, що якість товарів фірми і її обслуговування завжди на висоті, упевненість в
тому, що вона за будь-яких умов здійснити свої зобов'язання в строк і повністю, формують імідж,
який позначається на ціні марки і доброго імені (goodwill) фірми.
Четвертий елемент - товар, об'єм і асортиментна структура продажу, товарні запаси, якість
товару. Це найважливіший елемент визначення конкурентоспроможності фірми.
П'ятий елемент - трудові ресурси підприємства: витрати робочого часу, кваліфікація і
творча активність кадрів і т.д.
Підвищення конкурентоспроможності підприємства розглядаємо як довгостроковий
послідовний процес пошуку й реалізації управлінських рішень у всіх сферах його діяльності,
здійснюваний планомірно, відповідно до обраної стратегії довгострокового розвитку, з
урахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого підприємства, і внесенням
відповідних коректив.
Конкурентоспроможність промислового підприємства є сукупністю взаємопов’язаних
елементів, спрямованих на забезпечення його сильних конкурентних позицій, підтримання і
розвиток існуючих та створення нових конкурентних переваг
Також конкурентоспроможність можна оцінювати шляхом порівняння конкурентних
позицій кількох підприємств на певному ринку.
При цьому обов'язковою вимогою є порівнянність оціночних параметрів, а саме:
а) технології,
б) потенційних можливостей обладнання,
в) рівня персоналу,
г) системи управління,
д) рівня інновацій,
е) стану комунікацій,
є) рівня маркетингової політики,
ж) експортно-імпортних можливостей та інших параметрів.
В економічній літературі пропонується розрізняти чотири основні рівні
конкурентоспроможності підприємства:
Перший рівень - менеджери дбають лише про випуск продукції, на споживача не
зважають.
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Другий рівень - менеджери прагнуть, щоб продукція підприємства повністю відповідала
стандартам, встановленим конкурентами.
Третій рівень - менеджери уже не зважають на стандарти конкурентів, а вже самі потроху
стають „законодавцями моди» у галузі.
Четвертий рівень - коли успіх у конкурентній боротьбі забезпечує в першу чергу не
виробництво, а управління і підприємство повністю стає „законодавцем моди» на даному ринку.
Конкурентоспроможність підприємства у свою чергу визначає конкурентностійкість
підприємства.
Підвищення конкурентоспроможності підприємств вимагає розробки і реалізації
конкурентних стратегій.
На підприємстві має бути розроблена відповідна стратегія конкурентоспроможності,
передбачені заходи щодо всього виробничо-господарського комплексу. Варіанти стратегії
можуть відрізнятися цілями, часовими параметрами та іншими характеристиками залежно від
конкретних і перспективних завдань, але в кожному випадку їх головна мета - забезпечення
переваг над конкурентами.
Конкурентна стратегія повинна ґрунтуватися на всебічному розумінні структури галузі й
процесу її зміни. У будь-якій галузі економіки (немає значення, діє вона тільки на внутрішньому
ринку чи й на зовнішньому теж) - суть конкуренції виражається п'ятьма силами: загрозою появи
нових конкурентів; загрозою появи товарів або послуг-замінників; здатністю постачальників
комплектуючих виробів і т.д. торгуватися; здатністю покупців торгуватися; суперництвом уже
наявних конкурентів між собою. Вибір конкурентної стратегії визначають два головних
моменти.
Перший - структура галузі, у якій діє підприємство. Суть конкуренції в різних галузях
сильно відрізняється, і ймовірність довгострокового одержання прибутку в різних галузях
неоднакова.
Другий головний момент - це позиція, яку підприємство займає в межах галузі. Деякі
позиції більше вигідні, ніж інші, поза залежністю від середньої прибутковості галузі.
Кожний із цих моментів сам по собі недостатній для вибору стратегії. Так, підприємство в
дуже прибутковій галузі може не одержати великого прибутку, якщо неправильно вибере позицію
в галузі. І структура галузі, і позиція в ній можуть змінюватися. Галузь може згодом ставати більш
(або менш) "привабливою" у міру зміни умов створення в країні цієї галузі або інших елементів
структури галузі. Позиція в галузі - відбивати нескінченні війни конкурентів.
Оцінка потенційних можливостей окремих галузей економіки України щодо підвищення
конкурентоспроможності дозволяє визначити опорні галузі виробництва, які повинні взяти на
себе провідну роль у розвитку економіки, а потім і зайняти основні місця в її структурі.
Для України - це насамперед переробні галузі матеріаловіробляючого комплексу
(металургійна, хімічна, будівельних матеріалів), наукоємні та високотехнологічні галузі
машинобудування та оборонної техніки, а також легкої і харчової промисловості. Багато
підприємств цих галузей вже зарекомендували себе конкурентоспроможними суб'єктами
зовнішнього ринку, але їх позиції там поки недостатньо стійкі через внутрішні проблеми і
коливання кон'юнктури на світовому ринку. Посилення конкурентних позицій в опорних галузях
переробної промисловості може бути досягнуто тільки при істотного збільшення інвестиційних
можливостей і нагромадження інноваційного потенціалу.
Конкуренція змушує товаровиробників впроваджувати у виробництво інноваційні
процеси та технології для зменшення витрат на виробництво. Тим самим вони підвищують якість
товару та привертають увагу нових покупців, а отже й збільшують власні прибутки. В умовах
конкуренції завжди проявляється конкурентоспроможність, причому на різних рівнях, які
необхідно враховувати при управління нею. Проведене дослідження доводить, що
конкурентоспроможність підприємства – це складне багатоаспектне поняття, яке означає
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суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів, отримання конкурентних переваг
шляхом ефективного використання всіх наявних ресурсів, виготовлення та реалізації
конкурентоспроможної продукції та отримання прибутку від ведення ефективної господарської
діяльності.
Конкурентоспроможність товару відображає його здатність більш повно відповідати
запитам покупців порівняно з аналогічними товарами, представленими на ринку.
Вона визначається конкурентними перевагами: якістю товару, його технічним рівнем,
споживчими властивостями, цінами, встановлюваними продавцями товарів; перевагами в
гарантійному і післягарантійному сервісі, рекламі, іміджі виробника, а також ситуація на ринку,
коливання попиту.
Високий рівень конкурентоспроможності товару свідчить про доцільність його
виробництва та можливості вигідного продажу [4].
Отже, Україна має великий експортний потенціал. Крім того, Україна має
конкурентоспроможні технології в аерокосмічній галузі, ракето-і суднобудуванні, виробництві
нових матеріалів, біотехнології, регулюванні хімічних, біохімічних та біофізичних процесів.
Великий потенціал мають також агропромисловий та енергетичний комплекси України.
Незважаючи на значні втрати ресурсів, науково-технологічного та кадрового потенціалу і часу,
Україна ще має перспективи в досягненні міжнародної конкурентоспроможності національної
економіки за умови та реалізації власної стратегії.
Державна
політика
у
створенні
конкурентних переваг повинна зосереджувати зусилля насамперед на тих напрямках, де роль
держави незамінна, - на розвитку загальної інфраструктури, освіти, науки, створенні
цивілізованого нормативно-правового поля конкуренції. Загальний ефект від цього для країни в
цілому буде більше, ніж для окремого підприємства або продуцента.
Таким чином, оцінку конкурентоспроможності слід здійснювати шляхом зіставлення
параметрів аналізованої вітчизняної продукції з параметрами конкурентного імпортованого
аналога. Найчастіше використовується комбінація стратегій, що призводять до поєднання
стратегічних прийомів.
Разом з тим наведені стратегії можуть бути орієнтиром майбутньої діяльності
підприємства залежно від рівня його конкурентоспроможності в цілому та окремих її складових.
Фахівці вважають, що жодне підприємство не може досягти переваги над конкурентами
абсолютно за всіма характеристиками конкурентоспроможності. Необхідний вибір пріоритетів і
вироблення стратегій, що найбільшою мірою відповідають тенденціям розвитку ринкової
ситуації і найкращим способом використовують сильні сторони підприємства. Однак не існує
однієї загальноприйнятої методики оцінки конкурентоспроможності. У більшості робіт автори
пропонують використовувати різні чинники конкурентоспроможності. Через те існує
необхідність розробки методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності вітчизняних
промислових підприємств та їх продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦЮЮЧИХ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
Мар’яна Омелько, Олексій Петрашевський
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж
Вінницького національного аграрного університету
Як і на виробничих підприємствах, так і в бюджетній сфері здійснення будь-якого
господарського процесу обов'язково пов'язане із застосуванням праці та її оплатою. Облік цього
процесу має забезпечити контроль за використанням праці, рівнем її оплати, здійсненням
розрахунків з робітниками і службовцями.
Відповідно до діючого законодавства заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило,
у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за
виконану ним роботу.
Питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників па оплату
праці та їх захисту визначається Кодексом, Законом України “Про оплату праці” та іншими
нормативно-правовими актами.
В установах і організаціях, що фінансуються з бюджету, оплата праці здійснюється на
підставі законів та інших нормативно-правових актів України, генеральної, галузевих,
регіональних угод, колективних договорів, у межах бюджетних асигнувань та позабюджетних
доходів. Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій, що фінансуються з
бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом та відображаються в кошторисі доходів і
видатків бюджетної установи.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових
окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород га інших
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі
з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими
(регіональними) угодами.
У бюджетних установах основними формами оплати праці є погодинна й відрядна, але
переважає, як правило, погодинна оплата.
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні
ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх
складності, а працівників - залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є
основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.
У бюджетних установах фінансування виплат з заробітної плати здійснюється за окремою
статтею, яка відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України” є захищеною. Це
означає, що виплати з заробітної плати здійснюються першочергово разом з перерахуванням
здійснених відрахувань.
Облік праці та розрахунків з заробітної плати є одним із найважливіших напрямів
облікового процесу бюджетних установ.
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Завданнями обліку праці та її оплати є:
- документальне оформлення відпрацьованого часу;
- контроль за дисципліною праці і раціональним використанням робочого часу;
- контроль за дотриманням штатної дисципліни і використанням фонду заробітної плати;
- своєчасне і достовірне нарахування заробітної плати та інших нарахувань, пов'язаних з
оплатою;
- здійснення своєчасних і достовірних розрахунків щодо заробітної плати;
- контроль за використанням виділених на зарплату коштів загального і спеціального
фондів;
- збір інформації і групування показників з праці, заробітної плати для складання
бухгалтерської і статичної звітності.
Особовий склад працюючих визначається структурою працівників бюджетної установи.
Загальна чисельність працівників бюджетної установи називається списковою чисельністю або
штатним складом. Чисельність працівників, що можуть бути прийняті на роботу, визначається
штатним розписом.
Штатний розпис - це документ, в якому наводять перелік і і кількість посад, посадові
оклади, надбавки та доплати. Він затверджується вищим розпорядником одночасно з кошторисом
установи і є основою для формування річного фонду оплати праці, що зазначений в кошторисі.
Штатний розпис формується на підставі структури бюджетної установи, Типових штатів
та штатних нормативів, положень з оплати праці, Класифікатора професій, умов оплати праці та
інших нормативно-правових актів.
Фактична чисельність працівників установи не може перевищувати тієї, що затверджена
штатним розписом.
Професійні назви робіт і посад, включених до штатного розпису, мають відповідати
назвам, визначеним Класифікатором професій. Відповідно до них, виносяться записи в трудову
книжку.
Для виконання робіт па короткий час можуть залучатися особи, які не перебувають у штаті
установи і працюють за трудовою угодою, такі працівники належать до нештатного
(неспискового) складу.
Класифікація працівників у бюджетних установах використовується під час складання
штатного розпису, статистичної звітності та для внутрішніх управлінських потреб. Тому
класифікація працівників побудована за ознакою виконуваних функцій чи сфери застосування
праці.
Оперативний облік особового складу покладено на відділ кадрів, який оформляє прийом,
переведення та звільнення працюючих на основі різних документів, а саме: на підставі первинних
документів, типових форм документації зі статистики праці, затверджених Наказом Державного
комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489, зокрема з обліку персоналу.
Порядок нарахування заробітної плати, належної працівникам підприємства, залежить від
форм оплати праці, що застосовуються в установі і організації, виконання самих робіт (в
індивідуальному порядку чи бригадою).
Первинні документи з обліку праці і заробітної плати, що надходять до бухгалтерії, після
перевірки і опрацювання групують за ідентифікаційними номерами працівників і
використовують для складання розрахунково-платіжних відомостей.
Відповідно до трудового та податкового законодавства із заробітної плати працюючих в
бюджетній сфері здійснюють утримання. Всі види утримань із заробітної плати працівників
бюджетних установ можна поділити на дві групи: обов'язкові та добровільні (за згодою
працівника, за ініціативою установи).
Обов'язкові утримання із заробітної плати - це утримання, що відбуваються без згоди
працівника відповідно до чинного законодавства. До них відносять: податок на доходи фізичних
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осіб; військовий збір; за виконавчими документами суду; за рішенням адміністрації (накази про
утримання за різні порушення тощо).
Необов'язкові утримання - це такі, що утримуються тільки за згодою працівника (його
заяви): профспілкові внески; за комунальні послуги; перерахування на вкладні рахунки;
невикористані і не повернуті вчасно підзвітні суми; перерахування внесків за договорами
добровільного страхування; суми завданих матеріальних збитків; штрафи, накладені в
адміністративному порядку тощо.
Найпоширенішими видами обов’язкових утримань є податок з доходів фізичних осіб, який
стягується в розмірі 18%, та військовий збір в розмірі 1,5% від нарахованої заробітної плати за
місяць. Виняток становить допомога по вагітності та пологах. З неї військовий збір не
утримується. Пільги з податку на доходи фізичних осіб мають назву “податкові соціальні пільги”
(ПСП).
За низької зарплати працівник має право на податкову соціальну пільгу. Низькою
вважається дохід, що не перевищує розмір прожиткового мінімум для працездатної особи помноженого на 1,4 та округленого до 10. Розмір податкової соціальної пільги встановлюється в розмірі
50% мінімальної зарплати. Для окремих категорій працівників вона підвищується в 1,5 або 2 рази
(п.164.6 Податкового кодексу України).
Податкова соціальна пільга надається тільки за одним місцем роботи за вибором
працівника. Для її отримання необхідно надати за місцем роботи заяву встановленого державною
податковою адміністрацією зразка та документ, що встановлюють право на отримання
підвищеної соціальної пільги.
Крім того, на фонд оплати праці працівників здійснюють відрахування, що є додатковими
витратами установи чи організації.
З 2011 року розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці
дуже змінився. Адже замість внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування
тепер існує один - єдиний соціальний внесок. Станом на 01.01.2018 р. його розмір складає 22%.
Якби я був міністром економіки, я би змінив систему оподаткування заробітної плати
бюджетних сфер та взагалі в цілому усіх сфер у яких працюють громадяни України.
Кожна людина, яка працює, як у держаній сфері так і на приватних підприємствах,
установах чи організаціях отримує заробітну плату, проте, із заробітної плати працівника
здійснюються утримання, які надходять до державного бюджету і за які, в свою чергу держава
функціонує і існує взагалі.
Виплачена заробітна плата відрізняється від нарахованої тим, що з неї утримано всі
загально обов’язкові податки, такі як: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір
(ВЗ) та профспілковий внесок (якщо працівник є членом профспілки).
Найбільшим податком, що утримується з працівників являється ПДФО, його базова ставка
становить 18% від загально місячного оподатковуваного доходу.
В свою чергу, коли із заробітної плати працівника утримується ПДФО, він, якщо є всі
підтверджуючі документи може отримати податкову соціальну пільгу (ПСП), у розмірі
визначеному законодавством згідно раніше вказаних і наданих роботодавцеві документів.
Аналізуючи надання населенню ПСП за попередній рік, виявилося, що лише близько 25%
усього працюючого населення змогли отримати ПСП. Це було зумовлено тим, що нарахована
мінімальна зарплата складала 3200, а максимальна сума нарахованого доходу до якого
застосовується ПСП становила 2240 грн.
Будучи міністром економіки я б збільшив суму максимального нарахованого доходу до
якого застосовується ПСП з 2240 грн. до 5210 грн., аби більша кількість працездатного населення
змогла отримувати ПСП, тим самим збільшити свій дохід і дохід держави.
Розмір ПСП безпосередньо повинен залежати від розміру мінімальної зарплати для
працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного
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податкового року. На 2018 рік - вона складає 3723 грн.
Мінімальна зарплата для працездатних осіб на 1 січня 2018 року, згідно з проектом
держбюджету-2018, передбачено в розмірі – 3723 грн. З огляду на цей розмір у 2018 році, ПСП
становитиме:
1. 100% ПСП = 3723 х 0,5 = 1861,50 грн;
2. 150% ПСП = 3723 х 0, 75 = 2792,25 грн;
3. 200% ПСП = 3723 х 1 = 3723 грн.
ПСП у 2018 році буде застосовуватися до доходу у вигляді зарплати, a також прирівняних
до неї виплат, якщо розмір такого доходу не перевищує розміру мінімальної зарплати,
встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року, помноженого нa коефіцієнт 1,4
та округленої до найближчих 10 грн.
Тобто максимальний розмір зарплати, до якого може бути застосована звичайна ПСП у
2018 році = 3723 х 1,4 = 5210 грн.
Тобто, реформа по збільшенню максимальної нарахованої суми доходу до якого
застосовується податкова соціальна пільга (ПСП) буде сприяти збільшенню доходів населення та
буде забезпечувати регулярне поповнення бюджету країни за рахунок збільшеної кількості
працездатного населення, що сплачуватиме податки.
Безпосередньо реформа ПСП заохочуватиме нових працівників до співпраці, що буде
виявлятися у позитивному збільшенні якісного показника виробництва та надання послуг як на
звичайних підприємствах так і у бюджетних установах, забезпечуючи безперебійне
функціонування всіх державних ланок та структур.
Реформа також дозволить ефективно контролювати надходження податку до бюджету та
дасть змогу використовувати дані кошти за цільовим призначенням.
Приклади розрахунку ПСП для працівників:
Приклад 1. Працівникові (самотня мати, яка виховує двох неповнолітніх дітей) нараховані
за повний відпрацьований місяць 8500 грн. Вона повідомила в заяві роботодавцю про те, що має
право на підвищену 150%-ову податкову соціальну пільгу. Отже, для самотньої матері
розрахункова межа для нарахування ПСП складатиме 10420 грн. (5210 x 2), а податкова соціальна
пільга складатиме 5584,50 грн. (2792,25 x 2).
1) Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб: (8500 – 5584,50)Х 18% (ставка податку
на доходи фізичних осіб) = 524,79 грн.
2) Розраховуємо військовий збір: 8500 x 1,5% (ставка військового збору) = 127,50 грн.
Утримання всього – 652,29 грн.
Сума до виплати працівникові – 7847,71 грн.
Приклад 2. Працівникові (мати, яка виховує двох неповнолітніх дітей, одна з яких є
інвалідом) нараховані за повний відпрацьований місяць 10200 грн. Вона повідомила в заяві
роботодавцю про право на 100%-ову податкову соціальну пільгу на одну дитину та на підвищену
150%-ову податкову соціальну пільгу на дитину-інваліда. Отже, для матері, яка двох
неповнолітніх дітей, одна з яких є інвалідом розрахункова межа для нарахування ПСП складатиме
10420 грн. (5210 x 2), а податкова соціальна пільга складатиме 4653,75 грн. (1861,50 грн. + 2792,25
грн.), оскільки передбачено застосування основної та підвищеної соціальної пільги одночасно.
1) Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб: (10200 – (1861,50+2792,25)) x 18% (ставка
податку на доходи фізичних осіб) = 998,33 грн.
2) Розраховуємо військовий збір: 10200 x 1,5% (ставка військового збору) = 153 грн.
Утримання всього – 1151,33 грн.
Сума до виплати працівникові – 9048,67 грн.
Приклад 3. Працівник відпрацював повний місяць, за що йому нараховано 4890 грн.
заробітної плати. В даному випадку працівник має право на загальну податкову соціальну пільгу
у 1861,5 грн. (оскільки заробітна плата менша за граничний розмір доходу, який дає право на
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податкову соціальну пільгу), за умови подання відповідної заяви роботодавцю.
1) Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб: (4890 – 1861,50) x 18% (ставка податку
на доходи фізичних осіб) = 545,13 грн.
2) Розраховуємо військовий збір: 4890 x 1,5% (ставка військового збору) = 73,35 грн.
Утримання всього – 618,48 грн.
Сума до виплати працівникові – 4271,52 грн.
Приклад 4. Працівник відпрацювавши місяць отримав зарплату в розмірі 5440 грн.
Визначити, чи має він право на ПСП та розрахувати суму сплати ПДФО та ВЗ у бюджет і суму
виплати працівникові. Працівник не має право на отримання ПСП, оскільки, його місячний дохід
більший за суму граничного доходу до якого застосовується ПСП.
1) Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб: 5440 x 18% (ставка податку на доходи
фізичних осіб) = 979,20 грн.
2) Розраховуємо військовий збір: 5440 x 1,5% (ставка військового збору) = 81,6 грн.
Утримання всього – 1060,80 грн.
Сума до виплати працівникові – 4379,20 грн.
Приклад 5. Працівникові (інвалідові 2-ої групи) нарахована зарплата у розмірі 5200 грн.
Він повідомив роботодавцю, що має право на 200% - ву загальну соціальну пільгу. В даному
випадку працівник має право на загальну податкову соціальну пільгу у 3723 грн. (оскільки
заробітна плата менша за граничний розмір доходу, який дає право на податкову соціальну
пільгу), за умови подання відповідної заяви роботодавцю.
1) Розраховуємо податок на доходи фізичних осіб: (5200 – 3723) x 18% (ставка податку на
доходи фізичних осіб) = 256,86 грн.
2) Розраховуємо військовий збір: 5200 x 1,5% (ставка військового збору) = 78 грн.
Утримання всього – 334,86 грн.
Сума до виплати працівникові – 4865,14 грн.
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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ольга Ердейльї, Віра Лавренюк
Свалявський технічний коледж
Національного університету харчових технологій
Сьогодні в Україні формування державної політики підтримки малого підприємництва,
визначення шляхів її реалізації має стати невід'ємною частиною загальнодержавної доктрини
соціально-економічних трансформацій. Це сприятиме формуванню чисельного середнього класу
суспільства, який є основою ринкових перетворень та гарантом незворотності економічних
процесів.
Аналіз сучасного стану та проблем розвитку малого підприємництва в Україні свідчить
про те, що подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може
привести до згортання даного сектора економіки з відповідним загостренням економічних
проблем та посиленням соціальної напруги. Саме тому виникає необхідність окреслення

93
існуючих проблем та перспектив з метою розширення його ролі та місця в економічному процесі,
тобто забезпечення протягом найближчих років у структурах зазначеного сектора зайнятості на
рівні 25-30 % дієздатного населення та виробництва до 25 % ВВП.
Сьогодні серед основних причин гальмування розвитку малого підприємництва в Україні
та її регіонах науковці виділяють наступні:
- переважно декларативний характер державної підтримки підприємства, що
супроводжується неоднозначністю та суперечливістю чинної нормативно-правової бази
- організаційно-правові труднощі започаткування бізнесу, особливо на стадії переходу від
реєстрації до початку діяльності;
- обмеженість матеріальних фінансових ресурсів (наприклад, недоступність кредитних
ресурсів як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення, недостатні зв’язки
міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій і грантів);
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва,
обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення, недосконалість системи
навчання та перепідготовки персоналу для підприємницької діяльності тощо.
На мою думку, до них слід додати ще такі:
- доволі громіздка система бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що
спричиняють додаткові витрати для підприємств;
- складність пошуку фінансових ресурсів для інвестиційного розвитку, а значить і
сповільнення розвитку інвестиційних процесів, які є рушійною силою економічного зростання
- обмежені можливості конкурентної боротьби з представниками середнього і великого
бізнесу, необхідність захисту від протиправних посягань тощо.
Головна проблема малих підприємств — недостатня ресурсна база як матеріальнотехнічна, так і фінансова. Практично йдеться про створення широкого нового сектора народного
господарства майже на порожньому місці. Протягом десятиліть такого сектора у нас у скількинебудь істотному ступені не було. Це, зокрема, означало і відсутність підготовлених підприємців.
У основної маси населення, що жила "від получки до получки", не могло утворитися резерву
засобів, потрібних для започаткування власної справи.
Положення навряд чи може серйозно змінитися в позитивний бік, якщо не перейти,
нарешті, від слів до справи в суспільній підтримці конструктивного малого бізнесу. На істотне
зростання наявних для цього матеріально-технічних і фінансових ресурсів, принаймні
найближчим часом, немає підстав розраховувати. Але набагато краще застосувати ці ресурси
можна. Для цього потрібно ретельно вивірена, послідовно проведена в життя система селекції,
що дозволяє давати відчутні пріоритети тим, хто більш корисний суспільству. У цілому на
сьогодні це означає перевагу сфери виробництва над сферою обертання при детальній
диференціації самого виробництва, при чому не застиглої разом і назавжди, а дуже динамічної на
основі грамотного вивчення суспільного попиту, зрушень, що відбуваються в ньому, і тенденцій,
що намічаються.
Відповідно до такої вихідної настанови слід конструювати механізми пільгового
кредитування, оподатковування, різного роду преференцій, включаючи і пов'язані із
зовнішньоекономічною діяльністю. Справа в тому, щоб забезпечити краще задоволення потреб
народу при створенні умов для послідовного розгортання підприємництва.
Сьогодні не можна не враховувати той факт, що на тенденції розвитку малого
підприємництва в Україні безпосередньо впливає й негативна динаміка основних
макроекономічних показників. Зокрема, спад ВВП призвів до зменшення внутрішніх фінансових
ресурсів держави, обігових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності, зниження купівельної
спроможності населення тощо.
З метою подолання негативного впливу вказаних проблем, що є перешкодою на шляху
досягнення національного завдання прискореного економічного зростання, практичні дії мають
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бути зосереджені на таких основних напрямах, як:
- удосконалення чинної нормативно-правової бази як основи процесу розвитку малого
підприємництва, зокрема в частині формування системи фінансової підтримки;
- розв'язання питань щодо організаційного забезпечення малого підприємництва,
насамперед: забезпечення дієвість цільових і регіональних програм розвитку та підтримки малого
підприємництва з відповідним ресурсним забезпеченням;
- узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, розробка
єдиної системи реєстрації та легалізації суб'єктів підприємництва;
- удосконалення мережі та підвищення дієвості роботи громадських об'єднань, які
сприяють розвитку малого підприємництва;
- запровадження практики використання державних кредитних ліній для підтримки малого
підприємництва із зазначенням середнього розміру позики, процентної ставки та секторів
кредитування при умові створення нових робочих місць;
- створення спеціалізованої банківської установи або установи з кредитування малого
підприємництва або впровадження порядку його кредитування комерційними банками під
гарантії бюджетних коштів;
- перегляд механізмів цільового використання коштів фонду сприяння зайнятості
населення на розвиток малого підприємництва;
- організація інформаційного, консультативного та кадрового забезпечення, насамперед:
відновлення щоквартальної статистичної звітності про діяльність суб'єктів малого
підприємництва; розробка методики прогнозування його розвитку; створення мережі
інформаційно-аналітичних центрів малого підприємництва; проведення необхідної
пропагандистської роботи, спрямованої на формування сприятливої громадської думки;
організація підготовки та перепідготовки кадрів через систему бізнес-центрів, інкубаторів та
технопарків; перегляд навчальних програм дисциплін про основи підприємницької діяльності та
організації малого підприємництва.
Таким чином, не зважаючи на те, що формування державної політики розвитку малого
підприємництва, створення цілісної системи його державно-громадської підтримки – досить
складний і тривалий процес, вже сьогодні можливо і необхідно удосконалювати організаційноправові та економічні засади відповідної державної політики. Адже виконання заходів щодо
забезпечення розвитку малого підприємництва допоможе розв'язанню соціально-політичних
завдань; формуванню широкого прошарку дрібних власників (середнього класу), який є основою
соціально-економічних реформ, гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку
суспільства, і, відповідно, послаблення тенденції до соціальної диференціації населення.
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СТАН ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
(ЗОКРЕМА ЗАКАРПАТТЯ)
Надія Шекмар, Марія Танинець
Свалявський технічний коледж
Національного університету харчових технологій
Туристична індустрія є однією із найбільш прогресуючих галузей світової економіки, тому
її розглядають як самостійний вид економічної діяльності, так і як міжгалузевий комплекс. Для
багатьох держав саме туризм приносить основний дохід та є джерелом прибутків. На
сьогоднішній день в Україні туризм проголошено пріорітетною галуззю економіки, оскільки
передумовами для розвитку цієї галузі в нашій державі є багатство природних та історикокультурних ресурсів.
Найважливішою особливістю області є те, що вона межує із чотирма країнами
Європейського Союзу і завдяки цьому Закарпаття має перспективу подальшого нарощення
туристичних потоків із Європейського континенту.
Закарпаття є одним із найпривабливіших і надзвичайно перспективних куточків України
з точки зору туризму. Наш край являється курортно- бальнеологічною зоною з мальовничими
ландшафтами, визначними пам’ятками історії, культури та архітектури, поєднання різних
культур та особливостей сприяє поширенню туризму в цьому регіоні та з кожним роком
приваблює в наш край дедалі більше туристів.
Важливу роль для продуктивного розвитку туризму відіграє інфраструктура. На мою
думку у Закарпатській області вона є недорогою, доступною і ефективною. Проте, на сьогодні, є
доволі велика кількість проблем із якістю дорожньо-транспортного сполучення, щороку область
не доотримує надходжень від мото- та автотуризму, погана якість автомагістралей часто не дає
можливість відвідати найвіддаленіші та найцікавіші визначні пам’ятки та місця цього краю,
побачити на власні очі природу та ландшафт туристични дестинацій Закарпаття. Отже в краї є
частини доріг, які ще потребують капітального ремонту, фінансування та інвестицій, яких надто
мало чи практично нема взагалі.
Для досягнення мети якісного обслуговування туристів розвиток туристичної області
спрямований на створення мережі малих приватних готелів і засобів розміщення інших типів, а
також поступовий розвиток інфраструктури обслуговування.
Мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів
Закарпатської області нараховує 443 обєкти, у тому числі оздоровчих – 18, рекреаційних – 146,
туристичних – 279 обєктів.
Основними напрямками розвитку туризму в Закарпатті є бальнеологічний, гірськолижний,
сільський, пішохідний туризм. У області є всі умови для розвитку внутрішнього та іноземного
туризму, які набули популярності. Це стосується окремих видів екстремального туризму
(дельтапланеризм, спелеотуризм, скітури) , частково – спортивного та культурно-історичного
туризму.
За останні роки популярність сільського туризму значно зросла, так як він більш
доступний для туристів і вигідний для самих жителів, оскільки вони радо зможуть за певну плату
не лише розмістити людей та надати їм різні послуги, а й також ознайомити з давніми традиціями
нашої культури.
Одне з найзагадковіших див нашого краю – це Карпатські гори(займають 70% території
області). Значна частина цієї площі (12%) – це територія природно-заповідного фонду. В
Закарпатті наявні чотири великі заповідники: Карпатський біосферний заповідник, Національний
природний парк «Синевир», Національний природний парк «Ужанський», який входить до
міжнародного біорезервату «Східні Карпати» та Національний природний парк « Зачарований
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край». Найвищою вершиною Українських Карпат – є красуня Говерла (понад 2061 м над рівнем
моря). Знаходиться Говерла на території Карпатського біосферного заповідника.
Закарпаття є оптимальним регіоном для туристів, які бажають не лише відпочити, а й
оздоровитися та полікуватися. Курорти регіону дуже популярні не лише в Україні, але й поза її
межами. Найбільш поширені вуглекислі джерела. Особливо багато їх у селах Нелипіне,
Солочине, Поляна, Плоске, Луги. Води цих джерел є аналогами відомих вод на зразок "Боржомі"
і мають такі ж смакові якості, особливо води "Лужанська", "Поляна квасова", "Плосківська",
"Свалява". Попити цілющої води можна у санаторіях, які ради приймають курортників.
Європейський рівень обслуговування, лікування цілий рік приваблюютьлюдей. Санаторії мають
добре обладнані лікувально-діагностичні кабінети і водолікарні. Також щороку проводиться
фестиваль мінеральної води.
Особливою популярністю користуються термальні води, температура яких сягає від + 18
до + 80°C . Центрами термальних купалень є Берегове, Косино і Велятино, а міста Мукачево і
село Довге відомі своїми цілющими водами. Курортне містечко Берегове працює як влітку, так і
взимку. У 1967 році тут було відкрито басейн з термальною водою, який і до сьогодні функціонує.
Він наповнюється з гейзера кремнієво-азото-вуглекисло-хлоридно-натрієвими водами високої
мінералізації, які відновлюють нервову систему, лікуються серцево-судинні хвороби, болі у
м’язах, покращують імунну систему, знімають безсоння, усувають шкірні захворювання, головні
болі. Окрім рекреації, можна відвідати ще і готичні храми, музей виноробства “Дім вина” у селі
Янош.
Наступним курортним місцем є Косино. Даний оздоровчо-рекреаційний комплекс
"Термальні води Косино" має свою особливість, адже саме він розташований на шлейфі залягання
мінеральних термальних вод, що проходить через Францію, Італію, Іспанію, Сербію, Хорватію,
Австрію, Швейцарію та Балкани. Вони підходять для лікування хвороб опорно-рухового апарату,
наслідків після отримання різних травм кісток та м’язів та дають хороший результат у виведенні
солі з нирок.
Велятино відоме своїми термальними водами із вмістом брому та йоду, що дають
заспокійливий ефект на людське тіло та організм. Цікавим є те, що саме тут випадає нагода
побачити буйволів, яких більше нема на ніде на території України і навіть посмакувати їхнє
молоко, що має велику кількість корисних речовин.
Іншим, не менш цікавим містом, є Довге. Тут знаходяться одні з найбільших термальних
родовищ. У санаторії “Боржава” води використовуються для прийняття ванн у профілактиці та
лікуванні серцево-судинних захворювань. Не даремно цю місцевість вважають перлиною
Боржавської долини, адже тут зосереджені смерекові та букові ліси, гори, природний парк
“Зачарований край”, де ви можете залишитися наодинці з природою.
Значна увага приділяється любителям активного відпочинку лижному спорту, який
зосереджений у гірськолижних зонах: Драгобрат, Подобовець, Ізки, Синяк, Пилипець, Воловець
та інші. Кожна з них постійно працює над удосконаленням свої гірськолижних трас, підйомників,
пунктів прокату спорядженням, а також скітурам (позатрасове катання) на гірських схилах без
підйомників і гірськолижним курортам , сноубордингам, сноутюбінгам.
Мукачівський край також популярне місце для туристів. Місто знане не лише своїми
курортами, термальними водами, а й цікавими визначними пам’ятками, храмами, замками,
найпопулярніші серед яких: Мукачівський жіночий православний монастир, Домбокський
жіночий і Ракошинський чоловічий православні монастирі, замок "Паланок" , дегустаційний
підвал "Кельтський двір під Ловачкою", довжина якого 45 метрів і знаходиться він у підніжжі
гори Ловачка.
Столиця Закарпаття – місто Ужгород вражає своєю архітектурою, пейзажами,
визначними місцями. До найвидатніших можна віднести кам’яний пішохідний міст, Невицький
замок, Ужгородський замок, дендропарк Лаудона, Закарпатський краєзнавчий музей, художній
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музей імені Й. Бокшая, міська ратуша, торговий центр Ужгороду - Корзо (в перекладі з
італійського “вулиця для прогулянок”) та ще багато інших.
Туризм на Закарпатті має усі можливості для розвитку - це і природно-кліматичні та
географічні особливості місцевості, унікальні туристичні об’єкти, наявність природно-заповідних
та охоронних територій, сформована раніше база для розвитку різних видів туризму. Утім, не
зважаючи на позитивні аспекти, все ж таки є і проблеми, які слід вирішувати. Треба підвищувати
свідомість жителів, підтримувати тих, хто вже почав щось робити у напрямку розвитку.
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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ
Анастасія Мельник, Анна Троцюк
ДВНЗ «Чернівецький коледж дизайну та економіки»
У розвинених країнах світу малий та середній бізнес є основою розвитку економіки. Малі
підприємства створюють більшу частину робочих місць, формують потужний середній клас
суспільства, відіграють вагому роль у створенні ВВП країни.
Так, в Німеччині малий та середній бізнес забезпечує державі більше половини ВВП. За
даними ООН, загалом на малих та середніх підприємствах працюють 50% працездатного
населення світу та виробляється від 30 до 60% національного продукту, залежно від країни.
Українці ж завдячують малому та середньому бізнесу лише 15% ВВП. Ще одним важливим
показником є частка експорту. Більше 98% німецьких малих та середніх підприємств
експортують свою продукцію закордон. В Україні ж частка загального експорту в структурі ВВП
складає 16% [1].
Діяльність малих підприємств в Україні найчастіше стосується ринків, які швидко
окупаються. Це переважно сфера послуг: ательє, сервісні центри, масажні салони, фітнес-клуби,
перукарні, друкарні, хімчистки, заклади торгівлі тощо. Ательє з пошиття одягу, наприклад, при
правильній організації справи, може почати приносити прибуток вже через кілька місяців. Однак,
не зважаючи на швидку оборотність інвестицій і користь малого підприємництва, в Україні немає
відповідного законодавчого та економічного підґрунтя, щоб ці підприємства стабільно
розвивалися. Також не вистачає потужного середнього класу, який міг би постійно звертатися до
послуг малого бізнесу, забезпечуючи стабільний приток доходів.
Сфера малого підприємництва в Україні є або депресивною, або висококонкурентною,
залежно від специфіки діяльності. Рівень конкуренції у сфері послуг завжди стабільно високий.
Це пов'язано з доступністю навчання – різноманітні курси, які в швидкі строки дають сертифікат,
специфікою реклами (пряма реклама працює не надто ефективно для приватного підприємця, зате
«сарафанне радіо» є дуже ефективним), ціновою політикою, яка дуже залежна від цін за оренду
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приміщень і вартості витратних матеріалів. Виживають у конкурентній боротьбі лише активні,
дійсно сумлінні спеціалісти та фахівці, які знають сучасні підходи до просування своїх послуг.
Загалом, не залежно від сфери, малі підприємства мають ряд характерних ознак та
спільних проблем, що перешкоджають їм розвиватися. Серед ознак назвемо такі:
- мобільність та здатність швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку;
- оперативність освоєння нової продукції та зміни обсягів виробництва в межах
виробничих можливостей;
- краще відчуття потреб ринку та змін у попиті населення;
- дрібносерійне виробництво, можливість підвищення ефективності за рахунок вузької
спеціалізації, технологічна гнучкість виробничих процесів;
- низька капіталоємність, швидка окупність вкладень, невисокі експлуатаційні та накладні
витрати підприємства;
- здатність до якнайповнішої мобілізації доступних ресурсів, включаючи оперативне
використання досягнень науково-технічного прогресу (в технічній, економічній, організаційній,
інформаційній сферах);
- раціональна організація підприємства, обумовлена максимальним зближенням
менеджменту, маркетингу та виробничого процесу;
- оптимальні можливості для реалізації мотивів та схильностей до підприємницької
діяльності. [2, c.22]
Серед проблем, які заважають розвиватися малому підприємництву, найважливішими, на
наш погляд, є такі:
Нестабільність валютного курсу. Коливання курсу національної валюти відносно інших
валют вносить суттєву невизначеність у роботу малих підприємств, зменшуючи їхню
платоспроможність. Адже значна частина розрахунків припадає на закордонних партнерів –
постачальників сировини, обладнання тощо, розраховуватись з якими необхідно у доларах чи
євро. За таких умов планувати свою роботу навіть на короткий період дуже складно.
Недостатня фінансова грамотність підприємців. Підприємцями часто стають спеціалісти у
певній галузі: пошиття одягу, косметологічні послуги, послуги психолога, викладання тощо. При
цьому не завжди у них є достатня фінансова освіта для правильного ведення власної справи,
обліку, звітування. Причиною цього є недосконалість системи навчання та перепідготовки
персоналу для підприємницької діяльності. Також треба враховувати, що пересічний підприємець
у сфері малого підприємництва – це не успішний бізнесмен, а вузькоспеціалізований спеціаліст
певної галузі, часто після проходження звичайних курсів. Внаслідок цього, з одного боку, будьякий споживач може обрати потрібне йому, зручне за місцем розташування, часом занять і
доступне за фінансовими витратами підприємство, з іншого боку, багато підприємців не мають
профільної освіти, а їхні працівники працюють нелегально.
Високі фінансові витрати. Малому бізнесу важко залучити значний стартовий капітал. А
необхідні кошти для оплати дорогої оренди приміщень (одна з найбільших статей витрат),
завищених тарифів на комунальні послуги, зарплати працівникам. Тому поширеним явищем є
«сіра» зарплата у конвертах, особливо після підняття мінімальної зарплати в Україні до рівня 3200
грн. Так, лише на початку 2017 року закрилося близько 250 000 підприємців в Україні, тобто
фізичних-осіб підприємців (ФОП). Основна причина – підняття мінімальної заробітної плати,
підвищення податків, зборів, які сплачуються, незалежно від того, чи ведеться діяльність
підприємцем, чи ні [3]. Ліквідність малого підприємництва під загрозою, тому часто їм вигідніше
піти працювати на когось, ніж відкриватися самим.
Матеріальна база. Обладнання для малого підприємства є дороговартісним, також
проблемою є те, що машин, устаткування, приладів, призначених для малих підприємств, що
враховуватиме їх специфіку, не вистачає. Доступ малих підприємств до високих технологій
обмежений, тому що їхнє придбання потребує значних одноразових фінансових витрат.
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Невизначена політика держави. На сьогодні в Україні діє слабкий механізм фінансування
та кредитування, неправильне інформаційне та консультаційне забезпечення, недосконала
система підготовки та перепідготовки кадрів. Не здійснюється свідоме формування державними
структурами відповідних умов становлення і розвитку малого бізнесу, створення стимулів для
діяльності, сприяння доступності матеріальних і фінансових ресурсів.
Дорогі кредити. Ще одна проблема – висока вартість кредитних ресурсів. Банківські
установи вбачають у кредитуванні підприємців - фізичних осіб та малих підприємств високі
ризики. Тому відсотки за кредитами для цієї категорії позичальників традиційно високі.
Складний документообіг. Найдорожчий актив підприємця – час. У малому підприємстві
часто підприємець виконує функції директора, бухгалтера, секретаря. При цьому необхідно
заповнювати, подавати у контролюючі органи та зберігати безліч документів – угод, накладних,
додатків, актів виконаних робіт тощо. Документи потрібно створювати, підписувати, завіряти,
відправляти контрагентам, отримувати назад і зберігати для перевірок. Цю проблему вирішує
електронний обмін документами.
Низька купівельна спроможність населення. Населення через недостатній рівень доходів
та матеріального забезпечення орієнтується у цінах, які пропонує ринок, обирає позиції зі
знижками, чекає розпродажів, купує той товар, який дешевший, довше користується товарами,
надаючи перевагу ремонту перед купівлею нового. А розпродажі, знижки та інші цінові
маніпуляції можуть дозволити собі великі учасники ринку. Для малих підприємств ці
маркетингові інструменти малодоступні. Крім того, основний споживач послуг малого бізнесу –
це середній клас. А середній клас в Україні не достатньо сформований, тому внутрішнього попиту
на продукцію підприємців не вистачає.
Високий рівень корупції, нестабільність умов ведення бізнесу, бюрократія, рейдерство –
ще одна перешкода на шляху розвитку малого бізнесу. Це дуже важливо і для вітчизняних
підприємців, і для зарубіжних партнерів. Україна належить до країн, в яких підприємництво є
справою з високим ступенем ризику і великими неформальними витратами. Корупція відноситься
до основних неформальних факторів, які стримують розвиток підприємницької діяльності в
Україні.
Низька конкурентоспроможність продукції порівняно з іноземними виробниками або
серійною продукцією великих підприємств, у виробництві якої важлива економія на масштабах.
Висока вразливість щодо несприятливих економічних (інфляція, циклічні коливання,
податковий тиск тощо) та позаекономічних (тиск з боку органів влади) чинників.
Значна роль особистісного чинника в управлінні та виробництві, що створює сприятливі
умови для «тінізації» підприємств.
Недостатня методологічна забезпеченість (бухгалтерської діяльності, менеджменту,
маркетингу тощо), несформованість у більшості підприємців відповідних навичок та брак
підприємливості [4, c. 4].
На думку багатьох фахівців, основним напрямком подальшого розвитку малого
підприємництва в Україні в найближчій перспективі є формування належної законодавчої бази,
сприятливої для розвитку малого бізнесу. Однак, на мою думку, в першу чергу необхідно
виходити із конкретних завдань, з чіткими цілями, термінами, можливістю виміряти ефект.
Тому, якби я була міністром економіки, я би основну увагу зосередила на таких шляхах
покращення умов функціонування малого підприємництва (від конкретних – до загальних):
- пошук нових взаємопов’язаних заходів щодо забезпечення сприятливих умов
становлення і ефективного розвитку на державному та регіональному рівнях малого бізнесу.
Переважно регіональна спрямованість функціонування підприємств малого бізнесу покликана
підвищувати добробут місцевого населення та сприяти зміцненню економічного потенціалу
регіонів держави, тому і підтримка таких підприємств повинна здійснюватися на місцях;
- зменшення кількості перевірок та необхідних документів, складання суворої звітності;
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- зміцнення фінансово-кредитного забезпечення розвитку малого підприємництва
(полегшення отримання кредитів);
- запровадження системи організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення
знань, професійних навичок, фахового рівня у питаннях ведення бізнесу;
- формування системи інформаційно-консультаційного обслуговування підприємців
малого бізнесу – надання конкретних, зрозумілих інструкцій: що робити, куди йти для того, щоб
реально започаткувати бізнес;
- формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу;
- забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств;
- стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва;
- встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і захисту приватної власності;
- залучення недержавного гарантування – комерційними організаціями, банками,
приватними фінансовими установами, іноземними інвесторами, товариствами взаємного
гарантування, громадськими організаціями тощо;
- застосування різних форм забезпечення гарантій повернення позикових коштів
підприємницьким структурам.
Однією з найголовніших перешкод більшої частини підприємництва є проблема пошуку
та отримання фінансових ресурсів. У сфері доступності кредитних коштів необхідно:
- стимулювати комерційні банки та інші фінансові небанківські установи до надання позик
і розширення послуг фірмам шляхом надання державних гарантій повернення позики;
- переорієнтовувати бюджетні кошти, спрямовані на фінансово-кредитну підтримку
малого сектору економіки, з прямого забезпечення фінансовими ресурсами на формування фондів
для надання послуг із метою стимулювання процесу кредитування малого бізнесу;
- активізувати процес створення та діяльності недержавних гарантій, страхових умов для
обслуговування малого бізнесу через відповідні мотиваційні механізми зацікавленості в цій
діяльності з наданням пільгових умов для їхнього функціонування;
- ефективно використовувати іноземну допомогу й активно виявляти свою позицію у
взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями;
- сприяти процесу самоорганізації суб'єктів малого підприємництва у розв'язанні своїх
фінансово-кредитних проблем за допомогою створення установ взаємного фінансування та
гарантування.
Також міністр економіки повинен сприяти:
- формуванню інфраструктури підтримки малого бізнесу;
- створенню та забезпеченню діяльності бізнес - центрів, бізнес - інкубаторів тощо;
- у всіх областях необхідно сформувати інформаційні банки даних стану та розвитку
малого бізнесу, ділових пропозицій іноземних фірм і потенційних інвесторів щодо розвитку
підприємництва;
- необхідно створити інженерні центри, технопарки, центри соціального партнерства, та
інші ланки інфраструктури, які потрібні для розвитку малого бізнесу;
- серед факторів діяльності малого бізнесу особливе місце належить освіті як системі
формування професійних знань суб’єктів підприємницької діяльності. Підприємці зазнають
економічного краху, значною мірою, через низький рівень, обмеженість (або відсутність) знань,
умінь та навичок в сфері бізнесу. Тому для кадрового забезпечення малого підприємництва,
доцільно налагодити контакти з навчальними закладами, створити мережу центрів
перепідготовки;
- щодо системи податків і зборів, то оподаткування доходів підприємців – пропонується
здійснювати податком на підприємницький дохід (ППД), тобто замінити багатоваріантність
системи оподаткування, яка існує на сьогодні, оподаткуванням податком на підприємницький
дохід.
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Досвід зарубіжних країн показує, що малий і середній бізнес в них не користуються
особливими привілеями у оподаткуванні. Однак спрощена система заснування, реорганізації та
ліквідації, мінімум перевірок та документів, які необхідно подавати, - забезпечують найбільш
сприятливі умови для функціонування.
Крім того, у розвиненій ринковій економіці значна, якщо не домінуюча, частина малих
підприємств знаходиться у сфері впливу великих. Встановлення довгострокових відносин між
малим та великим бізнесом, переплетення капіталів, надання різного роду фінансової чи
консультаційної підтримки, укладення інших довгострокових угод забезпечують стійкість
становища малого підприємництва, їхні стабільні доходи, фінансові й інвестиційні можливості.
Отже, розвиток малого підприємництва – важлива економічна проблема, розв'язання якої
потребує цілісної системної методології розвитку малого підприємництва з точки зору як
бюджету і податків, так і ставлення держави до малого бізнесу. Важливе значення малого
підприємництва обумовлює необхідність пошуку нових заходів щодо забезпечення сприятливих
умов його становлення і ефективного розвитку на державному та регіональному рівнях.
Переважно регіональна спрямованість функціонування підприємств малого бізнесу покликана
підвищувати добробут місцевого населення та сприяти зміцненню економічного потенціалу
регіонів держави.
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ЯКБИ Я БУВ МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ Я Б…
Сергій Косовський, Остап Грицишин
Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича»
Ситуація, у якій опинилась Україна за останні роки потребує глобального осмислення,
аналізу і максимальної концентрації сил, аби подолати всі мікро та макроекономічні кризи.
Розвиток економіки нашої держави на даний час складний, багатогранний процес, який вимагає
постійних дій і реалізації довгострокових процесів. Щоб посісти гідне місце в глобальній
економіці, потрібно насамперед забезпечити якісне, достойне, здорове життя своїм громадянам.
А це можливе тільки через проведення реформ, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій,
подолання корупції, знищення тіньової економіки. Моя точка зору щодо покращення розвитку
економіки та зростання ВВП буде стосуватись наступних реформ.
Промислова політика
Особливого значення потрібно надати державній промисловій політиці. Завдання
промислової політики – прискорення інноваційного оновлення виробничого потенціалу.
Отримані від економічного зростання ресурси мають бути сконцентровані насамперед на
забезпеченні науково-технічного та технологічного процесу. Інакше промисловість не матиме
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перспективи.
Особлива увага уряду має бути приділена забезпеченню ефективної державної підтримки
вітчизняного високотехнічного та наукоємного сектора економіки.
Потрібно зміцнювати економічні позиції наявного у нас потенціалу високих технологій,
тих його ланок, що витримали випробування часом, довели свою конкурентоспроможність в
умовах жорсткої і тривалої економічної кризи. Йдеться насамперед про космічну та авіаційну
галузі. Важливим завданням є також формування внутрішнього ринку, яке є запорукою
відродження української економіки.
Лише після формування повноцінного вітчизняного ринку він стає суб’єктом
міжнародного ринку і міжнародного поділу праці.
Ще одним важливим чинником економічного розвитку є умови розвитку бізнесу. Оскільки
приватні суб'єкти господарювання є основним рушієм розвитку економіки, очевидно, що
ускладнення здійснення їх діяльності негативним чином вплине на темпи економічного
зростання. Таким чином, велика кількість податків і зборів, корупція, рейдерство, монополізація
спричиняють проблеми не тільки на мікрорівні, а й на макрорівні.
Потрібно створювати нові робочі місця, відкривати заводи, підприємства і лише тоді
держава буде розвиватись, люди зможуть забезпечити свої потреби.
Тіньова економіка
Потрібно почати діяльність із боротьби з корупцією на загально-державному рівні. Міністр
економіки має долучатись до цієї боротьби і контролювати цю проблему в межах своєї діяльності.
Вирішення цієї проблеми посприяло б привабленню іноземного капіталу в економіку
країни . Аби збільшити кількість інвесторів потрібно забезпечити таку сукупність реформ,
кількість яких призведе до переходу в якісно іншу систему відносин у державі.
Загалом будь-які приватні інвестиції сприяють розвиткові економіки, розв'язанню
проблеми зайнятості, зростанню доходів громадян, державного та місцевих бюджетів.
Нашій державі необхідно залучення іноземних інвестицій. Необхідно перепрофілювати
збиткові підприємства та ті, які б виробляли суспільно – необхідну продукцію. Нашим
вітчизняним підприємствам потрібно закупити нове європейське обладнання, яке є менш
енергозатратним. Необхідно підтримувати перспективні підприємства, створювати нові
рентабельні та залучати іноземних інвесторів. Тоді будуть створюватись нові робочі місця, які
так потрібні нашому суспільству. На жаль, в нашій державі на сьогоднішній день склалась
ситуація, що більшість працездатного населення виїжджає на працевлаштування за кордон,
збагачуючи при цьому економіку інших держав.
Ще однією проблемою для економіки України є наявність тіньової економіки. Вона
негативно впливає на імідж держави, її конкурентоспроможність, ефективність структурних та
інституційних реформ, а також зменшення інтересу потенційних стратегічних інвесторів,
збільшення рівня криміналізації суспільства та економіки шляхом збільшення кількості
економічних злочинів і проникнення капіталу кримінального походження.
Нестабільне законодавство відлякує підприємців від легалізації їх діяльності і примушує
їх йти в тінь. Ще однією причиною виникнення тіньової економіки є низький рівень життя
населення і високий рівень безробіття , що сприяє розвитку прихованих видів економічної
діяльності .
Тому потрібно покращити умови ведення бізнесу в країні та забезпечити його прозорість.
Зокрема:
- спростити процес та процедуру ліцензування;
- зацікавити громадян в отриманні офіційної зарплати;
- потрібно зацікавити роботодавця, зменшити податки, платити зарплату офіційно в
повному обсязі та офіційно влаштовувати на роботу;
- запровадити обов’язкове медичне страхування найманих працівників;
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- вдосконалити електронні декларації де вказані джерела доходів. Збільшити
відповідальність за приховування доходів.
Альтернативні джерела електроенергії
Наступним важливим кроком в покращенні стану економіки є розвиток галузей
альтернативної енергії: енергії сонця, води та вітру. Як на мене, то в майбутньому від енергії
атому потрібно буде теж позбутись. У короткочасній перспективі при демонтажі ТЕС та подібних
джерел електроенергії ми матимемо тільки плюси, серед них є такі:
- поліпшення екологічного стану України;
-отримання коштів, що витрачалися на роботу цих підприємств, які можна буде
використати для розвитку інших галузей; -позбавимось енергетичної залежності.
Вирішення цих проблем повинно супроводжуватись державною підтримкою як наукових
розробок альтернативних джерел енергії, так і їхнього практичного впровадження. Це може бути
безпосередня підтримка державних підприємств, пільгове кредитування підприємців та інше.
Програма підтримки має стосуватися всіх можливих сфер витрат енергії, в тому числі побутових
витрат (опалення будинків, інших споруд). Це зробило б виборців менш залежними від газових
маніпуляцій.
Аграрна сфера.
Завдання аграрної політики є створення надійних умов для закріплення позитивних
зрушень у реформуванні АПК, забезпечення дальшого приросту сільськогосподарської
продукції, стабілізації виробництва і тваринництва, остаточного подолання збитковості та
зміцнення фінансового стану підприємств АПК. Основне завдання - перетворити села
на
самодостатні й самоврядні територіальні громади, створити в них нормальні умови для життя,
побуту, праці й відпочинку.
Гасло "Земля належить тим, хто на ній працює" має відповідати цьому завданню. Потрібно
навіки закріпити й надійно захистити права власності селян на землю.
Потрібно сформувати аграрний ринок збуту продукції, навчити ринковим методам
ведення господарства мільйони працівників, спеціалістів та керівників господарств.
Належним чином фінансово оздоровити аграрний сектор, зняти з нього непосильний
борговий та податковий тягар, відкрити шлях інвестиціям і кредитам, зупинити наростання
цінових диспропорцій, безробіття та падіння доходів селян.
Основними напрямами державної політики у сфері земельних відносин мають стати:
 забезпечення дальшого розвитку відносин власності на землю;
 удосконалення земельних відносин у сільськогосподарському виробництві;
 розвиток ринку земель;
 розвиток кредитування під заставу землі;
 удосконалення моніторингу земель;
 удосконалення порядку справляння плати за землю;
 підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами;
 поліпшення організації контролю за використанням та охороною земель.
В ході аграрної реформи створені на приватній власності на землю фермерські
господарства потрібно підсилювати фінансовими вливаннями і збільшити дотаційні процеси.
Потрібно не керувати ним, а допомагати. Для розвитку найпродуктивніших у світі фермерських
господарств необхідно створити спеціалізовані сервісні підприємства по торгівлі і
обслуговуванню фермерів технікою і енергоносіями. Значним поштовхом у піднесенні сільського
виробництва може стати ефективна система пільгового довгострокового кредитування
фермерських господарств і молодих сімей.
Потрібно обмежити державне втручання в аграрний ринок, перейти на продаж ресурсів та
закупівлю продукції державою (уповноваженими органами) на ринкових засадах (на біржі) з
метою підтримки цін, пропозицій і попиту (в інтервенційних цілях).

104
Необхідно створити механізм страхування ризиків в аграрному секторі, включаючи
страхування врожаю та багаторічних насаджень, із компенсацією з державного бюджету України
частини витрат на обов’язкове страхування, перейти до системи відкритих прямих бюджетних
субсидій — переважно на стадіях, які передують ринковій конкуренції: науково-технологічні
розробки, впровадження нових продуктів, заходи щодо підвищення якості продукції тощо.
Держава повинна надавати пріоритетного значення розвитку сільського господарства,
відродженні села, сприянні розвитку і зростанню обсягів аграрного виробництва, перетворенні
АПК у високоефективний, експортоспроможний сектор економіки. Якщо буде багатим село, то
обов’язково зростатиме добробут населення. Усе це передбачає, що агропромисловий комплекс
має стати одночасно й лідером економічних реформ.
Як бачимо, реформувати потрібно все й практично у всіх сферах економічної діяльності.
Якщо втілити дані реформи у реальному житті, то Україна з її потенціалом займе чільне місце
серед країн Європи і зможе з ними конкурувати. В Україні є необхідні передумови не тільки для
економічного зростання, але й для економічного й соціального процвітання. Насамперед, це
значні людські, технологічні, виробничі і природні ресурси: підприємливі та освічені люди
нового покоління, виробничий і науково – технічний потенціал, що послугує стартовим
майданчиком переходу до зростання, яке створює конкурентну основу економіки. Вважаю, що
зміни відбудуться лише тоді, коли зміняться підходи до управління державою в цілому. Це
стосується не лише керівника держави, але й кожного управлінця на місцевому рівні, кожного
свідомого громадянина України. Нам всім необхідно змінити стереотип мислення, бути
вимогливими не тільки до підлеглих, але і до себе, бути відповідальним, прийняті рішення
виконувати до кінця. Бути міністром економіки – означає брати на себе важку ношу і впевнено
йти до намічених цілей шляхом оновлення всього сектора економіки. Чому сьогодні такі провали
в економіці? Та тому, що роками все розкрадають і ніхто з високопосадовців не ніс за це
відповідальності, чого не скажу про європейську економіку. Щоб пришвидшити процес
оновлення української економіки буду звертатись до позитивного досвіду ведучих держав світу,
буду дбати, щоб високоосвічені молоді спеціалісти залишились в Україні, щоб кожен інвестор
почував у нас себе захищеним, щоб кожен свідомий українець був господарем на своїй землі.
ЯК БИ Я СТАЛА МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ
Галина Петрик, Юлія Бутель
ВСП Львівський коледж «Інфокомунікації»
Національного університету «Львівська політехніка»
Вступивши в інформаційне століття, потрібно по-іншому дивитись на таку науку, як теорія
комунікацій. Інформаційно-комунікаційні технології дають змогу налагодити зв'язок між
населенням і владою, між фірмою і клієнтом, між заводом і споживачем. Коли робота з
інформацією стала однією із виробничих сил суспільства, з’явились країни, які будують своє
економічне благополуччя завдяки значному використанню сфери Комунікації.
В сучасних економічних умовах різко змінилась роль інфокомунікацій. Відповідно
вдосконалюються технології з управління ними. Новий інфокомунікаційний простір утворюється
рівноцінними не залежними один від одного учасниками. Система ієрархічної комунікації, де
основним компонентом був наказ, змінюється на систему демократичної комунікації, де основою
стає переконання..
У сьогоденних умовах розвиток нових інфокомунікаційних технологій – це запорука
успішної діяльності не тільки будь-якого підприємства, а й держави загалом. Проблеми
розроблення ефективних комп’ютерних технологій перебувають у центрі уваги науковців та
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практиків усіх розвинених країн світу. Стало очевидно, що комп’ютерні технології дають
можливість на порядок підвищити ефективність розв’язання різноманітних задач — у сфері
державного управління, дослідження Світового океану й космосу, вивчення проблем екології,
біології, медицини, економіки, військової справи, проектування складних об’єктів, захисту
інформації в системах тощо. Їх повсюдне впровадження — необхідна умова розвитку сучасного
інформаційного суспільства.
Щоби широкомасштабно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у всіх
сферах соціально-економічного, політичного і культурного життя суспільства з метою
підвищення ефективності використання інформації і знань для управління, задоволення
інформаційних потреб громадян, організацій і держави та створення передумов переходу на шлях
побудови інформаційного суспільства, потрібно подолати такі проблеми, як:
 відсутність єдиних стандартів протоколів та регламентів взаємодії ІКТ засобів;
 відсутність конкретних, детальних науково обґрунтованих планів реалізації програм
 використання інформаційно-комунікаційих технологій;
 відсутність критеріїв оцінювання та індикаторів ступеню виконання програм;
 відсутність фізичних та бюрократичних механізмів контролю; відсутність узгодженості
дій органів державної влади різних рівнів в контексті інформатизації;
 не синхронізовані плани робіт, програми, та бюджети структур, задіяних в
інформатизації;
 низький рівень інформаційної культури населення та державних службовців;
 відсутність програм щодо розвитку інформаційної культури;
 недофінансування та нераціональне витрачання коштів, нестача кваліфікованих кадрів;
 неможливість проведення досліджень та розробки якісного програмного забезпечення,
 нестача технічних засобів;
 корупція, що гальмує розвиток та впровадження ІКТ в управлінні держаними
процесами.
Згідно останньої інформації відомого американського ділового журналу -Forbes,
провідними економіками світу визнано: США, КНР, Німеччини. Ці досягнення відбулися завдяки
високому розвитку комунікації суспільства.
З досвіду передової світової компанії комунікації, ми сьогодні можемо переконатися на
скільки вагомим є фінансовий внесок інфокомунікаційної галузі в бюджет країни.
І як приклад, пропонуємо вашій увазі коротку дискусію з працівником комунікаційної
компанії, м. Гуанчжоу, Китай, містером Рей Лу. На наше прохання, ми маємо змогу задати кілька
питань містеру Рею Лу, на тему «Як би він став міністром економіки України».
Питання:
1. На яких ринках успішно розвивається ваша компанія?
2. Чи плануєте ви виходити на український ринок комунікації?
3. За якими напрямками має розвиватися інфокомунікаційна галузь України, щоб бути
конкурентоспроможним, фінансовим ресурсом для економіки?
Висновок. Як би я стала міністром економіки України, я би в інформаційно-комунікаційній
галузі здійснила би великий обсяг роботи для переходу на шлях впровадження та розвитку саме
комунікаційних технологій. Для цього я б,в першу чергу, зміцнила би відповідну політику і
вдосконалила нормативно-правову базу, які б стимулювали конкуренцію і новаторство,
забезпечила економічну і фінансову стабільність, які б сприяли співпраці у сфері оптимізації
глобальних мереж. Боролася би із зловживаннями, які підривають цілісність мережі, скоротила
розрив у рівні цифрових технологій, інвестувала у людей і забезпечила глобальний доступ та
участь у цьому процесі.
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ІННОВАЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У М. САМБІР
Марія Марчук, Світлана Андраш, Рома Дербіна, Ілона Міхович
Самбірський технікум економіки та інформатики
Мале підприємництво – невід’ємний елемент ринкової системи господарювання, без якого
економіка та суспільство в цілому не можуть нормально існувати та розвиватися. Мале
підприємництво є найбільш масовою, динамічною та гнучкою формою організації підприємства.
У сучасних умовах розвиток малого підприємництва є одним з найважливіших факторів
вирішення соціально-економічних проблем міста. Саме тому набуває такої важливості проблема
удосконалення механізму підтримки малого бізнесу на місцевому рівні, а також розробка та
реалізація порядку взаємодії органів міської влади і суб’єктів малого підприємництва.
Загальна характеристика міста: площа території (тис. га.) – 1548,0; кількість населення
(тис. чол.) – 35045. Самбір лежить на лівому березі Дністра. Самбір є одним із культурних,
туристичних і військових центрів Львівщини, і п'ятим за населенням містом у Львівській області.
Факторами, що визначають особливу роль малого підприємництва у м. Самбір, є:
- енергійний розвиток сектора малого підприємництва може бути одним з джерел
реструктуризації економіки;
- розвиток малого підприємництва сприяє поступовому створенню широкого прошарку
власників, що самостійно забезпечують власний добробут та гідний рівень життя;
- заняття малим бізнесом дозволяє найбільш повною мірою розкрити внутрішній потенціал
особистості;
- сектор малого підприємництва має великий потенціал для створення нових робочих
місць, сприяє зниженню рівня безробіття та соціальної напруги;
- масовий розвиток малого підприємництва сприяє зміні суспільної психології та життєвих
орієнтирів основної маси населення;
- забезпечення додаткових робочих місць, подолання прихованого безробіття, надання
роботи працівникам, вивільненим в ході реструктуризації великих підприємств.
Таблиця 1
№ п/ п
1
2
3
4
5

Характеристика основних показників
Цільові показники
Дані за 2017 рік
Кількість діючих малих підприємств/ кількість МСП
330/94
на 10 тис. чол. населення (одиниць)
Чисельність працюючих у суб'єктів МСП (осіб)
1151
Кількість підприємців – фізичних осіб
1849
Надходження до бюджетів від суб'єктів МСП, (млн.
52,2
грн.)
Кількість підприємців, що пройшли підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації

Враховуючи те, що однією з суттєвих проблем ринкової економіки м. Самбора є
недостатня кількість кваліфікованих кадрів та обмеженість ресурсів представників малого і
середнього бізнесу, а також тих, хто бажає започаткувати свою справу, значна увагу необхідно
приділяти питанням підвищення кваліфікації кадрів, навчання незайнятого населення
Самбірського району основам підприємницької діяльності, а також удосконалення роботи з
впровадження спеціальних навчальних програм з метою системної підготовки кадрів для малого
підприємництва, а це потребує бюджетного фінансування.
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Міській раді м. Самбора та її виконавчим органам доцільно було б розробити цільові
проекти та підпрограми щодо розвитку малого та середнього підприємництва, а саме:
1.Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.
2.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.
3.Ресурсна та інформаційна підтримка.
4.Формування інфраструктури підтримки підприємництва.
5.Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.
Очікуваними результатами від реалізації таких Програм будуть:
- збільшення кількості суб'єктів малого підприємництва до 18600 одиниць;
- збільшення чисельності зайнятих у малому бізнесі до 1208 чоловік:
- забезпечення зростання діючих малих підприємств і доведення їх кількості з 94 до 97
одиниць на 10 тис. осіб наявного населення міста;
- забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого
підприємництва;
- формування середнього прошарку суспільства, створення ефективного власника;
- формування інфраструктури розвитку малого підприємництва в т.ч.. 4 кредитні спілки;
- збільшення питомої ваги надходжень до місцевого бюджету від результатів
господарської діяльності малих підприємств в загальній сумі надходжень до 1,26%.
Враховуючи вищенаведені показники, спостерігається позитивна тенденція розвитку
малого підприємництва у м. Самборі і стверджується той факт, що малі підприємства є однією із
складових, а також основою життєдіяльності економіки міста.
Стан та аналіз проблем малого та середнього підприємництва у м. Самбір.
Станом на 01.12.2017 року у м. Самборі налічується 330 малих підприємств, що на 5
підприємства більше, до аналогічного періоду минулого року. На 10 тис. наявного населення
міста припадає 94 малих підприємств. Кількість фізичних осіб підприємців по місті Самборі
станом на 01.01.2017 року становила 1840, а станом на 01.12.2017 р. у місті зареєстровано 1849
фізичних осіб підприємців. Середньооблікова чисельність зайнятих працівників на малих
підприємствах міста становила у 2016 році 1110 осіб. Станом на 01.01.2017 р. цей показник
збільшився до 1151 осіб.
Таблиця 2
SWOT - аналіз
Сильні сторони
1.Вигідне географічне розташування на лівому
березі Дністра за 73 км вiд обласного центру
Львова, на перехресті доріг Львів - Ужгород,
Дрогобич - Перемишль.
2. Вільна кваліфікована робоча сила.
3.Єкологічно чиста зона.
4. Наявність діючих підприємств.
5.Розвинута
інженерна
інфраструктура:
електроенергія,
газ,
вода,
наявність
автомобільних доріг.
6. Наявність вільних земельних ділянок
промислового призначення.
7.
Наявність
вільних
складських
та
промислових приміщень.
8. Розвиток туристичного напрямку у

Слабкі сторони
1.Відсутність Генерального плану забудови
міста.
2. Недостатній рівень інфраструктури для
розвитку туристичного напрямку в місті.
3. Невідповідність профілю підготовки
спеціалістів середньо технічних учбових
закладів потребам ринку труда.
4. Відсутність системи перепідготовки
професійних кадрів.
5. Відсутність системи механізму підтримки
малого та середнього підприємництва.
6. Недостатній рівень інформованості
підприємців щодо змін законодавчих
нормативів на місцевому та регіональному
рівні.
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Продовження табл. 2
Львівській області.
7. Високі кредитні ставки.
9.Надходження зовнішніх інвестицій.
8. Нестабільний рівень національної
10. Втілення новітніх технологій.
валюти.
Можливості
Загрози
1.Стабілізація законодавчої бази, втілення 1. Нестабільна політична ситуація в державі.
європейських стандартів в політичну, соціально 2. Відсутність чітко вираженого державного
– економічну та інші системи України.
курсу відносно регіонального та місцевого
2. Приведення в відповідність до європейських економічного розвитку .
стандартів податкового законодавства.
3. Інфляційні процеси.
3. Прибуток інвестицій.
4. Підвищення цін на енергоносії.
4. Зменшення кредитних ставок.
5. Старіння населення.
5. Стабілізація національної валюти.
6. Відтік молоді з міста.
6.
Державна
підтримка
комунальної
інфраструктури.
7. Розширення ринку збуту продукції.
8. Підвищення прожиткового рівня населення.
11.
Державне
стимулювання
енергозберігаючих технологій.
Головною ціллю подолання проблем малого та середнього підприємництва є створення
сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого підприємництва в місті Самборі та
підвищення його потенціалу. Це полягає у наступних завданнях:
- усунення, в межах компетенції органів місцевого самоврядування, перешкод, що
стримують подальший його розвиток, вирішення питань зайнятості;
- максимально можливе залучення до підприємницької діяльності соціально
незахищених категорій населення;
- створення умов для формування заможного середнього класу;
- залучення додаткових інвестицій;
- збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів;
- розширення можливостей доступу суб’єктів малого підприємництва до фінансовокредитних ресурсів, потрібних для їх розвитку;
- максимальне поєднання інтересів суб’єктів малого підприємництва з інтересами міста.
Літературні джерела:
1. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Самборі
2. Теоретико – методичні основи підприємницької діяльності в Україні. Стаття Майборода
Ю.В., аспірант Харківський НАДУ
3. Сучасні проблеми економіки і підприємництво: збірник наукових праць.- Випуск 20.Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вид-во «Політехніка», 2017.
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Додатки
Основні заходи реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва
в м. Самборі на 2018 рік
№
Джерела
Пріоритетне
Термін
з
Зміст заходів
Виконавець
фінансуванн Вартість грн.
завдання
виконання
/п
я
1.впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
Відповідно до положень Закону України "Про
відділ розвитку
Забезпечення
засади державної регуляторної політики у сфері
економіки,
подальшого
господарської
діяльності"
розробниками
проектів
підприємництва,
1
здійснення
регуляторних актів забезпечити:
2018 р.
торгівлі
та місцевий
у межах
.
державної
- планування проектів регуляторних актів;
інвестицій
бюджет
затверджених
регуляторної
здійснення
відстеження
результативності
бюджетних
політики
регуляторних актів;
асигнувань
- оприлюднення проектів регуляторних актів.
Проведення
щоквартального
моніторингу
місцевий
Забезпечення
діяльності дозвільного центру міста.
Центр надання бюджет
подальшого
2
Запровадження чіткого механізму з реалізації
адміністративни
здійснення
.
декларативного принципу в отриманні документа 2018р.
х послуг
державної
дозвільного характеру та принципу «мовчазної
(ЦНАП)
дозвільної політики
згоди».

.

Удосконалення
роботи з реєстрації
суб'єктів
Проведення щоквартальних моніторингів щодо
3
підприємницької
реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осібдіяльності
та підприємців, та здійснення їх детального аналізу
започаткування
власної справи

2018 р.

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

місцевий
бюджет
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.

.

.

Розширення
доступу суб'єктів
малого
4
підприємництва до
інформації
про
законодавчі
та
регуляторні акти

Забезпечення вільного доступу підприємців,
громадських організацій до інформації органів
державної влади та місцевого самоврядування
щодо питань впровадження регуляторної політики постійно
та покращення бізнес-середовища в регіоні,
організація «інформаційного куточка підприємця».
Оприлюднення законодавчих та регуляторних актів
на сайті міської ради та в газеті «Новини Самбора»

Проведення
моніторингу
використання
5
бюджетних коштів

Підтримка
інвестиційних проектів
6
підприємств
малого
бізнесу
Координація заходів із
залученням іноземних
інвестицій, реалізація
інноваційних проектів
та пілотних програм
7

.

8.

Зменшення безробіття

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Проведення щорічних звітів та оприлюднення
відділ розвитку
даних про використання коштів, які виділені Щокварта
економіки,
на виконання заходів Програми розвитку льно
підприємництв
малого підприємництва у м.Самборі на – 2016
а, торгівлі та
рік.
інвестицій;
управління
фінансів
відділ розвитку
Розробити кредитно-фінансовий механізм
економіки,
запровадження часткового відшкодування
2018 р.
підприємництв
відсоткових ставок за кредитами суб'єктам
а, торгівлі та
малого підприємництва
інвестицій
Проведення
моніторингу
інвестиційної
діяльності та впровадження пілотних проектів
в економіку міста
Підготовка та проведення круглих столів з
відділ розвитку
питань залучення іноземних інвестицій.
економіки,
Пошук ділових партнерів в Республіці
підприємництв
Польща,Чехія,
Словаччина,
Німеччина, постійно
а, торгівлі та
Угорщина, Австрія, тощо для налагод-ження
інвестицій
ділових контактів, надати допомогу суб’єктам
малого підприємництва для участі в
українсько-польських
виставках
та
інвестиційних ярмарках.
Сприяти самозайнятості безробітних шляхом
Самбірський

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

місцевий
бюджет,
кошти
підприємств

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

Місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

кошти

у межах
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через створення нових надання одноразової виплати допомоги з постійно
робочих місць у сфері безробіття для започаткування
малого бізнесу
підприємницької діяльності

9.

Надання
фінансової Надання дотацій працедавцям, віддаючи
допомоги у створенні перевагу тим, які працюють у малому бізнесі,
постійно
нових робочих місць
на створення додаткових робочих місць для
працевлаштування безробітних

міськрайон-ний міськрайонзатверджецентр
ного центру них бюджетзайнятості
зайнятості
них асигнувань
кошти
Самбірський
міськрайону межах
міськрайон-ний ного центру затверджених
центр
зайнятості,
бюджетних
зайнятості
місцевий
асигнувань
бюджет

3. ресурсне та інформаційне забезпечення

10.

11.

Надання
ресурсної
підтримки
для
забезпечення участі у
міжнародних,
національних
та
регіональних
виставках
товаровиробників
Інформаційноресурсне забезпечення
суб'єктів
підприємницької
діяльності
Організація
та
проведення конкурсів

12.

3.

Інформаційне
забезпечення
1
інвесторів

Промоція товарів місцевих товаровиробників на
національному та регіональному ринку.
2018 р.

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

Інформаційна підтримка функціонування та 2018 р.
оновлення існуючих розділів сайту Самбірської
міської
ради
sambircity.gov.ua-Регуляторна
політика та Підприємництво.

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

місцевий
бюджет

0,0 грн.

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

місцевий
бюджет

Організація та проведення конкурсу :
- кулінарного мистецтва та закупівля призів і II–III
грамот.
квартал
2018 року
Створити рубрику «Інвестиційні проекти» на
сайті Самбірської ради з метою пошуку
постійно
потенційних інвесторів.
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4.

5.

6.

7.

Допомога
в
налагодження
і
розширенні
міжнародних
контактів
суб'єктів
1
малого
підприємництва

Організація
зарубіжних
бізнес-місій
представників суб'єктів малого підприємництва
для відвідання відомих європейських виставок,
бізнес-форумів, коопераційних бірж тощо, згідно
із щорічним планом

Організація круглих
столів з управлінням
Пенсійного
фонду,
державною
податковою
1
інспекцією
та
державними
реєстраторами
з
проблемних
питань
малого бізнесу
Організація створення
гарячої
лінії
з
1
проблемних
питань
підприємництва

Проведення засідань круглого столу для
вирішення проблем, що стосуються діяльності
малих та середніх підприємств

Інформування суб’єктів
підприємництва щодо
діючих
установ
1
інфраструктури
підтримки
підприємництва різних
форм власності

постійно

постійно

Організувати роботу гарячої лінії з проблем-них
питань підприємців малого та середньо-го
бізнесу
постійно

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

4. формування інфраструктури підтримки підприємництва
Здійснення заходів із запровадження обліку
установ
інфраструктури
підтримки
підприємництва: громадських організацій
виконавчий
підтримки
підприємництва,
фінансовокомітет
постійно
кредитних установ, що надають послуги по
Самбірської
кредитуванню малого бізнесу, страхових
міської ради
компаній, консалтингових фірм і т.д.

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань
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8.

Підвищення кваліфікації
осіб,
1
які
хочуть
започаткувати власний
бізнес
Підготовка кадрів для
малого підприємництва
1

9.

0.

1.

2.

Проведення моніторингу
створення
2
нових робочих
місць для незайнятих
осіб
Проведення обстеження
та роз’яснення робочою
групою
по
підприємствах,
2
установах, організаціях
та
приватних
підприємствах з метою
легалізації робочих місць
Забезпечення
ефективного
співробітництва органів
виконавчої влади та
місцевого
самоврядування,
2
профспілок і працедавців
з метою недопущення
зростання
обсягів
безробіття
та
забезпечення соціальних
гарантій громадян

5.підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва
Участь
реєстраційних
адміністраторів,
посадових осіб відповідальних за реалізацію 2018 р.
державної регуляторної політики та осіб які
хочуть започаткувати власний бізнес.
Організувати на базі навчальних закладів
програму підготовки та перепідготовки кадрів
Самбірський
для роботи в малому підприємництві.
міськрайонний
постійно
Постійно проводити бізнес-класи, бізнесцентр
форуми, тренінги, навчальні курси по
зайнятості
основних напрямках.
Самбірський
Здійснення контролю за наявністю нових
міськрайон-ний
постійно
робочих місць
центр
зайнятості

Проведення перевірки по легалізації робочих
2018 р.
місць спеціально створеною робочою групою

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

Створення умов для працедавців для
недопущення
збільшення
показників 2018 р.
безробіття

виконавчий
комітет
Самбірської
міської ради

обласний
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

кошти
міськрайонно
го
центру
зайнятості

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

кошти
міськрайонного центру
зайнятості

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань

місцевий
бюджет

у межах
затверджених
бюджетних
асигнувань
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МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Марія Ладичук, Христина Заріцька, Віталій Маланкевич
Самбірський технікум економіки та інформатики
Ми усюди чуємо, що економіка України виходить із затяжної кризи. Відбувається
зростання валового внутрішнього продукту, сповільнюється інфляція.
Проте, бачимо занепад промисловості, металургії, малого бізнесу, скорочення робочих
місць, високе безробіття, низьку заробітну плату, яка не спроможна забезпечити первинні
потреби людини, не те щоб її гідність та розвиток.
Негативний вплив на економіку країни має військово-політичний конфлікт на Донбасі,
окупація Криму, втрата традиційних ринків.
У порівнянні з країнами ЄС наш бюджет витрачає дуже мало коштів на функціонування
держави і організацію послуг від держави. В Україні щорічно через бюджет
перерозподіляється близько 33% ВВП. Це менше, ніж у сусідньої Польщі, і значно менше, ніж
у квазісоціалістичних скандинавських країнах - Швеції чи Данії.
Втім, у структурі цих витрат є статті, де державне фінансування виглядає явно
завищеним. По-перше, це пенсії. 5% ВВП на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду
– це забагато, це більше, ніж у Фінляндії. І при цьому рівень пенсійного забезпечення в країні
є катастрофічно низьким – прожиткового мінімуму він не забезпечує. Висновок з цього може
бути один: пенсійну систему слід змінювати, і якнайшвидше. Бо в нинішньому вигляді вона
занадто дорого обходиться бюджету, а пенсіонери при цьому залишаються бідними.
По-друге: з 2014 року Україна почала витрачати на оборону до 5% від ВВП – це вдвічі
більше, ніж загалом по Європі. Але це стандарт для країни, котра воює.
По-третє: фактично на держапарат ми витрачаємо вдвічі менше своїх доходів, ніж
Польща, і в 4 рази менше, ніж Швеція. Однак чиновництво «забирає своє» за рахунок
корупційної ренти – і збитків від цього значно більше. Звідси висновок: «менеджери, найняті
суспільством» мають отримувати гідну зарплатню – але у комплекті з нею має йти абсолютно
безжальне покарання за хабарництво і ліквідація звичайної частини «довільних» функцій.
Проте, у фінансуванні дорожнього будівництва – явний провал. Для такої великої
країни, як Україна, 2,3% від ВВП на дорожнє господарство – це катастрофічно мало. А, якщо
врахувати кричущу неефективність освоєння цих коштів.
Серед більшості активістів, котрі виступають за реформи, поширене уявлення про те,
що бюджетні витрати в країні зависокі, і слід позбавляти економіку від цього тягаря. На 1
мільйон ФОПів у нас припадає 5 мільйонів чиновників та працівників державних підприємств
(більшість з яких є збитковими), 1,7 мільйонів безробітних, 11 мільйонів не працюючих
пенсіонерів, додати до того величину виплати по зовнішніх боргах.
Кожний громадянин України отримує державних послуг на суму вдесятеро менше за
середнього європейця.
Необхідно припинити, при проведенні економічної політики в Україні, практику
«економічного самоїдства», принципи «латання дір» і підходи «соціально-економічного
популізму». Це надто важкий тягар для економіки країни, який стримує її розвиток, не
дозволяє важко виробленому національному економічному продукту самовідтворюватись і
примножуватись.
Нагадуємо, що Україна посідає 166 місце у світі за рівнем економічної свободи,
поблизу Туркменістану, Куби, Гаїті і т.д.
Пропоную наступні кроки щодо покращення ситуації економіки в країні:
1. Зміцнення грошової одиниці. Держава повинна створити нормальні умови в
середині країни, регулювати ціни на соціальні продукти (дотації та контроль з боку держави).
На сьогодні половина економіки знаходиться в тіні. Обсяг грошей втрачається через офшори
та контрабанду, відбувається зростання цін на важливу сировину, друкується забагато нічим
незабезпечених грошей.
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2. Залучення іноземних інвесторів, а також стимулювати українців вкладати кошти у
розвиток малого бізнесу, тим самим збільшувати доходи до бюджету та створювати нові
робочі місця, і не буде спостерігатися відтік молоді за кордон.
3. Гроші українців повинні працювати на вітчизняну економіку, український продукт
має бути конкурентоспроможним на ринку, що дасть можливість його реалізувати як на
внутрішньому так на зовнішніх ринках. В країні існує проблема із захистом прав інвестора,
тому і не має інвестицій. Не має інвестицій, то не буде і зростання в економіці.
4. Розвиток агропромислового комплексу. В Україні знаходиться ¼ чорнозему всього
світу. Сільське господарство має перебувати під захистом уряду, фермери мають отримувати
дотації з бюджету, податкові пільги і субсидії при експорті. Допомагати фермерам кредитами,
проводити різні семінари, консультації. На мою думку, краще вкласти кошти у розвиток
фермерського господарства і допомагати їм ніж втратити основне багатство нації – свою
землю. Ефективними та конкурентними фермерські господарства можуть стати лише тоді,
якщо вирощуватимуть високо-маржинальні сільськогосподарські продукти (продукцію
садівництва та екологічно-чисту продукцію), та займатимуться її переробкою. А для цього
потрібні довгострокові інвестиції та наявність власної сільськогосподарської землі. В чужу
землю ніхто великі гроші не вкладатиме.
5. Розвиток лісового господарства. Ми маємо на меті лісокористування, яке не
виснажує лісів, сприяє збереженню особливо цінних лісових ділянок та біорізноманіття, але в
той же час дає прибуток місцевим громадам та державі. Відсутність належної законодавчої
бази, збільшення попиту на деревину, передачу лісів у приватну власність встає причиною
масових браконьєрських рубок дерев. Це загрожує майбутньому лісів і їх мешканців. Окрім
заготівлі деревини, ліс забезпечує заготівлю грибів, дикорослих плодів, горіхів, ягід,
лікарських рослин, сіна, березового соку, меду. У лісі у період полювання відбувається
відстріл промислово мисливських тварин. Необхідно здійснювати лісовідновлення, а також
лісозведення. Перед усім це закріплення грунтів з метою боротьби з вітровою або водною
ерозією. По-друге, для одержання деревини, особливо м’яких порід що придатні для
виробництва паперу. По-третє, для створення рекреаційних зон. Не продавати український
кругляк як сировину за кордон, а самим здійснювати виробництво меблів. Усе сказане вище
також дає можливість для створення нових робочих місць.
6. Розвиток туризму. Туризм в Україні є галуззю з великим, але нерозвиненим
потенціалом. Він здатний не тільки сформувати стійкий позитивний імідж країни, але й
оптимізувати платіжний баланс, забезпечити 5-20% ВВП, стимулювати роботи з розвитку
інфраструктури суміжних галузей, включаючи транспортну. За рахунок туризму можна
створити нові робочі місця, тим самим підвищити якість життя і соціальні стандарти.
Пропонуємо надати переваги розвитку зеленого, екологічного, агротуризму і т.д. Туристична
сфера в майбутньому може стати однією з пріоритетних галузей розвитку економіки України.
7. Газова незалежність України. Компанії, які займаються видобутком газу, повинні
нарощувати своє виробництво; підприємства, організації, установи - скорочувати споживання
блакитного палива та переходити на альтернативні джерела енергоносіїв; проводити заходи
для стимулювання населення та промисловість для використання альтернативної енергетики.
8. Підвищення заробітної плати. Сьогодні відбувається ріст номінальної заробітної
плати, проте ми спостерігаємо також стрімке зростання цін, що з’їдає всі підвищення та
заганяє бідних у ще більші злидні. Молодь України не буде виїжджати на заробітки лише тоді,
коли заробітна плата буде хоча б на рівні середнього заробітку в Польщі (на даний час 16000
гривень).
Як уже згадувалося, економіка знаходилась в тіні, заробітна плата в конвертах все це
веде до недоотримання коштів до бюджету. Обов’язок кожного з нас платити податки. Не
сплачуючи їх ми відмовляємось будувати свою державу. Протягом усіх років незалежності,
державна політика не спонукала до формування у громадян почуття господаря. Але без цього
неможливо ані займатись впровадженням заходів з енергозбереження в багатоквартирних
будинках, ані формувати модель використання наявних ресурсів в інтересах громадян, ані
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формувати прошарок ефективних фермерських господарств.
Молодь, що народилася у незалежній Україні, однозначно асоціює себе з європейським
світоглядом. Вона обере правильний шлях, впевнена у власних силах, щоб змінити щось на
краще, як у своєму житті так і в житті країни.
Якщо ми будемо мати сильну державу, в нас буде сильна економіка.
Літературні джерела:
1. Б. Кушнірук: Економіка майбутнього для України: або конкурентна, або банкрут
/УКРІНФОРМ.
2. В. Пекар: 10 років до економічного зростання /site.ua
3. П. Розенко: Газова незалежність України настане через 2-3 роки. /Преса України.
4. https://mozok.click/1191-lsove-gospodarstvo-svtu-y-ukrayini.html
5. http://texty.org.ua/d/wldmr/budget/
11 КРОКІВ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Людмила Пилипенко, Марія Миськів
Стрийський коледж Львівського національного аграрного університету
Якщо я б стала Міністром економіки, я б з усіх сил старалась покращити економіку
України, зробити її кращою, щоб громадяни нашої держави не шукали кращої долі за
кордоном, а могли повністю реалізувати себе на Батьківщині. Зараз я б хотіла назвати кілька
напрямів, які я б намагалась змінити в першу чергу, а саме:
Стати країною без війни. Неможливо уявити Україну комфортною країною для життя,
допоки точиться війна, гинуть люди, тому перший крок – забезпечити мир і безпеку, відновити
суверенітет і захистити кордони, в тому числі – вступивши до НАТО. Можливо це не те, про
що повинен думати економіст, але це дуже важливо для розвитку економіки.
Стати країною без тіньового бізнесу. Без посильного та легко адміністрованого
податкового навантаження Україні не бачити ні збільшення бюджетних надходжень, ні
іноземних інвестицій. Реформа податкового законодавства – єдиний шлях до скорочення
тіньового сектора економіки. Необхідно домогтися того, щоб заплатити податки було
вигідніше і простіше, ніж дати хабара.
Розвивати бізнес. Підприємництво – це невід’ємна частина розвитку ринкової
економіки, це важливий фактор формування середнього класу суспільства. Важливу роль у
цьому відіграють малі та середні підприємства. Підприємства малого та середнього бізнесу
впливають на рівень зайнятості , слугуючи важливим джерелом створення нових робочих
місць.
Спостерігаючи за рівнем розвитку середнього та малого бізнесу в Україні, можна
говорити про наявність низки проблем, які потрібно вирішити для їх інтенсивного розвитку.
Найбільш ефективним інструментом ринкового реформування економіки є розвиток
малого та середнього бізнесу. Вони повинні стати своєрідним ресурсомобілізуючим
механізмом, який функціонує у рамках структурної схеми: залучення національних ресурсів –
виробництво –економічне зростання – залучення національних ресурсів. Зокрема, важливою є
роль данного сектору економіки у справі збільшення кількості зайнятого населення. За
рахунок відкриття власної справи та самозайнятості знижується рівень безробіття в країні та
одночасно збільшується рівень доходів населення, що в свою чергу призводить до зростання
сукупного попиту та знову збільшує виробництво.
Малий та середній бізнес допомагає державі вирішувати економічні (створення
конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу, привабливість для
іноземних інвестицій), соціальні проблеми (створення додаткових робочих місць, вирішення

117
проблем бідності).
Основна проблема розвитку підприємств полягає в тому, що керівники відповідних
підприємницьких структур при відкритті бізнесу повинні отримати дозволи в різних
державних інстанціях, що занадто бюрократизує процес створення підприємств. Тому в
Україні потрібно значно спростити процес створення підприємств, що дасть змогу
розвиватись підприємницьким структурам малого та середнього бізнесу .
Важливим регулятором успішного функціонування малих та середніх підприємств є
кредитування. Пересічному громадянину складно отримати кредит на розвиток бізнесу навіть
за наявності ефективного бізнес-плану, оскільки досить жорсткими є умови кредиту, тобто
високі відсотки від суми кредиту (близько 30 %).
Збільшувати державні замовлення на кваліфіковані кадри. Ще однією проблемою з
якою стикаються підприємці нашої держави є відсутність відповідних кваліфікованих кадрів.
Досить поширеним явищем в сучасних умовах ринку є відплив наукових кадрів з України, що
пов’язано з низьким рівнем заробітних плат та відсутністю відповідності між попитом та
пропозицією на робочі місця. Тобто в сучасних умовах виникає потреба в кваліфікованих
працівниках виробничих професій, але водночас з цією тенденцією відбувається зростання
кількості працівників економічної та юридичної сфери рівень яких перевищує необхідні
потреби, що викликає зростання безробіття в країні. Тому вирішення даного питання потрібно
здійснювати на державному рівні шляхом збільшення державних замовлень на кваліфіковані
кадри виробничих професій.
Державно-приватне партнерство. Зазвичай на Заході гроші недержавних пенсійних
фондів спрямовуються у проекти державно-приватного партнерства, тому що в більшості
випадків у таких проектах ризики неповернення коштів, чи неуспішної реалізації проектів,
може взяти на себе держава. Держава у таких проектах виступає партнером, делегує частину
своїх функцій у вигляді будівництва та експлуатації інфраструктури приватному партнеру, а
від нього вимагає якісного виконання робіт. Тобто безпосередньо будівництвом об’єктів
інфраструктури держава не займається, а лише контролює цей процес і створює інвесторові
умови для успішної реалізації таких проектів. В цьому напрямку варто рухатися і Україні.
Ремонт доріг. За даними страхових організацій, збитки економіки лише від
спричинених бездоріжжям аварій сягають 50 млрд грн. Втрати власників авто внаслідок
прискореного зносу та перевитрат пального більші на порядок. Саме тому ремонт доріг є теж
дуже важливий для розвитку економіки України.
Боротися з монополізмом. Останнім часом на ринку нафти й нафтопродуктів
найактуальнішою темою залишалася, мабуть, тема монопольного становища компаній, які
працюють на ньому. При цьому на адресу уряду неодноразово звучали закиди в
неефективному управлінні держактивами в нафтовій сфері, що не дало змоги вчасно
знівелювати кризові явища, які виникли на ринку. Тому потрібно боротись з монополізмом в
цій сфері.
Стати цифровою країною. Впровадити електронний документообіг, перевести
адміністративні послуги в електронний формат, зробити прозорою систему держзакупівель і
діяльність держпідприємств. Якщо реалізувати всі бізнес-процеси державних органів, то
корупції стане менше, і громадянам буде зручніше.
Боротися з корупцією, а саме підвищувати життєвий рівень громадян. Якщо підняти
заробітні плати нижчому і середньому класу суспільства- це допоможе подолати корупцію на
низах. Іспанський прокурор Карлос Кастресана якось сказав, що для успішної боротьби з
корупцією потрібно засудити сім великих корупціонерів. «Можу згадати свій досвід в
Гватемалі. Для того, щоб показати наочний приклад роботи, потрібно довести до суду сім
гучних справ, важливих, тобто не рядових чиновників, а високопоставлених офіцерів, поліції,
депутатів, бізнесменів. Довести справи до суду і отримати вироки . І все почне змінюватися»
Збільшення ВВП. Важливим для збільшення ВВП є розвиток агропромислового
комплексу. Землеробство і скотарство — традиційний вид занять населення країни з часів
Трипілля (4-2 тис. р. до н. е.). Сприятливі кліматичні умови і ґрунти України забезпечують
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відносно високу врожайність. Можна сказати, що розвиток сільського господарства відіграє
далеко не останню роль у загальному економічному розвитку країни. Сільське господарство
створює робочі місця, а також зменшує рівень бідності населення. Це галузь матеріального
виробництва, що має важливе значення в забезпеченні населення продуктами, а промисловість
– сировиною. Розвиток сільського господарства постає життєво важливим чинником
становлення усіх секторів економіки України. Потрібно підвищувати ефективність
виробництва традиційної для України експортної продукції- зернових культур, соняшника,
продукції тваринництва та нарощувати потенціал у перспективних секторах світового
сільського господарства: виробництво рапсу, відродження льоновиробництва. Тому потрібно
сприяти розвитку аграрного сектору, а саме надавати довгострокові державні кредити з
низькими відсотками, зменшити податки, а також запровадити чітку систему страхування.
Також дуже важливим для збільшення ВВП є раціональне використання всіх наявних ресурсів.
Потрібно розвивати всі галузі народного господарства. Основною проблемою України є
відсутність НТП, застарілість обладнання, наша продукція на світовому ринку виступає
неконкурентоспроможною, тому потрібно впроваджувати сучасні технології, підвищувати
технічний рівень, продуктивність праці.
Збільшення експорту. Потрібно розвивати машинобудування, збільшувати обсяг
виробництва у таких пріоритетних галузях: ракетно- космічний,
літакобудуванні,
суднобудуванні, інформаційних та телекомунікаційних системах, важкому машинобудуванні,
сільськогосподарському машинобудуванні, приладобудуванні та електротехнічній
промисловості. У світі є попит на цю продукцію, але виробництво є уповільнене.
Отже, хоч зараз економіка України знаходиться на низькому рівні, її можна підвищити
шляхом правильних дій, серед яких найважливішими є: збільшення ВВП; раціональне
використання всіх наявних ресурсів; виведення економіки з тіні. Виконання хоча б цих 3
факторів допоможе значно підвищити економіку України, покращити життєвий рівень наших
громадян.
ЯКБИ Я БУВ МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ, ТО…
Мар’ян Винницький, Наталія Настьошин
Дрогобицький механіко-технологічний коледж
Недоліки податкової системи в Україні. На даний час в Україні існує багато проблем,
які знижують рівень економіки. Звичайно, потрібно з цим якомога швидше боротись. Проте,
все і одразу починати не варто.
Будучи міністром економіки, я б в першу чергу змінила податкову систему нашої
країни.
Податки є складною й надзвичайно впливовою на всі економічні явища та процеси
фінансовою категорією. З одного боку, податки - фінансове підґрунтя існування держави, яке
вимірює її можливості у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти,
культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту громадян. З
іншого боку, податки — знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі.
На сьогодні роль податків як регулятора економіки зростає. Держава шляхом
встановлення ставок податків та їх видів стимулює чи обмежує розвиток окремих галузей або
сфер економіки, що впливає на ефективність і стабільність економічного розвитку.
На цей час в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та структурою подібна
до податкових систем розвинутих європейських країн. Проте, на відміну від країн Європи
податкова система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави
та не сприяє зростанню економічної активності суб’єктів господарювання.
Недоліки податкової системи проявляються в нерівномірності і несправедливості
розподілу податкового навантаження; неузгодженості та протиріччях окремих норм
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податкових законів, їх нестабільність, безсистемне надання пільг та перекручування суті
окремих видів податків; велика кількість малоефективних податків, що перевищують доходи
бюджету, що забезпечуються за рахунок їх справляння.
Все це призводить до податкової заборгованості платників перед бюджетом та
державними цільовими фондами; масового ухилення від оподаткування; нерівномірного
податкового навантаження, внаслідок чого найбільше податкове навантаження покладено на
законослухняних платників, позбавлених податкових пільг; бюджетної заборгованості з
відшкодування податку на додану вартість.
Для подолання цих недоліків у першу чергу необхідно прийняти Податковий кодекс,
який стане передумовою здійснення податкової реформи. Цей документ повинен не просто
об’єднати діючі закони та нормативні акти, але й ліквідувати проблеми,
усунувши недоліки існуючої податкової системи
та
зберігши при цьому все
те раціональне, що в ній є. А це дозволить поступово забезпечити новий, якісний рівень
вітчизняному оподаткуванню та наблизити його до світових стандартів.
Наступним кроком є є значне зниження і вирівнювання податкового тягаря; спрощення
податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем витрат виробництва,
мінімізація витрат виконання й адміністрування податкового законодавства, зниження ставок
податків. Система оподаткування повинна бути гранично спрощена та необтяжлива. Адже
останнім часом тягар податкового тиску перекладається на ті підприємства, які працюють
легально
і
доволі
прибутково.
Це
спонукає
керівників таких компаній шукати шляхи отримання
податкових пільг, замість
того щоб підвищувати ефективність своїх підприємств.
В
результаті
пільгами
користуються підприємства й галузі, що спроможні вийти із кризи й розвиватися й без
довгострокового пільгового режиму оподаткування та які не є основою підвищення
конкурентоспроможності національної економіки. А ринково орієнтовані підприємства, що
потребують фінансової підтримки для освоєння нових ринків, технологій, продуктів, навпаки,
змушені платити більшу частину податків.
Тому на сьогоднішній день для формування раціональної податкової системи
необхідно використовувати регулюючу функцію податкової системи у вигляді надання
пільгового оподаткування, але пільги повинні запроваджуватись у виняткових випадках і мати
загальнодержавне поширення. Але необхідно уніфікувати ці пільги, різко скоротити їх
кількість, зробити більш прозорими та підвищити їх стимулюючі й регулюючі властивості.
Також необхідно визначити, що повинно стимулюватися податковими пільгами, а що
– шляхом прямого бюджетного фінансування, визначити цілі надання пільг та їх
реалістичність.
Потрібно контролювати владні структури, які відіграють важливу роль в системі
оподаткування та які не завжди виконують свої правові норми, а це дає можливість окремим
платникам податків виправдовувати ухилення від сплати податків; забезпечити рівень довіри
платників до владних структур, котрі виконують функцію розподілу коштів, отриманих від
податків.
Зменшення рівня корупції у державі призведе до зменшення ухилення зі сплати
податків.
Отже, прийняття Податкового кодексу України, створення прозорих правил ведення
господарської діяльності та оподаткування, а також забезпечення єдиних справедливих
підходів до всіх суб’єктів податкових правовідносин сприятиме укріпленню партнерських
відносин між громадянами, суб’єктами господарювання та державою. Вск це також має
призвести до збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зростання прибутків
підприємств та доходів громадян.
Літературні джерела:
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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Оксана Винницька, Андріана Романів
Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Дослідження проблем розвитку малого підприємництва знаходиться в центрі уваги
економічної науки. Це пояснюється тим, що мале підприємництво охоплює основні аспекти
господарської діяльності.
У світовій економіці практично немає такої сфери, яка могла б обійтися без продукції
та послуг малого бізнесу. Він є привабливою формою зайнятості та необхідний для ринку. На
відміну від великого підприємництва малий бізнес мобільний, швидко реагує на зміни і
потреби ринку, пропонує штучний, унікальний товар або послугу, має високу ефективність
капіталовкладень і прибутковість. У розвинених країнах малий і середній бізнес забезпечують
половину внутрішнього валового продукту.
Мале підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і
виробничі ресурси населення, слугує серйозним фактором структурної перебудови і
забезпечення проривів науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші
соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого
підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну задачу
реформаційної
економічної
політики.
Мале підприємство вважається найбільш динамічним елементом у структурі господарської
діяльності.
Доволі тривалий час в економіці України істотно домінував великий бізнес, що логічно,
з огляду на наше радянське минуле. Тільки в останні десять років малий і середній бізнес почав
потроху ставати драйвером нашої економіки. Що не менш важливо, малий і середній бізнес
забезпечує зайнятість.
Постійні зміни Податкового кодексу, нерозвиненість механізмів підтримки малого
підприємництва не дозволяють цьому сегменту економіки реалізовувати свій потенціал
повною мірою. У той час як західний світ активно переймає «японську модель» взаємодії між
малим і великим бізнесом, коли навколо майже кожного великого підприємства створюється
безліч дрібних фірм і компаній, що стають його постачальниками та підрядниками, в Україні
така модель взаємодії певний час не мала шансів на існування взагалі.
Ведення малого бізнесу в Україні пов'язане з рядом значних фінансових витрат. Перше,
з чим стикається підприємець, – це висока вартість оренди приміщень (офісних, торгових,
складських), а також завищені тарифи на комунальні послуги. Фінансовий тягар орендної
плати та плати комунальних послуг б'є по малому бізнесу набагато сильніше, ніж податкові
ставки.
Головна проблема малих підприємств - недостатня ресурсна база як матеріальнотехнічна, так і фінансова. Відповідно до такої вихідної настанови слід конструювати
механізми пільгового кредитування, оподатковування, різного роду преференцій, включаючи
і пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю. Справа в тому, щоб забезпечити краще
задоволення потреб народу при створенні умов для послідовного розгортання
підприємництва.
Матеріально-технічне забезпечення малих підприємств здійснюється в недостатньому
обсязі і несвоєчасно. Машин, устаткування, приладів, призначених для малих підприємств і
враховуючої їх специфіки, не має. Обмежено доступ малих підприємств до високих
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технологій, тому що їхня купівля потребує значних одноразових фінансових витрат.
Наступна проблема - це та законодавча база, на яку зараз може спиратися мале
підприємництво. Поки вона, ще недосконала, а в багатьох дуже істотних випадках взагалі
відсутня. Можна назвати чимало правових документів, які так чи інакше регулюють мале
підприємництво, але трудність у тому, що, по-перше, немає зведеної єдиної законодавчої
основи сьогоднішньої діяльності українських малих підприємств; по-друге, наявні розрізнені
документи, постанови перетворюються в життя далеко не цілком.
Ще одна проблема - низька купівельна спроможність населення, зміна пріоритетів /
стратегій поведінки споживачів і, як наслідок, зниження обсягів продажів. Зниження
прибутків населення привело до значного погіршення структури споживання. Прибутки
спрямовуються в основному на придбання товарів першої необхідності, насамперед продуктів
харчування й оплату комунальних послуг. Те саме стосується і малого підприємництва. Якщо
раніше воно мало певне накопичення, то після першого етапу реформи було змушене
працювати в основному на споживання. Якщо процеси, що нині відбуваються,
продовжуватимуться і не натраплять на протидії у вигляді соціальних гарантій малому
підприємництву, саме його існування під сумнівом.
Основні причини гальмування розвитку малого підприємництва в Україні:
- неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підприємництва, так і
підприємництва в цілому;
- високі податки, що змушує деяких суб'єктів малого та середнього підприємництва йти
в тіньову економіку;
- недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих підприємств;
- відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо підтримки малого
бізнесу;
- недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств;
- обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення;
- недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
для підприємницької діяльності;
- відсутність стимулів для інвестицій;
Зараз найактуальнішими проблемами є розробка нових та вдосконалення діючих
підходів до власності та форм її захисту; створення сприятливішого податкового,
інвестиційного, інноваційного та цінового режимів для суб'єктів малого підприємництва;
упорядкування механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.
Без підтримки держави і без власної внутрішньогрупової взаємодії малий бізнес не
завжди може протистояти у конкурентній боротьбі великому капіталу, відстоювати свої
економічні, політичні і соціальні інтереси.
Для того, щоб мале підприємництво ефективно розвивалося, потрібно виконати
принаймні дві умови: можливість розширеного відтворення капіталу та затребуваність
результатів праці. Тому одним із головних завдань у забезпеченні підвищенні ефективності
розвитку малих підприємств України на сучасному етапі є суттєве вдосконалення управління
фінансовими ресурсами, у тому числі їх структура.
Зважаючи на теперішній стан економічного розвитку нашої держави, мале
підприємництво забезпечує менше 10% ВВП.
Для розв’язання даних проблем, які на теперішній час перешкоджають ефективному
розвитку малих підприємств потрібна зміна самої ідеології сутності підприємництва в Україні.
Це свідчить про те, що подаль ший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання
держави може призвести до згортання цього сектору економіки з відповідним загостренням
економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Через те й виникає необхідність
дійової державної політики підтримки малого підприємництва.
Роблячи висновки, необхідно підкреслити, що активізація розвитку малого бізнесу в
Україні неможлива без активної участі держави, яка повинна не тільки створювати сприятливі
умови для розширення сектору дрібних підприємств, а й безпосередньо підтримувати їх.
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У цьому зв’язку пріоритетними напрямками вдосконалення механізму державної
підтримки малого бізнесу мають бути:
- виважена боротьба із корупцією та бюрократизмомом
- зниження рівня оподаткування, уведення додаткових податкових пільг;
- упровадження ефективних механізмів кредитування та страхування суб’єктів малого
бізнесу, розповсюдження товариств взаємного кредитування та страхування;
- сприяння розвитку лізингових компаній, відпрацювання нових форм і методів їх
співробітництва з малими господарськими структурами.
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ЖІНКА В БІЗНЕСІ
Оксана Винницька, Христина Сея
Дрогобицький механіко-технологічний коледж
ХХІ століття – століття жіночого підприємництва. Відбувається своєрідна еволюція
ролі жінки в суспільстві. Її більше не задовольняє традиційна роль домогосподарки, і вона
прагне стати матеріально незалежною від чоловіка, відкриває свою власну справу і досягає
успіху.
Жіночий бізнес – це тема, яка останніми роками отримала особливе звучання.
Психологи і соціологи відзначають особливу схильність жінок до бізнесу. Жінка має
багато якостей, якими чоловіки інколи наділені менше. Це – здатність до творчості, почуття
прекрасного, відданість. Це, нарешті, ентузіазм і здатність захопити ним інших, терпіння,
вміння зачарувати і за допомогою цього переконувати. Серед багатьох переваг жіночого
характеру найважливіша – це інтуїція. Вона допомагає правильно вибрати рішення,
розібратися у партнері, оцінити перспективність розпочатої справи. Жінка завжди була
господинею, прагнула створити затишок, спокій. Ці її якості переносяться і на бізнес – жінка
прагне облаштувати не тільки свій будинок, а й усе суспільство.
Масовий вхід жінок у підприємництво ще називають «тихою» революцією. В умовах
постіндустріального суспільства для цього складаються особливі передумови – відбувається
перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, і жінка в такій ситуації особливо
затребувана суспільством. Знаходять застосування сприятливі соціально-психологічні якості
жінок: вміння моделювати нові ідеї в нестандартних умовах, здатність викликати довіру, та ж
інтуїція.
При цьому жінка в бізнесі – досі загадка. Як жінки умудряються поєднувати такі
непрості ролі бізнес-леді та хранительки домашнього вогнища?
Дуже багато з нас схильні до стереотипів, наприклад: я жінка, а світ бізнесу для
чоловіків. Але життя доводить, що жінка-керівник анітрохи не гірше, а багато в чому краще
від шефа-чоловіка. Чому? А тому що їй природою призначено гасити конфлікти, служити не
руйнівною, а творчою силою. Жінка-керівник завжди м’якша, більш чутлива до колег. Але,
приміряючи все на себе, вона може бути і вимогливішою, ніж керівник-чоловік. Співчуття і
жалість властиві їй у тій мірі, в якій їх заслуговує підлеглий. Не більше.
Окрема тема – економічний статус жінок в Україні. Великий приплив жінок у
підприємництво в нашій країні розпочався наприкінці 1991 року. Зросла чисельність жінок,
матеріальні умови яких стали нижчими від соціального мінімуму. Скоротився обслуг послуг,
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якими міг користуватися пересічний громадянин, у результаті багато хто позбувся того, що
вважав природним й очевидним. У цій ситуації політичне, економічне і громадське становище
жінки стало предметом гострих суперечок.
Ще одна проблема постала на ринку праці, де є підвищений попит на економічні
професії. До десятка найпопулярніших «жіночих» професій відносяться такі: бухгалтер,
аудитор, менеджер з персоналу, помічник керівника, перекладач, офіс-менеджер, менеджер з
маркетингу та реклами тощо. До кандидатів на ці посади висувають низку вимог, а саме:
диплом престижного навчального закладу, знання іноземної мови, вміння вільно
користуватися комп’ютером та достатній стаж роботи за фахом. Першим трьом умовам
відповідають 25% молодих дівчат-спеціалістів. Натомість четверта вимога для них становить
певну проблему. Нині на ринку праці неофіційно існує «чорний» перелік професій, які начебто
не можуть бути жіночими, бо їх вважають суто чоловічими. Йдеться про управлінський
персонал вищої та середньої ланки в різних сферах діяльності: фінансовий аналітик,
фінансовий консультант, директор, розробник банківських програм, бухгалтер банку, юрист
тощо. Імовірність того, що на ці посади навіть на конкурсних засадах візьмуть жінку,
становить 1%.
Тобто проблеми жіночого підприємництва продовжують бути актуальними для країни,
де жінка залишається в полоні традиційного стереотипу про обмеження в кар’єрі. Жінкою
освоєно багато сфер ділової професійної активності, але саме бізнес з його динамікою може
виявити здатність або неспроможність керівника вести організацію до успіху, а це означає, що
прихід жінки в бізнес виявить її діловий потенціал і вселить впевненість, таким чином
допомагаючи подолати застарілі стереотипи.
«Бізнес як мета» - такий підхід характерний для жінок, які мають високий освітній
рівень і не зуміли реалізувати себе в державному секторі. «Бізнес як мета» дозволяє таким
жінкам само реалізуватися, якщо не шляхом підвищення соціального статусу, то шляхом
підвищення свого економічного рівня.
Можна зробити висновки, що бізнес для жінок стає швидше не метою, а засобом для
досягнення економічних і соціальних цілей, це бажання підвищити свій матеріальний рівень,
а також бажання отримати незалежність.
Соціальний успіх, стійкість феномена «жіночий бізнес» значною мірою залежить від
того, з якою установкою приходять жінки у сферу підприємництва: чи це справа їхнього
життя, чи вона має випадковий, а то й вимушений характер. І це дає можливість умовно
поділити «бізнесменок» на три групи. Перша об’єднує жінок-підприємців, мотивацією вибору
яких є внутрішнє бажання, інтерес. Вони йдуть у бізнес з доброї волі і з найсерйознішими
намірами.
До другого типу належать жінки-підприємці, які своє рішення приймають спонтанно,
під впливом випадкових обставин (за порадою чи прикладом друзів, несподівано, коли
виникли сприятливі умови тощо).
І, нарешті, третій тип – це жінки, котрі йдуть у бізнес не за власною волею. Вони за
різних обставин змушені відкрити свою справу. Це найменш чисельна група. Мотивація їх
вибору – загроза безробіття, відсутність коштів для життя тощо.
У структурі життєвих цінностей жінок домінують дві: материнство і самореалізація.
Життєвий успіх і добробут дітей є головною цінністю в їхньому житті. Настільки ж високі
позиції займає і можливість працювати з повною віддачею, розкриваючи свої здібності. Крім
того, в житті жінок дуже важливі і такі цінності, як свобода, незалежність існування,
матеріальний статок, щасливий шлюб, впевненість у завтрашньому дні.
Було зроблено цікаве порівняння представників бізнесу двох протилежних статей щодо
їх відповідей на запитання, як впливають гроші на людину. Якщо чоловіки передусім
відзначили матеріальний добробут як важливу для себе цінність, як передумову власної
свободи, внутрішнього комфорту, незалежності, то оцінка жінками впливу грошей на власне
життя була іншою. В більшості випадків респонденти розглядали гроші як «можливість
допомогти найближчому оточенню реалізувати себе». Багато з жінок відзначають, що зміна
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матеріального рівня практично не відбилася на їхньому життєвому устрої, а відкрила нові
можливості для облаштування життя, освіти та виховання дітей, відпочинку, здоров’я, власної
освіти.
Бізнес-прошарок поповнює, як правило, та частина жіночого соціуму, яка вже на
«вході» реформи мала необхідні соціально-психологічні і статусні характеристики, тобто
виявилася ніби «передадаптованою» до ринку. Високий рівень готовності до підприємницької
діяльності дала можливість 80% бізнес-леді «досить легко» чи «із середньою важкістю»
отримати нову соціальну роль, увійти в ринок.
Таким чином, можна зробити висновки, що соціальні очікування жінок, які йдуть у
бізнес, - це очікування, пов’язані з само актуалізацією: прагнення до незалежності і
самостійності в роботі, бажання повніше розкрити свої професійні здібності й можливості,
спробувати себе в новому. Економічний інтерес виявився слабший. Такі стимули, як елітарне
коло спілкування, респектабельний, сучасний стиль життя, блискуча кар’єра також
приваблюють жінок у цій сфері діяльності.
Уміння ризикувати, сміливість, порядність, а також вдалий збіг обставин – ось що
необхідно сучасному підприємцю. Самі жінки не відзначають специфіки жіночого стилю. З їх
точки зору, гендерні відмінності не впливають на стиль керівництва. Нема різниці: ділова
жінка чи діловий чоловік. Вони повинні діяти однаковими методами. Це залежить не від того,
хто ти – чоловік чи жінка, а від того, яка ти особистість – діяльна чи, навпаки, пасивна. Це
швидше залежить від психологічних особливостей. Є дуже багато діяльних та енергійних
жінок і чоловіків, які нічого не можуть.
Не слід перебільшувати специфіку жіночого і чоловічого лідерства в підприємництві.
Якості лідерів у чоловіків і жінок мають загальну природу і безпосередньо не залежать від
статевих відмінностей. Це є підставою стверджувати, що успішний менеджмент не має статі.
Хороший менеджер має подвійний репертуар управлінських технологій: і чоловічих, і
жіночих. Одночасно ділові стратегії чоловіків і жінок-керівників мають і певну специфіку.
Жінки, порівняно з чоловіками-підприємцями, орієнтовані на стійкі ділові стратегії і ведуть
свій бізнес відповідальніше й обережно; жінки частіше розглядають бізнес як можливість
самореалізації.
Джудіт Хол, дослідник жіночих і чоловічих стереотипів у роботі, добре сказала: «Якщо
до чогось і варто прагнути, то до того, щоб самі жінки і все суспільство гідно оцінили той
стиль поведінки, який є більш адаптивним, соціально мудрим, що забезпечує конструктивне
співробітництво і довіру…»
Слово «кар’єра» в одному зі словників пояснюється як «курс через життя», «свій шлях».
Це не автоматичні зміни у званні за вислугою років, це не пробіжка з чітко визначеними із
самого початку сходинками. Це своєрідний пошук себе. Щодня на такому шляху ми
приймаємо рішення, які так чи інакше змінюють загальний курс. Уявіть собі два варіанти
прогулянок – доріжками парку або на яхті по морю. Бувають чоловіки, які раз і назавжди
вибирають свою доріжку і по ній ідуть. Жіноча кар’єра схожа швидше на прогулянку під
вітрилом: небезпечніше і важче, тому що може настати штиль, потім шторм, зате вільніше у
виборі курсу, і головне – красиво як!
Жінки гідні бізнесу! Але чи гідний бізнес жінок?
Сьогодні існує правило : «Нехай жінки будуть скрізь». Потрібно правило: «Нехай жінки
будуть там, де їм краще». У площині «жінки і бізнес» необхідно сформулювати правило: «Не
стільки жінки для бізнесу, скільки бізнес для жінок».
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПРИКАРПАТСЬКОМУ
ЕВРОРЕГІОНІ
Марія Ладичук, Марія Семрак, Марія Телюк
Самбірський технікум економіки та інформатики
Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем держави. В
багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується
високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного
балансу країни. Розвиток сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, вдосконаленню
системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення
інформації тощо. Туризм безпосередньо впливає на соціальне, культурне й економічне життя
держави.
Туризм – одна з найпопулярніших форм активного відпочинку планети. Щорічно
десятки мільйонів людей подорожуючи знайомиться з багатствами і красотами, історичними
культурними пам’ятками досягненнями в економіці будівництві різних країн і народів.
Туризм в Україні є галуззю з великим, але нерозвиненим потенціалом. Згідно з
експертними оцінками, саме туризм може стати локомотивом для майбутнього активного
розвитку української економіки. Він здатний не тільки сформувати стійкий позитивний імідж
країни, але й оптимізувати платіжний баланс, забезпечити 5-20% ВВП, стимулювати роботи з
розвитку інфраструктури суміжних галузей, включаючи транспортну. Туристична сфера в
майбутньому може стати однією з пріоритетних галузей розвитку економіки України.
У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що дає всі можливості для
ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної
країни і її народу, і дає прибуток у скарбницю. Не говорячи вже про те, що ця система «годує»
дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше зв'язаних із наданням туристичних
послуг.
Україна має значні можливості для динамічного розвитку туристської та рекреаційної
галузі, розширення міжнародного співробітництва в цій сфері.
В Україні з її багатою історичною спадщиною і безцінними рекреаційними ресурсами
туристичний бізнес розвивається з переважною орієнтацією на виїзд. Багато діючих у нас
туристичних фірм віддають перевагу перевезенням українців за кордон у новомодні курорти
Болгарії та до старовинних пам’яток історії Франції, Греції, і лише невелика їх частина працює
на запрошення гостей в Україну. У сучасному світі в Україні з її економічними проблемами
надходження грошей із сфери туризму могла б стати стабільним джерелом прибутку.
Туризм дає людям змогу не тільки ознайомитися з життям один одного, а й порівняти
різні економічні системи. Поряд із зростанням туристськихпотоків до найрозвинутіших
районів туризму, підвищується інтерес донових і ще малоосвоєних районів, незважаючи на
високі транспортнівитрати і дещо обмежені можливості туристського сервісу.
Природний потенціал в Україні сприяє організації туризму. Це зосередження в одній
країні такого яскравого пейзажу, а саме:
 Різноманітний ландшафт, що представлений лісами, горами і морем;
 Санаторно-технічні ресурси, такі як мінеральні води і медична глина;
 Територія та об’єкти природно-заповідного фонду, які містять в собі унікальні
заповідники національних природних і регіональних ландшафтних парків, парки в яких
представлені пам’ятники садівничого мистецтва.
Україна розвивається в ногу з часом і слідуючи сучасним міжнародним тенденціям.
Промислові міста в Україні озеленяються, а сільські та приміські території розвиваються
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відповідно до норм міського життя. У країні спостерігається розвиток перебудови заміських
дачних ділянок для житла і сімейного відпочинку, розвиток заміських котеджів і садових
селищ.
Україна дивує різновидом туризму, це: культурно-просвітницький напрям; екотуризм;
зелений туризм; сільський туризм; агротуризм; діловий; здоров’я і спорт; екологія і ландшафт;
релігійний;
Активно розвиваються культурно-просвітницький напрям туризму, тобто цільові
поїздки на фестивалі мистецтв, виставки, свята, спортивні змагання, а також спільна робота та
відпочинок молоді різних країн у спортивних та оздоровчих таборах, які сприяють
розширенню світогляду і ознайомленню з етнічними нормами і культурами народів.. Для
залучення іноземних туристів у багатьох країнах приділяють увагу організації різноманітних
видовищних заходів.
В Україні поширення набуває екологічний туризм. Контингент прихильників
екотуризму – це люди, які віддають перевагу екскурсіям, кінним та пішим прогулянкам,
вважають за краще водні розваги. Розвивається екотуризм за рахунок існування природнозаповідного фонду, а так само через реструктуризацію існуючих курортно-санаторних фондів
відповідно до сучасних світових стандартів і потреб людей, і які відповідають умовам
ринкової економіки. В Україні будуються нові заклади для розвитку національної системи
туризму і інтеграції в міжнародних туристичних структурах. Створюються законодавчі умови
для розвитку екологічного туризму, що сприяє раціональному використанню та охороні
ландшафтних ресурсів, а так само збереженню екологічної рівноваги і максимальної охорони
природного середовища.
Екологічний туризм в Україні розвивається на території природних заповідників. Тобто
в межах, де людині доступно здійснити знайомство з флорою і фауною, і при цьому відпочити.
Але все це відбувається в режимі охорони навколишнього середовища. Ось деякі національні
природні парки Прикарпаття , в яких можливо здійснити активний екотуризм: « Сколівські
Бескиди», «Північне Поділля», Яворівський національний природний парк.
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України виник новий вид
туристичної діяльності – зелений туризм. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочити на
природі, в затишному мальовничому куточку та зануритися в атмосферу українського села.
Зелений туризм може розвиватись не скрізь, а лише в регіонах, не охоплених діяльністю, що
забруднює оточуюче середовище. Прекрасною територією для розвитку такого виду туризму
є Прикарпаття, яке володіє всіма ресурсами: сприятливим кліматом, мальовничими
краєвидами, річками, озерами, архітектурними пам’ятками, а також старовинною культурою
традиціями, які будуть цікаві для туристів. Розвиток зеленого туризму є важливим, оскільки
сприяє збереженню природних ландшафтів і охороні навколишнього середовища.
Прикарпатський Єврорегіон - мальовничий край західної частини України з багатими
рекреаційно-туристичними ресурсами, який має великий потенціал в розвитку зеленого
туризму. В умовах переходу на ринкові відносини в кожній галузі йде пошук нових форм і
методів господарювання, вибираються пріоритети. Саме туристична галузь краю здатна
отримати значні прибутки через задоволення туристичних потреб населення, надання йому
різноманітних тур-послуг у вигляді житла, харчування, транспортного і екскурсійного
обслуговування та інших видів сервісу.
Ми розглядаємо варіант розвитку зеленого туризму в містах і селах Прикарпаття, а
саме: Самбір, Старий Самбір, Стара Сіль, Муроване, Хирів та інших кожне з яких славиться
своєю багатовіковою історією і особливими історичними пам’ятками.
Зокрема нові перспективи для просування туристичної галузі в регіоні відкриває
наявність всіх найважливіших складових успіху процвітання даного напрямку туризму, а
саме: збереженість природних ландшафтів; можливість харчуватися екологічно чистими
продуктами селянського двору, що на сьогодні є досить важливо; туристичні «родзинки»
місцевості - костел св. Лаврентія та єзуїтський конвікт в місті Хирові, руїни замку Мнішеків
в селі Муроване, церква Різдва Пресвятої Богородиці (XVIII ст.), де зберігаються мощі святого
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Валентина та чудотворна ікона Богоматері в місті Самборі; інфраструктура місцевості – на
базі Єзуїтського конвікту є розміщений відпочинковий комплекс, де туристи можуть
зупинитися в готелі, або бажаючі - оселитися в родинах місцевих жителів, які надають
тимчасове проживання і забезпечують основними фазами гостьового циклу, а також на
території конвікту є ресторан та SPA-комплекс; транспорт – автобуси, поїзди, таксі а також
оренда автомобілів; доступність місцевості – залізничні станції; ціна - де спрацьовує принцип
„дешевше та якісніше".
Для залучення туристів пропонуємо проводити пізнавально-розважальні заходи, які
дозволять глибше пізнати українську культуру, традиції і звичаї. Це можуть бути фольклорні
вечори, на яких відпочиваючі зможуть вникнути в українську народну творчість, а також
традиції, які передаються з покоління в покоління. Зацікавлення в туристів викликають
постановки вистав стародавніх українських вечорниць, на яких збираються хлопці і дівчата,
співають старовинні українські народні пісні, танцюють, стрибають через багаття, плетуть
вінки і таке інше; а також традиційного українського весілля, з усіма його обрядами, тощо.
Ми вважаємо, що пізнати по-справжньому культуру можна лише доторкнувшись до неї
своїми руками. Наприклад, зробити справжні народні прикраси або ж навчиться готувати
страву національної кухні, дізнавшись вікові секрети приготування від українських кухарів.
Саме тому Ми пропонуємо всім нашим гостям пройти такого роду майстер-класи:
Виготовлення
ляльок-мотанок. Ще з
давніх-давен, наші предки захоплювались різними
майстер-класами,
а
особливо
любили
робити ляльки-мотанки.
Коли
приходило
натхнення, то все, що було не придатне для
використання йшло в діло. Різні стрічки,
намистинки, дитячий одяг, квіти, клаптики
сорочок, старі скатертини та інші текстильні речі.
З цього можна зробити висновок, що лялька мотанка – це річ з підручних матеріалів, яка не
потребує додаткових витрат. На майстер-класі, Ви
зможете ознайомитись з технікою виготовлення
ляльок, а також отримати масу задоволення від
цієї надзвичайно цікавої роботи. Ну і бонусом для
Вас буде зроблена власноруч лялька-оберіг.
Творчий майстер-клас «Розпис писанок».
Протягом віків, українці мали традицію розписувати писанки, адже вона – це символ
зародження життя. Писанкарство має ще дохристиянське походження, тому дуже важливо
підтримувати цю традицію, щоб зберегти наші
корені та духовний спадок. На майстер-класі,
Вам розкажуть про різноманітні легенди, як
виникло писанкарство, що означає той чи інший
символ та колір. Ви пізнаєте, як правильно
тримати
писачок,
виводити
традиційні
орнаменти,
а
наприкінці
отримаєте,
виготовлений сувенір.
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Соломоплетіння.
Це одне з найдавніших ремесел в Україні, яка
споконвіків була хліборобною нацією Потреба в
речах, сплетених з цього доступного матеріалу,
обумовила те, що з покоління в покоління
передавалися й вдосконалювалися ремісничі і
художні традиції соломо плетіння, адже з соломи
люди робили кошики, капелюхи, взуття та іграшки.
Майстер-класс по приготуванню українських страв.
Українська кухня – це домашня ковбаса,
мариноване сало, деруни, котлети по-київськи,
крученики, вареники з капустою, картоплею,
грибами, вишнями, сирники, борщ, який є
головним надбанням української кухні та багато
всього іншого. Цей майстер-клас не залишить
байдужим Ваш шлунок. Адже, наш шеф-кухар
поділиться з Вами справжнім старовинним
рецептом приготування борщу , дотримуючись
усіх традицій.
Сироваріння.
Під час майстер-класу, який проходитиме на
сироварні одні з найкращих фахівців в цій галузі
відкриють учасникам
секрети приготування
найніжнішого сиру моцарелла, елітного грецького
сиру фетта, імеретинського сулугуні, гострого сиру
чечел, вишуканої бринзи та смаженого сиру халумі, а
також розкажуть про різні особливості сквашування.
Розвиваючи
туристичний
бізнес
в
Прикарпатському регіоні слід орієнтуватись на
українських туристів, які бажають ознайомитися з всіма цікавими куточками України, а також
туристів з Китаю, Польщі та інших країн світу.
На даний час Китай став одним з найважливіших партнерів України в туризмі.
Протягом тривалого часу Китайська Народна Республіка демонструє хороші показники
зростання туристичних потоків. Китайські гості із задоволенням відвідують садиби зеленого
туризму, а особливо в Карпатському і Прикарпатському регіонах вже хоча б тому, що в Китаї
таких гір просто немає. Громадяни КНР охоче долучаються до українських народних
промислів.
Перспективними туристами Прикарпатського регіону, які вже невеликими групами
приїжджають в Прикарпаття, оселяються на базі відпочинкового комплексу і користуються
сервісом, є поляки.
Україну і Польщу поєднує багатовікова спільна історія і тому на території
Прикарпатського регіону є багато історичних культурних пам’яток, які поєднують ці дві
країни, наприклад парафіяльний костел Матері Божої і щастя Івана Хрестителя в м. Самборі,
а також комплекс єзуїтського колегіуму в м. Хирові, руїни замку Мнішеків, де за
легендою Дмитро Іоанович просив руки Марини Мнішек , розташовані в селі Мурованому і
багато інших пам’яток, в яких переплітається історія наших країн.
Для залучення і зацікавлення туристів пропонуємо започаткувати фермерське
господарство по вирощуванню кіз. Люди все більше дізнаються про реальні корисні
властивості козячого молока і в перспективі попит на продукт буде тільки рости.
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Найпривабливіше в бізнесі з розведення кіз - відпускна ціна за літр молока. Вона значно вище
цін на коров'яче молоко. Мінімальна ціна, яку сьогодні можна зустріти – 25 грн. за літр.
Провівши відповідні розрахунки, бачимо, що в день від 100 кіз можна отримати 450 л.
молока, яке можна продати за вартістю 25 грн. за літру. В місяць ми отримаємо дохід в розмірі
337 500 грн., а чистий прибуток за мінусом всіх витрат і податку становитиме 155 390 грн. З
цього випливає що всі витрати, які були понесені з започаткуванням бізнесу окупляться за 7,6
місяців.
Відкриття міні цеху з виробництва сиру суттєво приверне увагу туристів. На власній
сироварні матимемо можливість виробляти екологічно чистий молочний продукт, а в
подальшому реалізувати відпочиваючим;проводити майстер-класи з сироваріння,
ознайомлюючи з технологією всіх бажаючих.зробивши деякі розрахунки бачимо, що
виробляючи, щоденно 25 кг. сиру за ціною 350 грн./кг. в місяць ми отримаємо дохід в розмірі
262 500 грн.. Чистий прибуток за місяць становитиме 21 566 грн. То термін через який
сироварня зможе покрити початкові інвестиції, вкладені в виробництво, становить 17 місяців.
Організація вело прогулянок стане хорошим стимулом для прихильників активного
відпочинку відвідати наш туристичний регіон. Велотуристичний спорт - це найбільш
екологічно чистий, безпечний та корисний для здоров'я тип подорожей, який приваблює не
тільки враженням від швидкості, свободи, але й цікавими маршрутами, екскурсіями і
можливістю повноцінного відпочинку на природі в екзотичних умовах. Таким чином,
велотуризм - суцільний позитив, було б здорове бажання крутити педалі. Головне тут забезпечити безпеку їзди. Маршрут повинен бути максимально безпечним для велосипедистів
і інших можливих користувачів вело доріжки. Ми пропонуємо організовувати вело
прогулянки на велосипедах і квадроциклах. Оренда велосипеда на 1 год. коштуватиме 80 грн.,
а квадроцикла дорослого – 200 грн., дитячого – 100 грн. Враховуючи те, що в середньому на
день для туристів можуть формуватися декілька груп з 13 чоловік , які вирушають на
прогулянку на 2-3 год. то оренда велосипедів і спорядження може тривати 8 год. З цього
випливає що дохід в місяць становитиме 177 000 грн., а чистий прибуток в місяць – 232 224
грн. Термін, за який можна буде покрити початкові інвестиції, вкладені в асфальтування
дороги, закупівлю необхідного спорядження становить 19,7 місяців.
Отже, на Прикарпатті є усі можливості для розвитку туристичної галузі.
Літературні джерела:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Квартальнов В.А. «Стратегічний менеджмент в туризмі».
«Основи маркетингу у туризмі» Мальська М. П. 2016 р. – 336 ст
Сутягін О.В., Феоклистов І.А. Нові правила надання туристичних послуг.
Пазенок В.С., Федорченко В.К. та ін.. «Філософія туризму».
https://etnosvit.com/uk/turyzm-ukraine/.
http://newkaliniv.in.ua/society/legendi-sambora-ta-sambirshhini.html
ЯКБИ Я БУВ МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ
Ольга Дяків, Наталія Дунько, Ігор Николин
Новороздільський політехнічний коледж
Байдужість до долі батьківщини і
ближнього свого, породжує ненависть і жорстокість.
М.Є. Салтиков-Щедрін

Україна переживає не найкращі часи:
 на сході продовжується фактична війна;
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 зростає рівень бідності. Запропоновані законом „Про державний бюджет України на
2018 рік” соціальні стандарти не відповідають запитам суспільства : вони передбачають
зростання мінімальної зарплати до 3 723 грн. ( на 16,3%) і одночасно у бюджет закладене
знецінення гривні - її курс запланований на рівні 30-31 грн. за 1 дол. СІЛА, тоді як у 2017 році
він коливався у діапазоні 26 - 28 грн./ дол., тобто знецінення гривні, закладене у бюджет - 1015%;
 закладені у бюджеті показники загальної інфляції не співпадають із індивідуальною
інфляцією, що виявляється у тому , що товари повсякденного споживання дорожчають суттєво
швидше , ніж ростуть доходи населення.;
 нерішучість у боротьбі із корупцією погіршує інвестиційний клімат у державі;
 прагнення „не кошмарити” бізнес перетворюється у безкарність.
Україна живе від одного траншу МВФ до іншого у постійному страху перед неминучим
часом розрахунку по зовнішніх зобов’язаннях. У таких час населення, яке могло б бути
найбільшим інвестором в економіку України, відкладає попит на товари і послуги .
Заявлена середньомісячна зарплата по Україні за листопад 2017 року ( свіжіших даних
ще немає) - близько 7500 грн., - не дозволяє вкладати кошти у більш - менш значимі проекти.
Одночасно соціальна ситуація ускладнюється не тільки ростом дороговизни, а й
низькою купівельною спроможністю населення , постійним відкладанням попиту до кращих
часів.
До таких відкладених покупок варто віднести придбання житла. При середній ціні за
2
1м житла що коливається від 26 600 грн. у Києві до 9800грн. у Сумах( у Львові - 16 000грн.,
в середньому по Україні - 16000 грн/м2 ) пересічна сім’я із 4 осіб щоб придбати житло площею
60м мусить 5,5 року усі без винятку гроші витрачати на придбання житла - за умови , що
зарплата зростатиме однаковими темпами із ростом вартості житла.
Опитування, проведене серед викладачів і батьків студентів коледжу , показало, що в
гранична схильність до заощадження у домогосподарствах
МРS = зміни у збереженнях / зміни у доходах [1,ст. 207] в цілому залишається на
приблизно одному рівні і складає0,20, тобто домогосподарства стараються заощадити 20% від
свого доходу для фінансування майбутніх витрат, в тому числі на оплату ”відкладеного
попиту” та на ”чорний день”.
Відповідно до теорії М.Кейнса , при зміні інвестиційних витрат виникає ефект
мультиплікатора. Мультиплікатор визначається:

Мультиплікатор 

1
,
MPS

[1,ст. 228]

Тобто за нашими розрахунками він складає 5,0. Із врахуванням імпорту , податків тощо,
складний мультиплікатор (для США) складає 2,0 .Вважатимемо , що і для України він буде
на тому ж рівні.
Ефект мультиплікатора виникає за рахунок того , що вкладені в одну галузь інвестиції
стимулюють ріст доходів і витрат у інших галузях.
На нашу думку, галуззю, що могла б забезпечити мультиплікаційний ефект в Україні є
житлове будівництво.
Житлове будівництво, яке задовольняє найважливішу потребу людини в нормальних
житлових умовах - одна з пріоритетних галузей народного господарства. При переході до
ринкових відносин відбулося суттєве скорочення житлового будівництва і старіння наявного
житлового фонду. Це пояснюється зламом існуючої раніше державно-планової системи
житлового будівництва і самоусуненням у подальшому держави від управління створенням
ефективного ринкового механізму житлового будівництва. Актуальність теми створення
такого механізму на сучасному етапі економічного розвитку України визначається не тільки
соціальною значимістю, а й можливістю його використання як потужного інструмента
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безінфляційного розширення споживчого попиту на товар тривалого користування - житло, а
також підвищення на основі цього темпів економічного зростання у суміжних галузях
української економіки. Житлове будівництво могло б стати початком економічного зростання,
зниження інфляції, скорочення дефіциту державного бюджету, зниження рівня безробіття,
стабілізації грошового обігу, зміцнення гривні. Вкладені у придбання житла кошти
стимулюють не тільки розвиток будівництва, а й виробництво будівельних матеріалів,
металоконструкцій, розвиток автомобільних вантажних перевезень , придбання
електропобутової техніки , меблів тощо.
Проте в умовах існуючої нестабільності, високих економічних і політичних ризиків,
передусім інфляційних, ринковий механізм не завжди спроможний вирішити завдання
залучення довгострокових інвестиційних ресурсів. Тому необхідна активна, а головне,
системна політика держави щодо регулювання житлового будівництва
Оскільки житло для багатьох домогосподарств є недоступним, а у держави відсутні
достатні ресурси для будівництва соціального житла,
я, як Міністр економіки, запропонував би випуск білетів державної житлової лотереї.
Вважаю за можливе випустити 1 млн. білетів номінальною вартістю 100 грн. За рахунок
виручених від реалізації білетів коштів при середній ціні квартири площею 60м 960 000 грн.
можна викупити у будівельних фірмах 104 квартири.
Для того , щоб простимулювати попит на лотерейні білети, пропоную не чекати, поки
продадуться усі квитки, а нагромаджувати кошти на єдиному рахунку і, як тільки набереться
достатньо грошей для придбання 1 квартири, тут же придбавати її. Розіграш демонструвати в
on-line режимі в Інтернет - мережі із запрошенням до участі представників будівельних
компаній з усієї України ( білети реалізуватимуться також по всій Україні і де живе особа , що
його придбала, невідомо)
Після демонстрації у мережі договорів купівлі - продажу на конкретні квартири для
конкретних власників із числа придбавачів лотерейних квитків , на мою думку, проблем із
збутом лотерейних квитків не буде.
Моя пропозиція має суттєву перевагу перед існуючою Державною програмою
забезпечення житлом, оскільки Державна програма передбачає виділення на здешевлення
житлових кредитів лише ЗО млн. грн. і для придбання житла треба мати кошти на перший
внесок та кредити треба буде погашати.
Недоліком моєї пропозиції є високий рівень недовіри населення до влади , при якому
у всякому доброму починанні бачать у першу чергу корупційну складову.
Реалізація мого проекту вимагає від Міністерства економіки і Міністерства фінансів
виділення коштів на емісію білетів і їх поширення та організацію контролю за додержанням
справедливості , прозорості і відкритості при проведенні розіграшів. Витрати на емісію і
поширення білетів відшкодуються у перспективі за рахунок мультиплікаційного ефекту від
інвестицій у житлове будівництво.
Літературні джерела:
1. Макконнел К.Р. ,Брю С.А. Экономика: Принципы, проблемы и политика. В 2х.:Пер.с англ. Т-1 -Баку, издательство «Азербайджан»,!992-399с
2. Матеріали опитування викладачів коледжу та батьків студентів.
3. http://про-інвестиції.укр/мультиплікатор-інвестицій/
4. https://studfiles.net/preview/5993394/page:20/
5. http://uawsi.com/12/125850.html
МІЦНА ГРОШОВА ОДИНИЦЯ
Олена Громик, Ярослав Мамонтов
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Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Аналізуючи поняття «міцна грошова одиниця» можна прийти до думки, що це
грошова одиниця яка забезпечена масою факторів. І мова буде вестися про ті речі, які
чинять серйозний вплив на світову економіку в цілому.
Грошова одиниця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона
служить
для
вимірювання
цін
товарів
та
послуг.
Грошова
одиниця
встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних
закономірностей її розвитку. У переважній більшості країн для цього використовується
десятинна система поділу. Приміром, 1 гривня = 100 копійок, 1 долар = 100 центів, 1 фунт
стерлінг = 100 пенсів тощо.
У відповідній статті Конституції країни визначена офіційна назва грошової одиниці
(гривня, долар, євро, фунт). Забезпечення стабільності грошової одиниці – головна функція
Національного банку країни. У статті Закону країни «Про Національний банк країни» також
вказані наступні пункти:
 назва грошової одиниці;
 система поділу, як правило десятинна;
 літерний код валюти згідно стандарту ISO 4217 (UAH, USD, EUR …);
 цифровий код валюти;
 скорочена назва.
Також вказано, що знаходяться в обігу, (на прикладі української гривні): банкноти
номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, розмінні монети номінальною
вартістю 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та обігова монета номінальною вартістю
1 грн.
Варто окремо виділити стандарт ISO 4217.
Вперше класифікація валют, підготовлена відповідно до ISO 4217 (6-го видання,
опублікованого 15.08.2001 р.), набула чинності в 2002 р. як національна статистична
класифікація на заміну скасованого Держстандартом[4] державного класифікатора валют (КВ)
ДК 006-96.
КВ використовується для обміну інформацією, обліку та статистики у зовнішній
торгівлі, банківських та фінансових сферах у тих випадках, коли потрібно скористатися
кодовою формою позначення валют.
КВ запроваджує міжнародні коди для позначення валют, які відповідають
міжнародному стандарту ISO 4217 «Коди для подання валют і фондів» та відповідному
національному стандарту ДСТУ ISO 4217.
Об'єктом класифікації є національні валюти зазначених у міжнародному
стандарті ДСТУ ISO 3166 держав світу. Національна статистична класифікація валют має два
види кодів:
 тризначний цифровий;
 тризначний літерний (на основі латинської абетки).
Літерний код складається у більшості випадків з визначеного міжнародним стандартом
ISO 3166 двозначного коду «Альфа-2» та першої літери назви національної валюти.
Структурно класифікація складається з трьох блоків: коду; назви валюти українською
та англійською мовами.
Фактори від яких залежить грошова одиниця:
1. Купівельна спроможність грошей (К.с.г). – умовна кількість товарів і послуг, які
можна придбати за грошову одиницю. К.с.г. ще називають товарною (внутрішньої) ціною
грошей. Підвищення рівня товарних цін призводить до зниження К.с.г. і, навпаки, зниження
цін підвищує К.с.г. Динаміка К.с.г. виражається індексом споживчих цін, дефлятором ВВП та
іншими показниками.
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2. Інфляція – тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження
купівельної спроможності грошової одиниці.
Результати зовнішньоекономічної діяльності кожної країни значною мірою пов’язані з
курсом національної валюти.
3. Валютний(обмінний) курс - це ціна будь-якої валюти, виражена через певну
кількість іншої валюти. При цьому під валютою розуміється будь-який платіжний засіб, який
може бути застосований у міжнародних розрахунках. Отже, національна грошова одиниця
стає валютою, якщо вона використовується в міжнародних розрахунках. Валютний курс
установлюється на валютному ринку в процесі торгів по валютах різних країн.
Динаміка курсу національної валюти залежить від співвідношення темпів інфляції в
окремих країнах. Але паритет купівельної спроможності визначає валютний курс лише в
тенденції, тобто в довгостроковому періоді, а в короткостроковому періоді він відхиляється
від цього паритету. Особливо значні відхилення відбуваються в умовах застосування
валютного курсу, який коливається під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку. Як
будь-яка ціна, так і ціна валюти знаходиться в прямій залежності від попиту і в оберненій – від
пропозиції на валютному ринку.
У першу чергу попит на національну валюту визначається попитом на вітчизняний
експорт, а її пропозиція – попитом на вітчизняний імпорт товарів та послуг. Якщо вітчизняний
експорт збільшується, то іноземні покупці збільшують попит на гривню, а якщо зростає наш
імпорт, то вітчизняні покупці збільшують пропозицію гривні. Отже, ті фактори, від яких
залежить експорт та імпорт товарів і послуг, є одночасно і факторами валютного
курсу. Основні з них – якість товарів і послуг, їхня ціна та динаміка доходів іноземних
покупців.
Крім факторів стосовно експорту та імпорту товарів і послуг, на валютний курс
впливають й інші, зокрема співвідношення між відсотковими ставками окремих країн. Якщо
відсоткова ставка в нашій країні зростає порівняно зі світовою, то це збільшує попит на наші
фінансові активи (акції, облігації), а значить і попит на вітчизняну валюту. Важливим
фактором валютного курсу є інфляційні очікування. Якщо в нашій країні намітилася тенденція
до зростання інфляції, що в перспективі викличе знецінювання національної валюти, то
власники гривні будуть намагатися конвертувати її в більш стійку (тверду) валюту, наприклад
в американські долари. Внаслідок цього курс американського долара підвищиться, а курс
гривні впаде.
Усі фактори, від яких залежить валютний курс, знаходять своє інтегральне
відображення через стан платіжного балансу. Особливо це стосується торговельного балансу.
Між торговельним балансом і валютним курсом існує обернений зв'язок. Якщо,
наприклад, торговельний баланс погіршується (збільшується від'ємне сальдо), то це слугує
ознакою того, що країна більше витрачає грошей за кордоном, ніж отримує їх від продажу
своїх товарів. У цьому випадку на валютному ринку з боку учасників торгових операцій
збільшується пропозиція національної валюти і зростає попит на іноземну валюту, що
спрямовує курс національної валюти на зниження. Навпаки, при позитивному сальдо
торговельного балансу виникає тенденція до підвищення курсу національної валюти.
Зі зростанням курсу національної валюти все відбувається в протилежному напрямі.
Одночасно слід враховувати, що обернений зв'язок між торговельним балансом і валютним
курсом не є прямо пропорційним. Він залежить від еластичності цін стосовно експорту та
імпорту. Але незалежно від цінової еластичності в довгостроковій перспективі зміни
валютного курсу є важливим чинником регулювання торговельного балансу.
4. Внутрішній валовий продукт (ВВП) — один із найважливіших показників
розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності
економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального і нематеріального виробництва.
Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями для кінцевого
використання. ВВП — сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей плюс чисті податки на
продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї. ВВП визначають, як суму первинних доходів,
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розподілених економічними одиницями-резидентами між виробниками товарів та
послуг: оплата праці найманих працівників, чисті податки на виробництво та імпорт, валовий
прибуток та валові змішані доходи. Використання ВВП - кінцеве споживання товарів та
послуг, валове накопичення основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних коштів,
чисте надбання цінностей і сальдо експорту та імпорту товарів і послуг.
Окремим пунктом варто виділити наявність природних ресурсів та експортні
операції з ними.
Так країни – імпортери нафти мають найдорожчу валюту по відношенню до інших
валют. В таблиці нижче наведено трійка найдорожчих валют по відношенню да долара.
Як бачимо це валюти країн Аравійського пів-острова. Ці валюти підкріплені нафтою і
попитом на неї, і лише цим. Через це вони не так поширені як долар чи євро, оскільки
запаси нафти невічні.
Таблиця 1
Спввідношення валюти до долара
Рейтинг

Код валюти

Назва валюти

Вартість до долара

1

KWD

Кувейтский динар

3.32

2

BHD

Бахрейнский динар

2.65

3

OMR

Оманский риал

2.60

Долар і євро як міцна грошова одиниця.
На даний момент більша частина людей переконана, що найміцнішими грошовими
одиницями у світі є євро та долар. І аналізуючи сучасну ситуацію у світі з цим важко
не згодитись. І ось чому.
Євро це валюта яка знаходиться в обігу в країнах Євросоюзу(ЄС) і підкріплена
економікою країн які у нього входять, тобто просліджується сильна прив’язка до валют
тих країн. Економіка країн Євросоюзу будувалась не одне століття і посіла місце самих
стабільних та надійних. Таким чином створила умови для заохочення інвесторів.
Але через економічні інтереси країн-членів ЄС, євро як грошова одиниця набув
певної специфіки. Євро не є єдиною валютою ЄС, тобто не всі країни перейшли на
нього. Це зумовлено економічними, політичними та соціальними причинами.
Але це не заважає йому бути однією з основних резервних валют, він займає 2-ге
місце у світі за часткою валютних резервів та обсягами торгівлі на міжнародному валютному
ринку. І все ж поступається місцем по розповсюдженості такій грошовій одиниці як
долар.
Долар США офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. На
суспільних та економічних засадах вважається найміцнішою грошовою одиницею, його
купують набагато частіше і більше ніж євро, це обумовлено економічною політикою
країни з якої він родом(США). Економіка США займає перше місце у світі, це
обумовлено вже перерахованими факторами, до цього додається ще і великий вплив на
світовій арені. Через що він викликає більше впевненості у бажаючих перевести свої
кошти у цю валюту.
Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього
припадає до двох третин світових національних валютних запасів. Також від 40 до 60 %
фінансових операцій у світі обчислюються в американських доларах.
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Через що, країни розвиваючи свою економіку враховують зміни та коливання цієї
грошової одиниці.
Цифрова валюта та криптовалюта як міцна грошова одиниця.
Останнім часом в світі почала з’являтися та поширюватися цифрова
валюта - електронні гроші, які використовуються як альтернативна та додаткова валюта і
служать як засіб платежу та покупок і Інтернеті. Це пов’язано з розвитком комп’ютерної
техніки та комп’ютерних мереж.
Також це поняття можна певною мірою поєднати з банківською карткою, яка
прив’язана до одного чи декількох розрахункових рахунків в банку. Справа в тому що
її можна використовувати як засіб платежу в мережі Інтерне, що якби робить її
електронним засобом платежу. Разом з цим вона виступає як засіб переводу рахункових
коштів у готівку. Свого роду банківська картка виступає проміжною ланкою між
електронними грошима та готівкою.
У наш час цифрові валюти не використовуються національними центральними
банками. Найчастіше їх вартість прив'язана до національних валют, але є й інші бази для
обміну. Прив'язка може бути до дорогоцінних металів (E-gold, WebMoney Gold — WMG),
також зустрічається плаваючий валютний курс (bitcoin та інші криптовалюти). На відміну від
валют у віртуальних економіках (наприклад в онлайн-іграх), цифрові валюти безпосередньо
використовуються для покупок реальних товарів і послуг. Незважаючи на це, цифрові валюти
можуть також називати віртуальними валютами, вживаючи даний вираз як синонім.
В нашому регіоні найпоширеніші системи електронного розрахунку є WebMoney
та QIWI а також браузерні чи мобільні додатки додатки Яндекс-ГРОШІ, Приват24.
Вважається, що згодом даний тип платіжних засобів повністю витіснить готівкові
кошти, паперові та металеві, це зумовлено розвитком комп’ютерних технологій.
Але при восьму присутній вагомий недолік, Інтернет-шахрайство, механізми та
схеми дії якого постійно змінюються та вдосконалюються. Це в свою чергу потребує
розвитку та фінансування служб кібер-безпеки.
Криптовалюта - вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному
шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту, таких як Proof-ofwork та/або Proof-of-stake. Функціонування системи відбувається децентралізовано
в розподіленій комп'ютерній мережі.
Історія.
Криптографія з метою конфіденційних платежів почала використовуватися з 1990 року
в системі DigiCash Девіда Чома, компанія якого збанкрутувала в 1998 році[14]. Однак, його
платіжна система була централізованою, а вперше термін «криптовалюта» почав
використовуватися після появи пірингової платіжної системи Bitcoin, яка була розроблена в
2009 році людиною або групою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото і
використовує хешування SHA-256 і систему proof-of-worк.
Процедура створення даної валюти не стільки складна, скільки енерго-затратна,
та дуже специфічна і має назву «майнінг». Тому з даною валютою частіше проводять
фінансові операції по покупці та накопиченню з розрахунком на те, що її можна буде
продати по більш вигідному курсу.
Цінність.
Люди завжди цінували корисні і незамінні речі. Корисна річ завжди має попит і ціну.
Первісна вартість криптовалюти — це вартість витраченої електроенергії. Вторинну вартість
визначає попит на цю криптовалюту.
Попит може бути трьох видів:
1. Спекулятивно - інвесторський (купівля криптовалюти в надії продати її дорожче)
2. Купівля товару (за криптовалюту)
3. Переказ криптовалюти на інший рахунок без комісії (або менше 0,1 %)
Також важливу роль у ціноутворенні відіграє кінцева або заключна емісія криптовалют.
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Таблиця 2
Перелік найбільш популярних криптовалют
Валюта

Рік
появи

Код

Автор

Активність

Сайт

Bitcoin

BTC,
XBT[21]

2009

Satoshi
Nakamoto

Так

bitcoin.org

Litecoin

LTC

2011

Coblee

Так

litecoin.org

Ринкова
капіталізація
(березень
2015)
~ 3.7
мільярдів USD

~ 68
мільйонів USD
Продовження табл. 2
~5
dot-bit.org
мільйона USD

Namecoin

NMC

2011

Vinced

Так

NXT

NXT

2013

BCNext

Так

nxt.org

~ 12
мільйони USD

Валюта

Код

Рік
появи

Автор

Активність

Сайт

Ринкова
капіталізація
(березень 2015)

Peercoin

PPC

2012

Sunny King

Так

ppcoin.org

~8
мільйона USD

Quark

QRK

2013

Max
Guevara

Так

qrk.cc

~ 400 тисяч USD

Ripple

XRP

2011

Ripple Labs
Inc.

Так

ripple.com

~ 342
мільйони USD

Даній валюті характерні аналогічні недоліки, що і цифровій. Крім того додається
складний процес отримання.
Разом з цим обіг цих валют взятий під жорсткий контроль зі сторони влади країн,
оскільки за останній час виникало багато так званих псевдо-криптовалюти які мали
шахрайські наміри.
Крім того національні банки країн зацікавлені у розвитку криптовалюти, оскільки
вбачають в них альтернативні шляхи розвитку світової економіки.
Висновок. Якби я був міністром економіки, я би зосередив зусилля на стабілізації
економічної ситуації в країні, шляхом впровадження реформ які б сприяли розвитку
промисловості як в державному так і в приватному секторах. Це включало би зміни в
податковій політиці та перегляд і реорганізація програм підтримки малого та середнього
бізнесу, оскільки це одні із запорук розвитку національної економіки в умовах ринкових
відносин.
А розвиток національної економіки це прямий шлях до зміцнення національної
грошової одиниці і посилення її авторитету у світовій економіці.
Варто розуміти лише одне, що грошова одиниця та її цінність, підкріплення,
гарантованість, є одною із головних запорук розвитку світової економіки. А світова
економіка є одна із головних запорук розвитку людського суспільства.
УКРАЇНА ЯК КРАЇНА БЕЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
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Валентина Акулова, Євгеній Дьомін
Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Задумуючись над тим, що я б зробив ставши міністром економіки, поневолі на думку
спадають слова великої поетеси Ліни Костенко:
Буває, часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є - дорога, явори,
усе моє, все зветься Україна.
Україна - могутня,незалежна з такими землями,лісами,з таким багатством ! То,чому ж
така бідна?
Якби я був міністром економіки України, перш за все, звернув увагу на державний
борг,бо вважаю, що не розумно жити у такі Великій країні , при цьому не вміло
використовувати усіх її ресурси. Не зрозуміло, навіщо залазити у таку «економічну яму»,
якщо природний,трудовий потенціал нашої країни немає границь. Замість того,щоб його
ефективно використовувати і тим самим покращувати рівень життя населення,ми беремо
кредити у Міжнародного валютного фонду.
Звісно, що кредити,при належному їх використанні,можуть призвести до піднесення
економіки України. У Бюджетному кодексі України зазначено,що величина державного боргу
не повинна перевищувати критичну межу, яка складає 60,0 % обсягу валового внутрішнього
продукту,водночас з цим, за даними Міністерства фінансів України фактично у 2017 році сума
державного боргу складала 80,0 % обсягу ВВП,що безумовно призводить до швидко
збільшення державного боргу України. Виходить так, що порушується чинне законодавство
України, але з цим ніхто нічого не робить.
Моя утопія полягає у тому,щоб вивести економіку України на той рівень,на який вона
заслуговує,шляхом становлення її як економічно незалежної країни. На мою думку,перш за
все необхідно на що необхыдно звернути увагу - це позбавлення України від державного
боргу.
І так, для того,щоб вести розмову про державний борг,необхідно визначитися , що ж
він собою уявляє . Існування в ринковій економіці державного боргу є об'єктивним фактором.
Держава, котра прагне використати свої економічні і фінансові ресурси з найбільшою
ефективністю, допускає дефіцит бюджету, а для його фінансування залучає додаткові кошти
на внутрішньому або зовнішньому фінансових ринках. Ці кошти залучаються для
використання в державному секторі економіки і їх ефективного трансформування у зростання
доходної частини бюджету. Іншими словами базовою умовою платоспроможності держави є
перевищення продуктивності використання позичених коштів над рівнем відсоткових ставок
за користування цими позиками. Останнє дає змогу виплатити відсотки за користування
залученими коштами, самі позичені кошти і, більше того, отримати додаткові доходи, які
можуть бути використані на суспільні потреби.
Державний борг - це загальна сума, на певний момент, непогашених позик, отриманих
державою для фінансування дефіциту бюджету та інші визначені законодавством цілі,
невиплачених відсотків за обслуговування цих позик, а також наданих гарантій за
зобов'язаннями інших державних структур.
Законодавством деталізовано цілі, на які можна робити запозичення, отже державний
зовнішній борг формують:
• позики на фінансування державного бюджету (переважно кошти, що позичені у
міжнародних фінансових організацій) та погашення зовнішнього державного боргу;
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• позики на підтримку стабільності національної валюти (поповнення валютних
резервів);
• позики на фінансування інвестиційних та інституціональних проектів національної
ваги;
• гарантії іноземним контрагентам щодо виконання контрактних зобов'язань у зв'язку з
некомерційними ризиками;
• державні гарантії, що надаються Кабінетом Міністрів України для кредитування
проектів, фінансування яких передбачено державним бюджетом України.
Досліджуючи поточний стан України стосовно державного боргу (за даними
Міністерства фінансів України) упродовж 2017 року державний та гарантований державою
борг України збільшився в порівнянні з попереднім роком на 10,98% і станом на 31 грудня
склав 2141,67 млрд. грн.. ($76,31 млрд.). При цьому державний внутрішній борг склав 753,4
млрд. грн.. (35,18%), зовнішній - 1080,31 млрд. грн.. (50,44%), гарантований державою - 307,96
млрд. грн.. (14,38%). Для порівняння, станом на 31 грудня 2016 року державний та
гарантований державою борг України становив 1929,76 млрд. грн.. ($70,97 млрд.), з них
державний зовнішній борг - 980,19 млрд. грн.. (50,79%) державний внутрішній борг - 670,65
млрд. грн.. (34,75%), гарантований державою борг - 278,93 млрд. грн.. (14,45%).
Одним із шляхів виходу України з цього скрутного стану, можна вважати інвестицій
зарубіжних країн,які допоможуть ще більше розвинути передові галузі країни . Цілком
зрозуміло, що суперечливе законодавство, високий рівень корупції, неефективна судова
система стримують від діяльності будь-якого інвестора в Україні. У той же час, видобувні
індустрії держави, ще й мають цілу низку специфічних небезпек для ефективного
розвитку — це недосконалість земельного законодавства, заплутана та надмірно зрегульована
дозвільна система, нестабільні рентні та податкові правила, а також слабо врегульовані
питання, пов'язані із зменшенням шкоди для довкілля та врахуванням інтересів місцевих
громад, що несе значні корупційні ризики. Однак, мені здається те,що якість управління
видобувними галузями варто розглядати у ширшому масштабі,наприклад : прозоріші
процедури регулювання, стимулююча податкова політика, чіткі та взаємовигідні правила
співпраці із громадами, послідовне та відповідальне застосування державою рентних
надходжень — усі ці аспекти мають надзвичайний потенціал для позитивного впливу на
суспільство.
Попри всі негативні явища, що відбуваються нині в Україні, потенціал вітчизняної
економіки досить позитивно оцінюється зарубіжними експертами. Інвестиції не лише будуть,
вони вже є. Особливо у тих сферах, які можуть похвалитися високими темпами росту. Поняття
"інвестиційної привабливості України" - далеко не міф, над цим можна і треба працювати. Тим
більше, що вже сьогодні є декілька сфер, у яких наявність іноземного інвестора – справа не
далекого майбутнього, а цілком реального сьогодення.
Я вважаю,що в першу чергу ,потрібно звернути увагу на такі галузі діяльності України
як нафтогазовий сектор, інформаційні технології та створити для них правову підтримку збоку
країни, що дасть змогу залучити зарубіжних інвесторів .
Нафтогазовий сектор та енергетика.
Перше , що спадає на думку у цьому аспекті - це нафтогазовий сектор та енергетика.
Україна володіє достатніми запасами газу та нафти, щоб досягти енергетичної незалежності
вже у середньостроковій перспективі. Згідно з даними, опублікованими у звіті ОПЕК за 2016
рік запаси України становили майже 395 млн. барелів або 54 млн. т сирої нафти та 952 млрд.
кубометрів газу. Проте зараз цей потенціал не використовується у повній мірі. Наприклад,
згідно зі статистикою Міненерговугілля , у 2016 році власний видобуток природного газу
становив майже 20 млрд. кубометрів та забезпечив лише 62% споживання, решту необхідних
обсягів довелось імпортувати. Криза із різкими коливаннями ціни на автомобільний газ влітку
2017 року також наочно ілюструвала небезпеки надмірної залежності від імпортних постачань
енергоносіїв.
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Тож не дивно, що пріоритетним у цій сфері буде суттєве нарощування власного
виробництва енергії, особливо у частині природного газу. Та, для того, щоб наблизити рівень
видобутку вуглеводнів до показників національного споживання, потрібні відповідні
інвестиції в галузь, а обсяги залученого капіталу, в свою чергу, напряму залежать від бізнесклімату.
Підкреслю те, що найперспективнішими напрямками тут, певно, найближчим часом
стануть питання поновлювальної та альтернативної енергії, особливо у світлі подорожчання
ресурсів та намагання слідувати європейським тенденціям до енергозбереження.
Інформаційні технології.
Про
перспективи
цієї
галузі
можна
говорити
безкінечно
і
лише
позитивно. Інтелектуальний потенціал України в цьому питанні вже давно привернув увагу
світової громадськості. Ми посідаємо перше місце в Європі за кількістю сертифікованих
фахівців. Вітчизняний ІТ-бізнес вже нині працює на зарубіжного замовника майже на 100%.
Стартовий капітал для входження на цей ринок порівняно невисокий, а вартість послуг у нас
суттєво нижча. Сьогодні ринок показує 30-35% зростання щорічно, а інвестиції у вітчизняні
стартапи цього сегменту за останні 5 років перевищили 240 млн доларів, що набагато більше,
ніж середній показник по Східній та Центральній Європі.
Сфера інформаційних технологій залежить менше від політичних умов України, а
більше від трудового капіталу, більш вузького кола фахівців. В останні роки співробітники ІТпідприємств переїжджають у інші країни,це обумовлюється тим,що на міжнародному ринку
дуже великий попит на спеціалістів в області ІТ . Впевнений в тому, що треба створити таке
бізнес-середовище, звідки ІТ - бізнес не хотів би переїжджати,буде працювати на Україну, що
призведе до залучення суттєвих інвестицій.
Агросекстор.
Безумовно аграрно -промисловий комплекс є не менш важливим, так як населення
планети зростає, а отже з цим росте і попит на продукти харчування, і тому сільське
господарство лишатиметься перспективним напрямком розвитку для будь-якої країни.
Україна у цьому плані має безліч переваг – сприятливі погодні умови, чорноземи, традиційна
спеціалізація на агропромисловості . Немає жодної людина,котра б не знала про оспівуванні
чорноземи України. Я вважаю, що у цьому сегменті не вистачає – модернізації виробництв,
технологій, капіталу, так мовити"господарської руки". Лише за останні два роки інвестиції
ЄБРР в українське сільське господарство склали близько півмільярда євро.
Відомо, що в Україні розпочато процес державного регулювання в агросекторі.
Міністерство аграрної політики та продовольства України за оцінками різних європейських та
національних агентств є лідером у реформуванні підвідомчої йому сфери економіки, що
сприяє зменшенню розриву між потенціальними можливостями агросектору та його
фактичними виробничими показниками. Безумовно, це повинно збільшувати інвестиційну
привабливість напрямку.
Отже, в даному аспекті можна говорити одразу про декілька напрямків, котрі можуть
зацікавити як внутрішнього, так й іноземного інвестора.
Один з них – виробництво продуктів харчування на експорт. Цей метод вже досить
ефективно використовується великими вітчизняними підприємствами – і хлібобулочними, і
кондитерськими, і лікеро-горілчаними, і сирними та м’ясними. Якість їхньої продукції не
поступається європейським аналогам, а ціна на світовому ринку більш ніж
конкурентоспроможна. В результаті формується висока привабливість, а доходи отримуються
у валюті.
Інший шлях розвитку – інфраструктура для сільського господарства. Вже сьогодні
Україна посідає третє (після Штатів та Євросоюзу) місце за експортом зерна з часткою ринку
в 11%. Причому гравці бізнесу цілком реально оцінюють перспективу другого місця.
Натомість, інфраструктура і на місцях, і транспортна, і обслуговуюча у більшості
випадків занадто застаріла і не витримує нарощування обсягів виробництва.
Фармацевтика.
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Галузь фармацевтики експерти вважають однією із найперспективніших сфер ,і якщо
я був б міністром економіки, то звернув би увагу на цей напрямок . Так як показники 2017
року засвідчили о зростанні капітальних інвестицій на 19,7%. І це, незважаючи на усі
економіко-політичні проблеми,що виникли у зв’язку із подіями 2014 року.
На ринку України більш-менш продуктивно працюють декілька солідних вітчизняних
фармвиробників, а також представництва відомих зарубіжних компаній. У цій галуз іноземні
інвестори,так як і у ІТ сфері, відзначають наявність в Україні кваліфікованого кадрового
потенціалу, відносну незайнятість ринку, а також державні програми підтримки бізнесу у
галузі фармацевтики. Вони акцентують увагу на тому, що українські виробничі потужності
мають значний потенціал для нарощування, де можна виготовляти широкий спектр препаратів
за найновішими світовими технологіями.
Попри це, Україна доки що надає перевагу закупівлі медикаментів,для того щоб мати
високу маржу за рахунок суттєвої різниці у вартості іноземних аналогів. Поліпшення
потребують якісні показники препаратів, виробничі портфелі та поглиблення знань
спеціалістів, що працюють у цій сфері.
Медицина.
Статистика доводить ,що сьогодні відбувається «старіння націй» (це не суто
українська, а загальноєвропейська тенденція), тож попит на медпрепарати та послуги щорічно
зростає. Погіршення екологічної ситуації, згубні звички, а для України - ще й наслідки
Чорнобильської катастрофи, ведуть до погіршення стану здоров’я населення з кожним
наступним поколінням. Тож, медицина потребує наростання обертів у плані економічної
привабливості.
Так, за словами генерального директору інвестиційнох компані ї «Concorde
Capital» Ігоря Мазепи, минулого року приватна медична галузь виросла приблизно удвічі (за
показниками у гривні). І ,незважаючи на коливання курсу національної валюти України, лише
20% цього зростання обумовила інфляція. Решта ж за рахунок збільшення кількості пацієнтів
та медичних процедур. Тобто,відбувається збільшення доходів від медичної галузі,при цьому,
це відбувається не за рахунок нарощування вартості препаратів, а за рахунок збільшення
обсягів їх реалізацій.
Наступними роками ми будемо спостерігати поступове зростання сегменту приватної
медицини – так, як це є у всіх розвинених країнах світу. Зрозуміло те, що акцент повинно
робити на онкологічних та серцево-судинних напрямках та травматології. Вже сьогодні
успішно працюють окремі проекти з іноземним капіталом у цих сегментах.
Невідкладні потреби.
Таким чином, інвестори у всіх цих галузях вже з’являються. Проте, для того, щоб
збільшити кількість інвесторів ще багато чого не вистачає. Перш за все,вважаю,що необхідні
фактичні реформи та зміни в дійсному законодавстві України,а саме:
- судова реформа, яка забезпечила би реальні можливості захисту бізнес-інтересів у
суді;
- податкова реформа, яка систематизувала би фінансову діяльність підприємств,
стабілізувала та знизила тиск на бізнес;
- проведення приватизації, в тому числі із залученням іноземного капіталу, яка би
дозволила підприємствам набути господаря й розпочати, нарешті, системний бізнес;
- відповідна зміна законодавства, наприклад, прийняття Закону про приватно-державне
партнерство, який залучив би додаткових інвесторів на довготривалі) та капіталоємні проекти.
При цьому, закон не лише має бути теоретично, а й реально працювати;
- дієві кредитні механізми, які, що дозволять конвертувати кредит у статутний капітал.
Також, на мою думку,у становленні України як "економічно незалежної країни",
допоможе визначення пріоритетних напрямків розвитку експортної торгівлі. Тому що ,ми
орієнтуємося на експорт товарів,замість того,щоб більш краще задовольняти потреби
населення країни. Виходить так,що спочатку відбувається експорт товарів , а потім їх же і
імпортування,звісно вже по вищій ціні. Але, саме безглузде у цьому те,що коли відбувається
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підвищення цін на товари,які виробляються у нас в Україні, обґрунтовується це тим, мовляв
вони ж імпортні. Виходить так,що вартість товарів на внутрішньому ринку у країні-виробника
вища,ніж у країни,яка імпортує ці товари. Ще один із напрямків, який допоможе у становленні
незалежної країни - це переорієнтування на виробництво наукомісткої продукції і
ресурсозберігаючих технологій у сфері верстатобудування, літакобудування, ракетнокосмічної техніки, створення нових видів металів. Ці напрямки повинні стати сферою
всебічної підтримки держави.
Відомо те ,що нерозвиненість ринкових відносин і форм господарювання в Україні ще
більше посилює необхідність значного підвищення економічної культури населення та ділової
етики підприємців. Головною порадою тут,можна вважати оволодіння принципово новою
культурою ринку, високим професіоналізмом населення та построїти цю культуру
ґрунтуючись на таких поняттях, як честь, достойність, порядність, що призведе до
поліпшення іміджу України на міжнародній арені. Сприятливе географічне розташування
держави, значний потенціал обробної промисловості й перспективний експорт
сільськогосподарської продукції слід враховувати під час розробки програми стабілізації та
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України. Треба також пам'ятати, що:
 торгівлю готовою продукцією на світовому ринку витісняє обмін науково-технічними
досягненнями;
 частка взаємного обміну деталями, компонентами, вузлами у міжнародній торгівлі
зростає;
 матеріально-технічне забезпечення виробництва фірми не обмежується національним
ринком.
Отже, одним із стратегічних напрямів доцільно передбачити пріоритетне залучення
іноземного капіталу до науково-технічної та виробничої кооперації, взаємовигідного обміну
на ліцензійній основі винаходами, розробками, ноу-хау, промисловими зразками тощо.
Таким чином, виконання цих дій призведе до поліпшення економічної ситуації в
країні,разом з цим відбудеться і підвищення соціального добробуту, що дасть змогу Україні
стати економічно незалежною та розвиненою країною. Цікавий факт, полягає у тому,що згідно
з офіційними даними Організації об'єднаних націй , в світі 195 незалежних держав і ряд
територій з особливим статусом, який дає право на ведення самостійної економічної політики,
але, лише п'ять державних утворень досі живуть без боргів, поки сотні інших змушені
позичати. З цього виходить, що «Україна як країна без державного боргу» це не мрія,а цілком
реальна можливість,котра зможе стати дійсністю,лише за допомогою нас,тобто населення
України.
Підводячи підсумки за результатами проведеного дослідження та опрацювання
матеріалу, у мене склалася певна думка, котра полягає у тому що державний борг це ,звісно,
можливість реалізувати увесь потенціал країни. Попри це необхідно прагнути до його
відсутності,що дасть змогу жити,а не існувати Україні незалежно від когось. Направляти її
ресурси на розвиток усіх галузей діяльності,які здійснюються на території України, та
використовувати усю могутність даних земель . І найголовніше, усім нам потрібно завжди
пам’ятати слова Ліни Костенко:" А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер.
Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види
випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни".
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ПРОБЛЕМА ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ
Наталія Гнатів, Наталія Бойко, Тетяна Бабін
ВСП Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Наразі економіка України переживає не найкращі часи. Це спричинено низкою
факторів - втратою контролю над однією з індустріальних частин Сходу України, війною,
анексією Криму та корупцією. Ще однією надважливою особливістю економіки України є
значна частка тіньової економіки в країні, що може бути спровокована як діючою податковою
політикою держави, так і загальним середовищем для ведення бізнесу, що склалися в Україні.
Також до ряду проблем, які потребують вирішення якомога швидше з боку держави доцільно
віднести знецінення грошової одиниці, проблема малого підприємництва, диспропорції між
реальним і фінансовим секторами економіки, а також у середині кожного з них, швидкі темпи
зростання внутрішнього та зовнішнього державного боргу країни з сумнівними
перспективами не тільки їх погашення, а й обслуговування.
Така економічна ситуація призводить до зростання бідності та соціального відчуження
серед населення України, особливо серед вразливих груп, як внутрішньо переміщені особи,
багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, представники сільських громад, діти-сироти та інші.
Бідність в Україні - це складна проблема. Проблеми бідності - це дуже з та актуальна
тема сучасності. Вона полягає в тому, що немає жодної країни - навіть найбагатшої та
справедливої,-де б частина людей вимушено не жила значно гірше, ніж більшість населення.
Бідність визначається як неможливість через брак коштів підтримувати спосіб життя,
притаманний конкретному суспільству в конкретний період часу. До бідних верств
суспільства належать тi, хто не з власної волі позбавлений необхідного: нормального житла,
їжі, одягу, здоров'я, можливості здобувати освіту. Крім того, бідність – ще й страх перед
майбутнім, обумовлений непевністю людини у своїх можливостях уберегти себе та близьких
від нестатків.
Низький рівень життя населення в Україні - є причиною бідності. Про це говорять
показники: низька якість раціону харчування, постійна еміграція громадян за межі країни,
низька народжуваність, висока захворюваність і смертність, незадоволеність широких верств
населення загальноекономічною ситуацією та своїм матеріальним становищем.
Необхідно переосмислити ситуацію яка сформувалась в Україні і перейти від надання
пільг населенню до переважно пільг у веденні бізнесу, особливо на його початкових етапах.
Таким чином не тільки будуть створені умови для зайнятості і скорочення безробіття, а й
виникнуть передумови для зростання виробництва, що особливо важливо.
Тому на сьогодні для України одним з найважливіших питань є подолання бідності.
Якщо декілька років тому ще точилися дискусії навколо цього питання, то сьогодні масове
поширення та довготривалий характер бідності є беззаперечним та потребує негайних дій.
Бідність - це не тільки нестаток продуктів харчування, одягу, житла, відсутності
доступу до якісного медичного обслуговування. Вона впливає на якість освіти. Більшість
людей не може оплатити своє навчання, або отримати якісну освіту в тих місцях, де живуть.
Сьогодні вже ні для кого не секрет, що доступ до знань це вагоме знаряддя боротьби з
бідністю. Посилення значення освіти на сучасному етапі людського розвитку викликає
зростання ролі людського капіталу. Базою його формування є:
- стан здоров'я;
- природні здібності;
- виховання;
- професійна підготовка;
- кваліфікаційний рівень;
- здатність його підвищувати;
- культурний рівень.
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Бідність - це проблема сільського населення. Станом на 2015 рік у сільській місцевості
45% складають бідні. Середній рівень бідності сільських сімей з дітьми становить 51,6%, що
вдвічі перевищує показник бідності серед молодих міських сімей. Інтенсивність природного
скорочення у сільській місцевості в рази вища, ніж у міських поселеннях. Рівень смертності у
сільській місцевості в 1,2 рази вище, ніж у міських поселеннях. Протягом останніх років
кількість померлих перевищувала кількість народжених майже у 90% сіл, а в 11% за цей час
не народилось жодної дитини. Все це призводить до того, що наростають темпи обезлюднення
сіл, що підсилюється великою неувагою до проблем села.
Бідність – це злиденне існування фізичної особи, той стан, за якого через брак коштів
неможливо підтримувати достойний образ життя, властивий суспільству конкретного
соціально-економічного періоду.
Скуратівський П. І. надає дещо інше визначення бідності – це неможливість
підтримувати мінімальний рівень споживання, що визначається на основі фізіологічних,
соціальних і культурно зумовлених нормативів.
Україна у звітному році залишається в десятці найбідніших країн за версією
американського ділового видання Bloomberg. За даними Bloomberg's Misery Index (індекс
бідності чи знедоленості), який ґрунтується на прогнозах інфляції та безробіття для 65 країн у
2017 році, Україна займає 7 позицію з прогнозованим індексом 19.
За даними ООН, в Україні за межею бідності живе біля 60% населення. «Що стосується
України, то ми говоримо про 1,7 млн внутрішньо переміщених осіб, 2,8 млн людей з
інвалідністю, 60% населення, які знаходяться нижче межі бідності»,- заявив постійний
представник програми розвитку ООН в Україні Ніл Уокер під час презентації звіту ПРОООН
щодо людського розвитку.
Як повідомлялося, Україна опустилася на 3 пункти в рейтингу ООН за Індексом
людського розвитку. Україна посіла за підсумками минулого року 84-е місце серед 188 країн.
Ще однією проблемою для сучасної України є те, що бідність стала не тільки хронічним
явищем, визначаючи спосіб життя більшої частини населення, але і фактором поляризації
суспільства, його поділу на дуже заможних і дуже бідних при катастрофічному зменшенні
середнього прошарку суспільства.
Варто відзначити, що самі українці поставили оцінку життя в Україні в 5,1 бали з
десяти.
Глобальна фінансово-економічна криза та рівень падіння економіки України значно
загострили проблему бідності.
Українська бідність має цілий ряд специфічних особливостей:
1) низький рівень життя населення в цілому;
2) психологічне неприйняття економічної нерівності;
3) украй висока питома вага людей, що рахують себе бідними;
4) поширеність бідності серед працюючого населення.
Основними причинами виникнення та поширення бідності в Україні є безробіття,
низький рівень оплати праці та пенсійного забезпечення, заборгованість із заробітної плати і
соціальних виплат, які мають економічне та кримінальне підґрунтя. Створення нових робочих
місць, забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працездатного
населення може значно зменшити рівень бідності в країні. Проте деяка частина безробітних
насправді не є бідною, тому що вона вже встигла пристосуватися до сучасних економічних
умов і знайшла собі джерела заробітку поза зареєстрованим сектором економіки.Також
бідність пов'язана з існуванням такої категорії людей, які не можуть заробляти через вік або
стан здоров’я. У свою чергу, наслідками бідності в Україні є низький рівень народжуваності,
погіршення здоров'я, неможливість отримання якісної освіти, масовий еміграційний відплив
економічно активного населення за кордон.
Проте проблему бідності потрібно розглядати через призму різносторонніх
інтегрованих факторів. До причин формування та ескалації у соціальному просторі бідності
можна зарахувати цілий комплекс уніфікованих передумов:
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1) природні та географічні фактори (клімат, інтенсивне використання земель та
зниження їхньої родючості, неповне використання національних ресурсів чи їх нестача,
енергетичний дисбаланс);
2) економічні фактори (макроекономічна нестабільність, інфляційні тенденції,
відсутність еластичності попиту та пропозиції та невідповідне ціноутворення, надмірне
податкове обтяження, неможливість існування вільної приватної ініціативи через правові чи
економічні колізії);
3) медичне забезпечення (малий доступ до якісного медичного обслуговування,
порушення розумової активності через відсутність хімічних та фізичних компонентів, що
порушують активність мислення та відповідного функціонування та неможливість
забезпечення власної автономності та незалежності, соціальні хвороби – СНІД, малярія,
туберкульоз, алкоголізм, зловживання наркотичними засобами тощо, що безпосередньо діють
у циклі біофізичних проблем бідності);
4) адміністративно-урядові проблеми (відсутність демократичних трансформацій, які
впливають на рівень поширення соціальної політики та інтегральних базисів соціальної сфери
за «залишковим механізмом», слабке правове регулювання проблеми превентивності та
усунення бідності, відсутність необхідної соціальної інфраструктури задля регулювання
механізмів виходу iз проблеми бідності, неможливість здобуття освіти та відповідних
професійних якостей для автономного існування, високий рівень політичної корупції, що
унеможливлюють стабільний та перманентний розвиток соціальної доктрини, поширюючи
ідеали соціальної рівності та соціальної рівності та справедливості у макро- та мікропросторі);
5) соціальні та демографічні фактори (перенаселення та відсутність контролю
народжуваності, демографічна транзитивність, поширення злочинності, історичні фактори
колоніалізму чи імперіалізму, біполярність суспільства та можливість середнього класу бути
основним рушієм соціального прогресу, війна, геноцид чи етноцид, культурні трансформації
вікової, статевої, расової, кастової дискримінації чи стереотипізації, особисті вірування та
власний вибір реліґійної концепції зі специфічною базою віровчення).
Крім цього, в Україні починає формуватися хронічна бідність. Результатом цього може
стати бідність наступних поколінь через брак можливостей отримати належну професійноосвітню підготовку, що призведе у майбутньому до їх низької конкурентоспроможності на
ринку праці. «Проблемою теперішньої української освіти є не її слабкість у порівнянні з
іншими освітніми системами, а те, що українська освіта є в даний час залишається рудиментом
радянської системи освіти. Форми навчання і організації навчального процесу, закріплення
рівня компетентностей і навичок – далекі від досконалості», - пише Богдан Даниишин у
своєму блозі.
Бідність є наслідком багатьох взаємозалежних соціальних факторів, серед яких:
- економічні – падіння доходів населення, низька заробітна плата, безробіття;
- соціальні – інвалідність, старість, хвороби, дитяча бездоглядність;
- демографічні – неповні родини, молодь і старше покоління зі слабкими позиціями на
ринку праці.
Шляхи подолання бідності:
І. Скорочення майнової нерівності шляхом проведення гнучкої податкової політики.
Нерівність за розміром капіталу, наявністю і вартістю нерухомості у більшості країн,
принаймні від середини ХХ ст., істотно перевищує нерівність за поточними доходами. Але
Україна за нерівністю, що визначена за заробітками, значно випереджає не тільки ті країни,
яким притаманна помірна або слабка нерівність, а навіть і США, які визнані країною з високою
нерівністю. Так, за даними Томаса Пікетті, заробітки 50% найбідніших платників податку в
скандинавських країнах у 1970–1980 рр. (період найнижчої нерівності) становили 35%
загальних трудових доходів населення, в європейських країнах (2010 р.) — 30%, у США (2010
р.) — 25%, а в Україні (2015 р.) — лише 15%. За умови повної рівності вони б дорівнювали
50%, відповідно до частки цієї групи в загальній кількості платників податків.
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Неприпустимо низькі (навіть за національними стандартами офіційної оплати праці)
заробітки принаймні половини працюючих є характерною ознакою нерівності в Україні.
Другою особливістю є надзвичайно велика різниця в оплаті праці 1% найбільш високо
оплачуваних працівників і решти робочої сили.
Основними наслідками нерівності є консервування бідності, макроекономічна
нестабільність, звуження можливостей економічного зростання і поширення корупції,
тотальна недовіра до влади.
За відсутності можливостей забезпечити справедливий розподіл економічних
результатів, а отже й доходів, влада повинна зменшувати надмірну нерівність за допомогою
їх перерозподілу. Найочевиднішою формою є податковий перерозподіл, зокрема через
застосування прогресивної шкали оподаткування: заможніші платять більший відсоток своїх
доходів, ніж бідніші. Відповідно, заможніші "щедріше діляться із суспільством", більше
вкладають у фінансування публічних послуг, а бідніші додатково отримують певні вигоди —
за рахунок більшої їх доступності, більшого розміру допомоги тощо. Проте порівняння
українських показників з аналогами США, модель економіки якої передбачає мінімальне
втручання держави в соціально-економічні процеси, свідчить про те, що українська держава
майже усунулася від виконання цієї функції.
ІІ. Стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.
ІІІ. Упровадження системи раціональних соціальних трансфертів.
Пріоритетним завданням державної соціальної політики сьогодні варто вважати
забезпечення стабільної та якісної зайнятості, а також пом’якшення розшарування суспільства
за рівнем доходу. В цьому контексті особливої уваги заслуговують формування соціального
діалогу та інституційних механізмів узгодження фінансових ресурсів для здійснення
соціальної трансфертної політики із потребами соціального перерозподілу, економічною
доцільністю такого вибору, а також із наданими повноваженнями і покладеними обов’язками
окремих соціальних структур чи людини.
Завдання, які вирішуються системою соціальних трансфертів, можна розділити на
кілька груп:
• забезпечення населення соціально значущими послугами;
• скорочення розриву в рівні матеріального забезпечення працюючих і непрацюючих
членів суспільства, підвищення життєвого рівня різних соціальних груп населення, не
залученого в трудовий процес;
• пом'якшення негативних зовнішніх ефектів періоду пристосування населення до умов
ринку – зростання злиднів і бідності, безробіття та ін. (особливо це стосується соціальних
утриманців, в яких можливості адаптації до ринкових умов багато в чому залежать від
величини соціальних трансфертів);
• забезпечення необхідної кількості та структури відтворення трудових ресурсів.
На сьогоднішній день існує проблема низької дієвості соціальних трансфертів у питанні
відновлення добробуту вразливих верств населення, низького ступеня їх адресності та
дестимулюючого впливу на працездатне населення і низької ефективності системи соціальних
пільг. При цьому, однією із найважливіших причин неефективності соціального захисту в
Україні є продовження практики планування суспільних витрат на соціальний захист на основі
занижених соціальних стандартів, що враховують можливості державних фінансів, а не
реальну потребу в фінансуванні соціальних програм. Серед недоліків в адмініструванні
системи соціальних трансфертів слід відмітити:
• недостатність засобів боротьби з отриманням допомоги шляхом махінації;
• низька ефективність діяльності соціальних інспекторів у виявленні підозрілих справ;
• невідповідність задекларованих доходів реальному матеріальному становищу сім’ї;
• великий обсяг призначення допомоги «як винятку»;
• присутній дисбаланс у структурі самих соціальних трансфертів, в якій переважають
натуральні трансферти, яких приблизно 13 % та соціальна допомога – більш, ніж 50 %.
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З метою удосконалення системи соціальних трансфертів для вирівнювання добробуту
населення необхідно:
1. Міністерству соціальної політики України розробити та впровадити законопроект
щодо монетизації соціальних пільг. В рамках майбутнього законопроекту необхідно
впорядкувати всі види державної соціальної допомоги та здійснити перехід від надання
універсальних допомог згідно категорій населення до надання адресних індивідуальних або
сімейних допомог (на підставі персоналізації наявних потреб, врахування матеріального стану
та умов проживання). Це дасть змогу збільшити допомогу справді нужденним без суттєвого
збільшення загальних бюджетних видатків.
2. Міністерству соціальної політики разом із Міністерству економічного розвитку та
торгівлі й ДФС України створити міжвідомчу робочу групу із розроблення Концепції політики
підтримки неконкурентоспрожних верст населення. Її основна ідея має полягати у забезпечені
привабливості для населення програм перехресної підтримки економічної та соціальної
активності, згідно з якими держава допомагатиме тільки у випадку фактичних кроків людини
у справі самозабезпечення. Це забезпечить пом’якшення диференціації фактичних
економічних можливостей та сприятиме згортанню психології утриманства.
3. Кабінету Міністрів України опрацювати можливості вивільнення коштів для
збільшення соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення шляхом скасування
численних пільг, перш за все небідним верствам населення. Внести відповідні зміни до
Проекту Закону України «Про забезпечення державного контролю під час надання соціальної
підтримки» (р.№ 6159, Кабінет Міністрів України).
4. Кабінету Міністрів України внести зміни до проекту Закону України «Про
забезпечення державного контролю під час надання соціальної підтримки» ( № 6159 від
06.03.2017 р.), а саме: для забезпечення ефективного контролю у проекті необхідно приділити
окрему увагу унормуванню функціонування відкритої і доступної системи даних про
набувачів соціальної підтримки, про проведені заходи контролю у цій сфері та їх результати.
5. Міністерству соціальної політики України змінити методику визначення розміру
прожиткового мінімум. Внести відповідні поправки до Закону України «Про прожитковий
мінімум», а саме:
• переглянути структуру нормативів розрахунку прожиткового мінімуму для усіх
категорій населення з урахуванням умов їх проживання;
• змінити співвідношення продовольчих та непродовольчих товарів і послуг відповідно
до фактичних витрат населення та з урахуванням потреб належного відтворення людини,
урахувати при розрахунку прожиткового мінімуму низку життєво важливих витрат (низка
медичних препаратів, окремі засоби особистої гігієни, дитячі товари та ін.), а також витрат, які
визначають стандарт життя сучасної людини;
• забезпечити при перегляді структури набору продуктів харчування, непродовольчих
товарів та послуг врахування динаміки середнього розміру доходів сім’ї за відповідний період.
ІV. Легалізація тіньової економіки і незареєстрованих доходів.
Поширення тіньової економіки веде до зниження ефективності державної політики,
утруднення, а подекуди й неможливості регулювання економіки ринковими методами, із
застосуванням інструментів грошово-кредитної та податкової політики. Це обумовлює
необхідність використання органами виконавчої влади адміністративних інструментів
регулювання, що, у свою чергу, є підґрунтям для поширення корупції, гальмує формування в
Україні сучасної ринкової економіки, перешкоджає просування до членства у міжнародних
організаціях.
В Україні потенціал детінізації від впорядкування податкового адміністрування,
розподілу бюджетних видатків, заходів щодо фінансового контролю тощо, поступово
вичерпується. Посилення каральних заходів не лише не сприятиме впровадженню довіри та
партнерства між бізнесом та державою, але й вестиме до скорочення сумарного (офіційного
та тіньового) ВВП внаслідок зменшення тіньової складової. Ймовірними наслідками такого
процесу будуть зниження рівня життя населення України, втрата частини національного

148
багатства, декапіталізація економіки. Подальше залучення до офіційного господарського
обороту коштів, які обслуговують тіньові економічні операції або вивезені за кордон, потребує
розробки спеціальної довгострокової політики легалізації тіньових капіталів некримінального
походження з максимальним збереженням нагромадженого в цьому секторі позитивного
технологічного, організаційного, фінансового та людського потенціалу.
Стимулом детінізації економіки має стати продовження широкомасштабної податкової
реформи, спрямованої на зниження і вирівнювання податкового тягаря, спрощення податкової
системи, посилення податкового контролю за рівнем витрат виробництва, заохочення
інвестиційної діяльності та нагромадження амортизаційних фондів підприємств, мінімізацію
витрат на виконання й адміністрування податкового законодавства.
Заходи щодо легалізації тіньового капіталу мають супроводжуватися комплексом
жорстких інструментів подолання передумов корупції й запобігання подальшому розвитку
тіньового сектору та відпливу капіталу за межі України, які мають впроваджуватися
синхронно зі стимулами легалізації згідно вищезазначеної Програми. До спеціальних заходів
протидії тінізації слід віднести наступні.
Активні заходи із подолання корупції в центральних і місцевих органах державної
влади. Звільнення від відповідальності суб’єктів господарювання за подання хабарів у
попередні періоди в разі викриття з їх допомогою фактів хабарництва державних службовців.
Відкритість результатів діяльності правоохоронних органів із викриття фактів хабарництва.
Здійснення незалежної експертизи діючих законів та проектів нових законів України, а
також нормативно-правових актів міністерств, відомств, органів місцевої влади на предмет їх
відповідності антикорупційним законам України, впливу на розвиток і функціонування
«тіньової» економіки.
Приведення у відповідність з новими соціальними та економічними
умовами цивільного, кримінального, кримінально-процесуального законодавства, а також
законодавства, що стосується питань підприємницької, банківської, зовнішньоекономічної та
інших видів діяльності.
Забезпечення максимальної гласності та прозорості здійснення приватизації, прийняття
рішень у приватизаційних конкурсах, управління державними пакетами акцій, дотримання
постприватизаційних зобов’язань та процесів постприватизаційного перерозподілу власності;
запровадження відповідальності керівників за штучне зниження вартості держпідприємства у
перед приватизаційний період. Вдосконалення інституту уповноважених осіб Фонду
державного майнаУкраїни, на яких покладено завдання щодо організації контролю за ходом
приватизаційних процесів, діяльністю приватизованих підприємств та фінансових
посередників.
Посилення контролю за ефективністю використання державної власності, зокрема запровадження відповідальності керівників державних підприємств за рівень економічних
показників, виконання підприємствами платіжних зобов’язань, забезпечення реального
взаємозв’язку між продуктивністю виробництва цих господарських одиниць та рівнем доходів
їх керівного персоналу.
Забезпечення постійного моніторингу процесів, що відбуваються на фондовому
ринку, з метою відслідковування негативних тенденцій концентрації контролю над
підприємствами чи галузями, відмивання кримінальних коштів, незаконного вивезення
капіталу з України, дій, спрямованих на підрив фондового ринку України.
Зміцнення державного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів,
кредитних ресурсів та іноземних інвестицій за допомогою:
- розподілу цільових кредитних ресурсів, бюджетних капіталовкладень, інших
бюджетних асигнувань на тендерному принципі з прозорою та гласною процедурою
визначення переможців, допуском до участі у конкурсі лише суб’єктів підприємницької
діяльності з перевіреною репутацією, які мають досвід роботи на українському ринку;
- запровадження контролю за дотриманням зобов’язань, якими супроводжувалось
надання цільових кредитів, бюджетних вкладень, залучення інвестора;
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- запровадження механізму коректної оцінки майна, що пропонується до приватизації,
та регулювання цін на таке майно з метою запобігання штучного заниження його вартості.
Посилення контролю за зовнішньоторговельними операціями з метою виявлення та
припинення демпінгового експорту, експорту на інших невигідних для економічних інтересів
держави умовах, контрабандного імпорту.
Впровадження відповідальності державних службовців за незаконні дії чи
бездіяльність, які завдали збитків суб’єкту господарювання.
Оптимізація чисельності та структури органів виконавчої влади, забезпечення їхнім
працівникам оплати праці, яка б гарантувала високий рівень життя. Необхідно розробити
чіткий механізм ротації керівних управлінських кадрів, який би передбачав залучення до
управління найбільш професійно підготовлених осіб. Має діяти механізм зворотного зв’язку
між тривалістю перебування на керівних посадах та результатами діяльності.
Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.
Піднесення сільського господарства в Україні залежить від державної підтримки. Це
означає, що держава: бере на себе витрати на проведення наукових досліджень у галузі
сільського господарства, а також на підготовку кадрів; за рахунок державних коштів здійснює
охорону зовнішнього середовища, низку економічних заходів; надає сільськогосподарським
підприємствам і фермерам фінансову допомогу переважно у вигляді кредитів; контролює ціни
і забезпечує їхній паритет, який полягає в тому, що кожного року сільський виробник в обмін
на певний обсяг сільськогосподарської продукції має отримувати відповідну кількість товарів
і послуг. У номінальному вираженні концепція паритету цін передбачає, що співвідношення
між цінами на продукцію сільськогосподарського виробництва і цінами на товари і послуги,
які купують сільгоспвиробники, має залишатися постійним.
Політика паритету цін передбачає підтримку сільськогосподарського виробництва у
формі субсидій, дотацій з державного бюджету.
Зменшення міграційного відтоку людей.
Ліквідування «відпливу мозків».
Створити умови для збільшення народжуваності.
Також існує ряд загроз. Ось декілька з них:
1. Захист бідних, без стимулювання середнього класу, призводить до втрати
економічної ефективності та прогресії зубожіння.
2. Бідне суспільство неспроможне сформувати стратегію розвитку держави. Вектор
розвитку держави залежний від корпоративних інтересів.
3. Масові «штучні» протести: населення з носія влади в Україні перетвориться в
інструмент реалізації корпоративних інтересів.
4. Різке збідніння: фрустрація, пошук самовираження та зростання криміногенних
загроз. Втрата легітимності держави.
5. Патерналізм та бідність: віра у «месію» та очікування простих рішень.
Для того, щоб подолати бідність необхідно, щоб керівництво державою приклало
великі зусилля у вирішенні даної проблеми. На мій погляд, настійно необхідною є координація
різнопланових зусиль, визначення пріоритетів на коротко-, середньо і довгострокову
перспективу. Досить швидко адресними діями (переважно пасивного характеру – грошовими
виплатами, субсидіями, допомогою продуктами, одягом тощо) можна викоренити абсолютну
бідність у нaйгостpіших проявах. Пом'якшення ж відносної бідності, пов'язаної насамперед з
економічною нерівністю населення. потребує більше часу й зусиль в основному активного
характеру (допомоги у працевлаштуванні, відкритті власної справи, отриманні необхідної
кваліфікації). Що ж до суб’єктивної бідності, то попередження викликаних нею соціальних
конфліктів потрібні час, довіра до влади на всіх рівнях та узгоджені дії майже всіх соціальних
інститутів суспільства.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМЦЯ
Людмила Сарнавська, Олександра Видиборець
Київський коледж міського господарства
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
Українська влада та суспільство, прямуючи до членства у Європейському союзі,
повинні чітко усвідомлювати, що однією з ключових цілей політики ЄС та країн-членів є
розвиток підприємливості громадян та організацій Європи. Десять років тому Європейська
комісія вказала ініціативність та підприємливість як складову восьми компетентностей,
необхідних для суспільства, що має на меті досягнення консенсусу між усіма зацікавленими
сторонами та встановлення зв’язку між сферами освіти та праці. Отже, актуальність
дослідження викликана реаліями сьогодення.
Постановка проблеми. В умовах інформаційного прогресу, який проходить в часи
важливих соціально-економічних реформ, що відбуваються в нашій країні, досить гострою
постає проблема підготовки професіоналів та формування сучасної людини бізнесу, яка
відповідає теперішнім вимогам часу, володіє професійною підготовкою та креативним
мисленням, вміє досягати поставленої цілі, дотримуючись законодавства, економічної
культури підприємця та професійної етики. Зі зміною вимог соціуму, змінюються вимоги до
підприємців, їх якостей та професіоналізму.
Результати дослідження. У більшості праць, написаних як вітчизняними, так і
іноземними науковцями, підприємець повинен володіти наступними компетентностями:
новаторство, готовність до ризику, ініціативність, майнова відповідальність,
цілеспрямованість, проінформованість, здатність до жертв в інтересах справи, чіткість,
планомірність у роботі, здатність переконувати людей, комунікабельність тощо.
Сьогодні змінюється зміст праці із репродуктивної, характерної для індустріальної,
ресурснозалежної економіки, на творчу працю, що домінує у інтелектуальній, інноваційній
економіці. Таким чином, людина як феномен ринкової економіки є не власником і робітником,
не виробником і споживачем, а людиною-творцем, джерелом інноваційної активності, яка
прагне до перетворення навколишньої дійсності і самої себе, до самореалізації своїх
внутрішніх потреб та поривань. Тому для сучасного підприємця, окрім окреслених рис, слід
дослідити принципово нові фахові компетентності, враховуючи динамічність економічного,
наукового, політичного, інтелектуального та інноваційного середовища. В основі новітньої
підприємницької культури лежить принцип людиноцентричності та моральності будь-якого
сучасного бізнесового процесу. До основних моральних компетентностей сучасного
підприємниця в умовах нинішньої економічної кризи слід віднести: культуру ділової
поведінки на ринку, професіоналізм, справедливість, довіра, завоювання репутації чесного,
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компетентного та порядного партнера, гідна конкуренція, найбільш надійний партнер той,
який теж матиме зиск від угоди, дотримання чинних законів, об’єднання з однодумцями, які
поділяють дані принципи. Професіоналізм людини-підприємця – це здатність підприємця,
визначати, з урахуванням умов і реальних можливостей, найбільш ефективні способи та
шляхи реалізації поставлених завдань у межах своїх можливостей та компетенції. Реалізація
принципу професіоналізму потребує постійного професійного розвитку осіб підприємницької
діяльності, що має забезпечуватися активною життєдіяльністю, високим ступенем організації
та системою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в реальних умовах на
практиці. Постановка перед особою-підприємцем нових, більш складних завдань,
моделювання ситуацій, що вимагатимуть від нього прийняття самостійних, інноваційних
рішень, матеріальне стимулювання поліпшення якості праці спонукатимуть особу до
збагачення своїх професійних умінь, навичок і здібностей до формування потреби в
професійному зростанні.
Політична компетентність та моральна легітимність передбачає розуміння природи
основних суспільних функцій та організаційної структури сучасних держав, принципів та
форм демократії, характеру взаємодії між різними гілками влади, ролі політичних партій в
житті суспільства та економічних процесах в країні та за її межами.
Юридична компетентність підприємців формується в процесі базової професійної
підготовки, що стосується основних галузей права та ґрунтується на навичках її професійного
застосування в різних сферах економічної діяльності. Економічна компетентність
диференціюється в залежності від спеціалізації підприємця і має включати оцінку здатності
застосовувати різні типи аналізу основних економічних концепцій.
Соціологічна компетентність пов’язана з усвідомленням людиною-підприємцем
концепції соціальної структури сучасного суспільства, її динаміки та впливу на політичні та
соціально-економічні процеси.
Психолого-педагогічна компетентність є підставою для ефективних комунікаційних
контактів, коли необхідно розуміти людей, їхні інтереси, мотиви та наміри, знаходити до них
індивідуальний підхід.
Управлінська компетентність включає знання методів управління, ціннісноорієнтаційне регулювання, комплексне управління трудовою мотивацією, розвиток творчого
потенціалу тощо. Крім того, надзвичайно широке коло різнопланових повноважень і
практичних завдань вирішується за допомогою технологічних функцій. Головні серед них –
контрольно-аналітичні, організаційно-управлінські та інформаційно-комунікаційні. Кожен з
них має свої цільові орієнтири, принципи і певні набори соціальних технологій, накопичених
практичним досвідом, які забезпечують успішну реалізацію завдань у різних типових
економічних ситуаціях. Оволодіння такими знаннями та вміннями має бути суттєвим для
базової професійної підготовки сучасних підприємців і відповідати вимогам до якостей осіб
підприємницької діяльності.
Соціальна відповідальність бізнесу полягає у тому, що підприємливі особистості несуть
історично на собі тягар відповідальності за формування певних загальних, типових,
розповсюджених морально-етичних та соціокультурних типів поведінки суспільства. Кредо
бізнесу можна висловити так: «Прибуток вищий за все, але вище прибутку – честь» . Культура
бізнесу вчить розуміти смисл двох взаємозв’язаних боків підприємницької діяльності −
економічного та соціокультурного. Бізнесмен, як справжній професіонал своєї справи, вносить
у ринкову сферу не тільки поняття «норма прибутку», але й поняття високої якості товару або
послуги, поняття «честь марки», «честь фірми», облагороджуючи свою працю, роблячи її
сенсом життя. У цьому випадку одержаний прибуток у бізнесі відобразить і професійну
майстерність, і творчий зріст, і суспільну користь. Культура бізнесу поєднує прагматичний та
гуманістичний аспекти людської діяльності.
Таким чином, діловитість, ініціативність, творчість, креативність є необхідними
характеристиками формування ключової ролі економічної людини нової формації в
соціокультурному просторі сучасної цивілізації. Особливо важливо усвідомлювати це
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представникам підприємницьких прошарків сучасної України. Успішній реалізації зазначених
компетентностей заважає принцип колективізму, що залишився у спадок від командноадміністративної системи. Тому підприємцю нової формації на ціннісно-моральному та
світоглядному рівні необхідно навчитися колективно-демократичному стилю мислення, а не
лише прагненню до індивідуальної самовдоволеності. Не слід забувати і про народні традиції,
які також накладають свій відбиток на формування новітнього підприємця.
До особливостей українського господарського менталітету слід віднести такі риси, як
наявність інституту соціальних зв’язків (кумівство, дружба, родинні зв’язки) та патерналізм
(очікування підтримки, захисту, допомоги, пільг з боку держави). Успішні українські
бізнесмени рідко коли бувають спеціалістами у сфері, в якій працює їхнє підприємство. Майже
кожен український бізнесмен має закінчену вищу освіту, але це ще не означає, що діяльність
його підприємства буде якимось чином пов'язана з його науковою спеціальністю. Бізнесмени
України не є інноваторами. Вони є, в першу чергу, на відміну від їхніх західних колег,
організаторами і лише потім експертами спеціалістами у даній галузі. Для введення нової
технології чи спеціалізованих робіт вони вміють найняти на роботу хороших спеціалістівтехнологів і вміють ними керувати, і це є вражаючою рисою кожного успішного підприємця.
З погляду історичного розвитку підприємництва в Україні така характеристика українського
підприємця як організатора менеджера має пояснення. Власники малих і середніх підприємств
– це переважно особи, які досягли свого успіху, використовую чи особисті зв'язки і
знайомства. Такі зв'язки дозволили організаторам (а не спеціалістам) здобути певного успіху
в умовах економічного безладдя, яке існувало в Україні після розпаду СРСР. Цікаво, що на
сьогодні переважна більшість менш успішних підприємців, яких з першого погляду можна
було б вважати зародками майбутніх більших бізнесменів, – це також люди, які роблять ставку
на власні організаторські здібності, а не на інновацію через підприємницьку діяльність у
професійному напрямку. Саме на подолання таких негативних явищ в структурі сучасного
національного економічного типу мислення мають бути спрямовані зусилля української
освіти, культури, виховання.
Дуже цікаво аналізувати характер японського стилю формування справжніх
професіоналів. Основні риси в ньому – працьовитість, стриманість, дипломатичність і швидке
сприйняття нового, ощадливість. Японія характерна колективної організацією праці.
Важливими цінностями японців у роботі є вміння працювати з людьми, досвід і духовний
розвиток.
У Японії широко використовується "доктрина патерналізму". Патерналізм (від лат.
Patemus – батьківський) – доктрина про "батьківському". Тобто лояльне ставлення
підприємців до робітників. Так управління набуло форми демократії.
На японський менеджмент великий вплив має її культура і вихід на світовий ринок
після другої світової війни. Перейнявши деякий позитивний досвід у Європи і США, Японія
зробила направлення на удосконалення технологій і психологію менеджменту. Головним
показником в Японії, на відміну від Європи і США, є досвід. Саме досвід роботи оцінюється
вище освіти, тому в Японії керівниками стають тільки люди, які мають досвід. Спочатку в
Японії проходять практику, яка потім переходить у знання.
Японці враховують індивідуальні здібності і взаємини між людьми. Використовуючи
особисті характеристики, підбирають професію, що відповідає людині. Японці в роботі
практикують колективну відповідальність. Важливі дії не окремо взятого робітника, а всього
колективу. Головна перевага в японському менеджменті – це постійні технологічні
нововведення.
Окрім окреслених фахових компетентностей, які слід набувати сучасному підприємцю,
слід перейняти досвід японського менеджменту, а саме: працьовитість, стриманість,
дипломатичність, швидке сприйняття нового, постійне впровадження технологічних
нововведень; раціональне використання ресурсів.
В результаті проведеного дослідження, з врахуванням японського досвіду, отримуємо
наступні фахові компетентності, які повинен мати сучасний підприємець:
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- професіоналізм – це властивість людей систематично, ефективно і надійно
виконувати складну професійну підприємницьку діяльність в найрізноманітніших умовах;
- концептуальність – здатність представляти діяльність фірми в цілому та адаптувати
її до мінливих умов, володіння навичками стратегічного планування та вмінням масштабного
мислення;
- дипломатичність – здатність працювати з людьми, будувати стосунки у спілкуванні
як всередині фірми, так і за її межами;
- оперативність – передбачає вміння швидко вирішувати нестандартні проблеми та
вибрати найоптимальніший варіант з кількох альтернатив;
- аналітичність – вміння застосовувати наукові методи аналізу, насамперед
кількісного, діагностувати проблему та визначати альтернативне рішення перед внесенням
коректив до плану діяльності;
- здатність до адміністративних рішень, що передбачає набуття навичок вирішення
організаційних та процедурних питань;
- комунікативність – вміння передавати свої ідеї та розробки як усно, так і письмово;
- постійне впровадження технологічних нововведень;
- ощадливість – раціональне використання ресурсів;
- соціальна відповідальність передбачає, що підприємливі особистості несуть на собі
тягар відповідальності за формування певних загальних морально-етичних та
соціокультурних типів поведінки суспільства.
Висновки. Таким чином, теоретичний аналіз різних поглядів на проблему формування
нових фахових компетентностей майбутнього підприємця дав можливість зробити висновок
про те, що підприємницька діяльність є об'єктивно складною, тому вона важка для освоєння,
вимагає тривалого періоду теоретичного і практичного навчання.
Узагальнення опрацьованих якостей необхідних для ділової людини-підприємця
дозволило нам виділити власні якості формування діяльності підприємців з виділенням у ній
загальних і психологічних складових. До загальних якостей були віднесені наступні
складові:
мета
(ціль), визначення основних і допоміжних факторів, планування
підприємницької діяльності, інформаційне і нормативно-правове забезпечення, організація
підприємницької діяльності, контроль результатів. Психологічний рівень формування
діяльності підприємця представлений такими складовими: мотивація діяльності,
прогнозування кінцевих результатів, здатність до прийняття на себе відповідальності за
рішення, визначення ризиків, прийняття рішень, формування ефективних комунікацій,
створення умов для ефективної трудової діяльності та інші.
Для вирішення проблем формування сучасного підприємця необхідна реалізація
наступних умов: створення відповідного ціннісного, морально-етичного, національного
середовища; набуття молоддю нових ціннісних орієнтирів з урахуванням українських
національних народних традицій та культури, базових принципів – людиноцентричності та
моральності; формування сучасного підприємця як інноваційної особистості з рисами
ініціативності, креативності, діловитості, творчості через освіту, культуру та виховання;
сприяння державними та соціальними інститутами формуванню провідного «середнього»
соціального класу як фундаменту розвитку сталого демократичного українського суспільства.
Таким чином, засоби освіти, культури, виховання є, з нашої точки зору,
найефективнішими засобами зростання (зрощення) людського капіталу з метою підвищення
рівня його економічної та підприємницької культури та свідомості.
Підсумовуючи наше дослідження, необхідно відзначити, що саме підприємницький
прошарок в будь-яком демократичному суспільстві несе основний потенціал його
національно-креативного
та
перетворювально-інноваційного розвитку. На сучасне
підприємництво покладаються надії і як на механізм, що регулює соціальну взаємодію з
позиції орієнтації на гуманістичні цінності. Духовно-практичний потенціал суб’єкта
підприємництва містить творчо-інноваційний актив, сполучений із зусиллями волі й знань
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у сфері організації й управління, які сукупно спрямовані на самовдосконалення й
самозбереження.
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ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ ЗВО
НА ЗАНЯТТЯХ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА У ПРОЦЕСІ
СПОРТИВНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ
Аліна Дубова, Лариса Скородумова
Бахмутський коледж мистецтв ім. І. Карабиця
За останні роки спостерігається збільшення кількості студентів, що мають відхилення
у стані здоров'я. Адаптація цих студентів до інтелектуальних, фізичних та нервових
навантажень стає актуальною проблемою, яка потребує свого вирішення у ЗВО протягом усіх
років навчання. Загальне зниження психосоматичного здоров'я студентів повинно привести до
комплексного системного шляху зміцнення здоров'я, що базується на глибокій диференціації,
виборі лікувальних педагогічних технологій, форм організації навчального процесу,
дозування навчальних навантажень з урахуванням багатьох факторів. Важлива роль у
вирішенні цієї проблеми належить лікувальної фізичної культури.
Ключові слова: студенти, здоров'я, лікувальна фізична культура, фізична реабілітація.
Key words: students, health, medical physical culture, physical rehabilitation.
Постановка проблеми. Кожна професійна діяльність вимагає від людини певних
нахилів, необхідних фізичних та психічних даних, а також відповідного особистісного
розвитку. Професійна придатність людини є ніщо інше, як необхідний комплекс здібностей,
фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, які потрібні для набуття певних
виробничих функцій та успішної діяльності в тій чи іншій сфері виробництва або духовного
життя. Тому, її не можна зводити тільки до суми знань, умінь і практичних навиків, які
набуваються в ході професійного навчання. Педагогічна діяльність, як необхідна умова серед
інших передбачає наявність фізичного здоров’я. Відповідно до основ законодавства про освіту
усі органи управління й ланки цієї системи покликані забезпечувати всебічний фізичний
розвиток і зміцнення здоров’я юного покоління – громадян XXI ст. [4; 3].
Виклад основного матеріалу. Лікувальна фізична культура необхідна складова
навчального процесу у ВНЗ, вона допомагає укріпити та вдосконалити здоров’я молодого
покоління. Ніколи фізичне виховання й охорона здоров’я підростаючого покоління не були
настільки важливими для суспільства, як у наші дні. Різко зростає оздоровче та
загальнокультурне значення фізичного виховання й охорони здоров’я в реалізації державної
політики. Це виховання, спрямоване на підготовку високоосвічених, енергійних, ініціативних
людей, здатних до активної та продуктивної діяльності в різних сферах. Це вимагає такої
постановки навчально-виховного процесу у навчальному закладі, яка б забезпечувала
створення міцного фундаменту здоров’я молоді, допомагала їй глибоко оволодіти знаннями у
сферах медицини, гігієни та утверджувати раціональний спосіб життя, як умови здоров’я,
повноцінної високопродуктивної праці, наповненої радощами творчості. Важливим завданням
сьогодення є система заходів з поліпшення здоров’я населення, якості життя, високої
працездатності, збільшення тривалості та періоду трудової активності людей.
Фізична реабілітація, масаж та лікувальна фізична культура застосовується з
найдавніших часів. Розроблено нові, ефективні, практичні методики реабілітації хворих з
різними патологіями. Реабілітація є процесом всебічної допомоги спортсменам, хворим
студентам для досягнення ними максимально можливої при наявному захворюванні
повноцінності, при скороченому терміні відновлення засобами неспецифічної терапії.
Завдання фізичної реабілітації полягають в тому, щоб спеціальними засобами запобігти
ускладненню, що супроводжують стан хворих, підвищують загальний тонус та настрій,
ліквідувати застійні явища, сприяти відновленню серцево-судинної, нервової, дихальної
системи, опорно-рухового апарату, залоз внутрішньої секреції, органів травлення,
відновлювати функціональний, фізичний та психічний стан, фізичні якості (силу, рівновагу,
швидкість, спритність, гнучкість), формувати компенсаторні системи, виховувати мотивацію
до збереження здоров’я, залучати до здорового способу життя. Профілактична спрямованість
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фізичної реабілітації передбачає впровадження різних форм і методів відновлення здоров’я та
сприяння повноцінному життю.
Методи, що використовуються у фізичній реабілітації під час використання вправ
можна розподілити на методи організації хворих, методи організації виконання вправ, методи
навчання вправами, методи дозування навантаження та відпочинку, що забезпечують
можливість більше враховувати індивідуальні особливості й підбирати спеціальні засоби, які
підвищують ефективність процедури. Засоби фізичної реабілітації включають: гігієнічні
фактори, використання сил природи, загартування, раціональне харчування, режим, фізичні
вправи, психорегуляцію, медико-біологічні фактори відновлення, кінезіотерапію, масаж,
фізіопроцедури. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства однією з актуальних
проблем є пошук дійових чинників оздоровчого впливу на студентську молодь, яка у зв’язку
з перенесеними захворюваннями не може в повній мірі використовувати можливості
загальноприйнятої системи фізичного виховання і за станом здоров’я віднесена до спеціальної
медичної групи. Тривожні тенденції збільшення контингенту у спеціальних медичних групах
свідчать не тільки на проблематичність їх подальшого всебічного розвитку, а й на можливі
перспективи зростання кількості молодих спеціалістів із зниженою працездатністю і ранньою
інвалідністю [1].
Для того, щоб забезпечити ефективність процесу оздоровлення студентів спеціальних
медичних груп, потрібно чітко уявити собі завдання, які необхідно при цьому вирішувати. Так,
відомо, що та чи інша хвороба сприяє виникненню різних негативних змін в організмі. І
найголовніші з них є наслідком обмеженої рухової активності. Це призводить не тільки до
порушення функціональної діяльності систем організму, але й до порушення його взаємодії із
зовнішнім середовищем, знижується імунітет, погіршується функціональна діяльність
життєво важливих органів і навіть у молодих людей формуються механізми регуляції, що
характерно для зрілого і похилого віку. Невипадково за останні роки помітно «омолодилося»
багато захворювань і особливо серцево-судинних захворювань та нервової системи, органів
зору і опорно-рухового апарату. Оздоровчий вплив занять фізичними вправами реалізується
завдяки фізичному тренуванні в основі якого лежить елементарний факт посилювання
відновлювальних процесів під впливом стомлення після фізичного навантаження, якщо воно
не перевищує можливостей організму, інтенсивно протікають процеси відновлення
енергетичних потужностей тканин, які сприяють підвищенню м’язової працездатності на
більш високий, ніж у вихідному положенні, рівень. Якщо у цьому періоді фазі
суперкомпенсації-фізичне навантаження повторюється, то відбуваються ті ж зміни, але з
однією різницею: ступінь перевищення досягнутої працездатності над вихідним рівнем її
збільшується ще значніше. Подальше повторення навантажень, які здійснюються у фазі
суперкомпенсації, призводять до послідовного зростання м’язової працездатності
(В.П. Мурза, 2005 рік). Отже, для студентів важливим є не тільки систематичні заняття
фізичними вправами, але й забезпечення при цьому зростаючого у своїй дії на організм
оздоровчо-тренувального впливу. Інакше кажучи, берегти ослаблений організм студентів у
процесі занять фізичного виховання необхідно не тільки від добре відомої (і часто
перебільшеної) небезпеки надмірних навантажень, але й від недостатньо врахованої небезпеки
малих навантажень. Тому, студенти, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної
групи, мають значно більшу потребу в заняттях фізичними вправами, ніж їх ровесники, які
займаються в основному навчальному відділенні та групах спортивного вдосконалення.
Проведення оздоровчої-реабілітаційної роботи на заняттях лікувальної фізичної
культури з ослабленими студентами.
Заняття базуються на врахуванні індивідуальних психофізіологічних особливостей,
фізичних можливостей кожного студента та реакції його організму на фізичне навантаження.
Головною особливістю занять є не спортивна спрямованість, а цілеспрямоване використання
фізичних вправ з метою поліпшення фізичного, психічного здоров’я, удосконалення
функціональних можливостей організму за допомогою засобів фізичної культури і спорту.

157
Фізичні вправи мають бути дозованими і не виконуватися з максимальним зусиллям, а на межі
своїх можливостей.
З перших занять студенти опановують прийоми самоконтролю і визначення ступеня
втоми, вчаться оцінювати частоту серцевого скорочення (ЧСС) після фізичного навантаження.
Особливу увагу на заняттях з лікувальної фізичної культури потрібно приділяти дотриманню
правильної техніки дихання під час виконання вправ і формуванню правильної постави.
Викладач на своїх заняттях з (ЛФК) використовує різні форми та методи, які допомагають
студентам мобілізувати свої фізичні якості у повсякденному житті та допомагають укріпити
свій фізичний стан.
Для ефективності реабілітації викладач повинен дотримуватись таких принципів:
1. Ранній початок реабілітаційних заходів. Це допомагає швидше відновити функції
організму, попередити ускладнення.
2. Безперервність реабілітаційних заходів. Цей принцип лежить в основі ефективності
реабілітації, тому, що тільки безперервність і поетапність реабілітаційних процесів є
запорукою скорочення часу на лікування.
3. Комплексність реабілітаційних заходів. Під керівництвом викладача та лікаря,
реабілітація проводиться й іншими спеціалістами: соціологом, психологом, педагогом.
4. Індивідуальність реабілітаційних заходів. Реабілітаційні програми складаються
індивідуально для кожного студента при цьому враховується: загальний стан, саме
захворювання, вихідний рівень фізичного розвитку, психологічний стан, вік, стать.
5. Необхідність реабілітації у колективі. Проходження реабілітації у колективі собі
подібних людей морально підтримує пацієнта, нівелює дискомфорт пов’язаний з наслідками
захворювання.
6. Повернення до активного фізичного стану. Це досягнення основної мети
реабілітації, що робить молоду людину матеріально незалежною, морально задоволеною,
психічно стійкою, активним учасником громадського життя.
Основні завдання занять з лікувальної фізичної культури з ослабленими студентами:
1. Зміцнення здоров’я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загартуванню
організму.
Для виконання цього завдання потрібно, насамперед, забезпечити кожному студенту
кількісно і якісно повноцінний руховий режим. Для кожного студента необхідно правильно
визначити та активно використовувати весь арсенал засобів лікувальної фізичної культури.
Разом з тим під час визначення медичних груп є серйозні упущення, які у подальшому
впливають на ефективність оздоровчих, навчально-тренувальних занять. Кількість студентів,
зарахованих за станом здоров’я до спеціальних медичних груп, здебільшого надмірна, часто у
ці групи зараховують студентів, які могли б займатися у підготовчій чи й основній групі.
Як відзначали С.Ф. Цвек і В.С. Язловецький (1983), брак єдиних вимог лікарів до
визначення спеціальної медичної групи, визначення групи для занять фізичним вихованням
тільки за діагнозом перенесеного захворювання без урахування ступеня функціональних
порушень, фізичного розвитку і підготовленості призводять до того, що відсоток студентів з
відхиленням у стані здоров’я у різних закладах вищої освіти різний і часто завищений.
Трапляються випадки, коли лікарі включають багатьох студентів з незначними порушеннями
опорно-рухового апарату чи серцево-судинної системи до спеціальної медичної групи без
достатніх на те причин.
Із цього приводу М.М. Амосов (2002) говорив: «Інколи лікарі шкодять справі своїми
догмами, запобіганнями, формулою «Не нашкодь». Лікарі бояться фізкультури. Ось що тепер
потрібно для фізкультури: узаконити правочинність її як методу профілактики і лікування,
уточнити показання при різних захворюваннях і станах, визначити «дозування» і правила
безпеки використання. Зробити це складно, але можливо, якщо забезпечити науковий підхід
до визначення рівня тренованості хворого чи здорового, якому дають рекомендації з
фізкультури. Перестрахування при визначенні медичної групи, як і помилкове розуміння
принципу «насамперед не нашкодь», наносить чималу шкоду здоров’ю молоді, яка гостро
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потребує активності за обов’язкової умови повноцінного фізичного і психічного розвитку,
однак позбавлена фізичних навантажень через перебування у спеціальної медичної групи несе
серйозну шкоду в оздоровленні студентів, які перенесли захворювання. Одна із основних
проблем-це заборона (так звані «звільнення» від практичних занять з фізичного виховання)
або часткове обмеження певних вправ із рухового режиму без достатніх для цього підстав.
Загальновідомо, що ті фізичні вправи, до яких організм погано адаптований (наприклад: біг),
виявляються найціннішими в умовах обережного, строго дозованого використання. Будь-яка
фізична вправа може бути виключена лише на деякий час, після чого її треба поступово
включати у заняття. Заборона будь-яких вправ за медичними показниками через погане
пристосування організму до їх виконання може стосуватися тих рухів, які не мають
прикладного значення, наприклад, деякі гімнастичні вправи, як-то «шпагат». Жодна фізична
вправа, яка має прикладне значення, не може бути протипоказаною взагалі, без визначення
періоду, впродовж якого діє заборона, через незадовільну адаптацію організму до цієї вправи.
Єдиним правильним рішенням у цьому разі є поступове поліпшення адаптації організму до
вправ такого виду. Основним засобом, який забезпечує розвиток адаптаційних процесів, має
бути сама «протипоказана» вправа. Не виключати, а дозовано, з урахуванням рівня наявних
порушень і пристосувальних можливостей організму використовувати цю вправу, що
становить одне із важливих завдань занять лікувальної фізичної культури. Для досягнення
максимального оздоровчого ефекту під час занять треба використовувати суворо
диференційовані (залежно від порушень та обсягу пристосувальних можливостей) методи
занять. Важливо також враховувати, що організм студентів цієї категорії потребує рухової
активності не менше, а частіше і більше, ніж організм здорових юнаків і дівчат, причому йому
потрібна якісно інша рухова активність. Процедури загартовування є включенням людини в
цілющі впливи природи.
Для загартовування використовують основні процедури: повітряні і сонячні ванни,
обтирання, обливання, душ, купання. В результаті багатократного повторення процедури
підвищується стійкість організму до впливу низьких температур, відбувається тренування
захисних реакцій організму.
Позитивний результат загартовування можливий при дотриманні таких умов:
1. Регулярність загартовування протягом року з урахуванням клімату і погоди.
2. Застосування декількох індивідуально підібраних процедур.
3. Тривалість процедур і сила їх впливу варіюються в залежності від стану здоров'я і
індивідуальних особливостей.
У механізмі загартовування лежить загальний адаптаційний синдром. Плюси
полягають в тому, що людина отримує можливість жити в умовах, раніше несумісних з життям
і вирішувати завдання, перш нерозв'язних. Підвищується стійкість до захворювань.
До мінусів можна віднести лише невиконання принципів загартовування, в результаті
чого наступають різні порушення в організмі. Зрозуміло, загартовування не є абсолютною
гарантією проти простудних і особливо простудно-інфекційних захворювань, так як розвиток
останніх пов'язано не тільки зі станом терморегуляції, але і з іншими обставинами.
Найбільш дорогоцінний дар, який людина отримує від природи-здоров'я. Недарма в
народі кажуть: «Здоровому чудово!». Людина сама творець здоров'я! Замість марити про живу
воду та технічних чудотворних еліксирах, краще з раннього віку вести активний і здоровий
спосіб життя, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватися правил особистої та
суспільної гігієни, гартуватися-домагатися розумними шляхами справжньої гармонії здоров'я.
Загартовування-потужний оздоровчий засіб ― з його допомогою можна уникнути багатьох
хвороб, продовжити життя і на довгі роки.
2. Ліквідація залишкових явищ після перенесеного захворювання та підвищення
фізичної і розумової працездатності. Оволодіння новими фізичними вправами і руховими
навичками, безумовно, важливо для студентів. Однак безпосередньою, найближчою за часом
«віддачею» від оздоровчих навчально-тренувальних занять фізичної культури і має бути
підвищення розумової і фізичної працездатності, а також ліквідація або зменшення впливу
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залишкових явищ після захворювання. Відомо, що правильно організовані (відповідно до
сучасних досягнень теорії та методики фізичного виховання і лікувальної фізичної культури)
заняття фізичними вправами і загартування суттєво підвищують психічну та фізичну
працездатність [2, 3, 4, 5, 6]. Кожен із засобів фізичного виховання має здатність стимулювати
працездатність. Однак значно більший ефект виявляє комплексне застосування різних форм
занять фізичними вправами і природних факторів. Отже, проведення оздоровчих, навчальнотренувальних занять з фізичної культури дає значний ефект в оздоровленні та фізичному
зміцненні організму студентської молоді.
3. Підвищення компенсаційних можливостей організму.
В основі оздоровчого впливу занять фізичними вправами, і особливо якщо вони
проводяться в умовах паркової чи лісопаркової зони, лежить розвиток таких змін в організмі,
які сприяють підвищенню компенсаційних можливостей організму і розгортанню механізмів
загальної адаптації та ефективності виконання визначених завдань.
4. Формування та удосконалення основних рухових умінь та навичок, необхідних для
опанування майбутньої професії.
Вирішенню цього завдання в закладах вищої освіти сприяє організація фізичного
виховання, яке забезпечує професійно-прикладну фізичну підготовку всіх студентів. Для
студентів, зарахованих за станом здоров’я до спеціальної групи, професійно-прикладна
фізична підготовка має велике значення, значно більше, ніж для здорових їх товаришів, адже
юнаки і дівчата, які перенесли серйозні захворювання, не можуть розраховувати на те, що вони
пристосуються до вимог своєї трудової діяльності завдяки природним даним організму і
процес такого пристосування відбудеться сам по собі. Оволодіння окремими професійно
важливими навичками доцільно розпочинати уже з перших оздоровчо-тренувальних занять.
Включення у зміст практичних занять фізичних вправ, які мають прикладне значення і
використовуються для лікувально-профілактичного напряму, сприяють підвищенню
ефективності занять (Р.Т. Раєвський, 2002). Враховуючи ці дані, можна рекомендувати
використовувати окремі спеціальні вправи, які розвивають професійно важливі якості вже з
перших оздоровчо-тренувальних занять у спеціальної медичної групи, коли вирішуються
лікувально-профілактичні завдання.
5. Формування навичок і виховання звичок особистої і суспільної гігієни та здорового
способу життя.
Якщо оволодіння фізичними вправами, досягнення високої фізичної працездатності,
які вимагають інтенсивного тренування, для студентів спеціальної медичної групи є справою
надто складною, то формування навичок і звичок особистої та суспільної гігієни, здорового
способу життя є досить доступними для них. Дотримання правил гігієни, розумне і дбайливе
ставлення до свого здоров’я для студентів, які перенесли захворювання або мають проблеми
зі своїм здоров’ям, особливо важливо. Під час занять з ЛФК студенти оволодівають правилами
особистої гігієни, пов’язаними насамперед, із заняттями фізичними вправами і загартуванням
(прийняття водних процедур, розумний розпорядок дня, догляд за шкірою), а також навичками
правильної поведінки у колективі та суспільстві. Беззаперечною умовою здорового способу
життя є повне виключення будь-яких впливів, які можуть порушити нормальну
життєдіяльність організму. Неприпустиме вживання алкогольних напоїв, навіть у свята.
Згубний вплив на організм молодих людей здійснює тютюнопаління. Тютюновий дим, як
стверджують лікарі, є сильнодіючою сумішшю шкідливих газів, рідин і твердих дрібних
часточок. Він містить понад 4000 компонентів, більшість із яких є фармакологічно активними,
токсичними, мутагенними і канцерогенними.
6. Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи їх значення для студентів з ослабленим
здоров’ям.
Принцип всебічного і гармонійного розвитку організму передбачає забезпечення
планомірного й цілеспрямованого розвитку всіх його органів та систем і фізичних якостей
особи. Правильне фізичне виховання великою мірою сприяє повноцінному психічному
розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій. Масові фізкультурно-спортивні
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заходи займають важливе місце в системі організації здорового способу життя студентської
молоді. Вони є методом залучення молоді до занять фізичною культурою й спортом,
реабілітації організму, підвищення фізичної підготовленості, виховання необхідних рухових
навичок і вмінь, які сприяють підвищенню мотивації до занять фізичною культурою й
спортом. Фізкультурно-оздоровчі масові заходи поєднують у своєму змісті не тільки
спортивні змагання з метою перевірки навичок і вмінь, набутих у процесі занять фізичними
вправами, але й з метою організації активного оздоровчого відпочинку, релаксації та
реабілітації. Оздоровчі, фізкультурно-спортивні заходи проводяться у вигляді туристських
походів, участі у різних змаганнях, днях здоров’ях та інших фізкультурно-спортивних заходах,
а також у виконанні наукових та науково-методичних робіт з проблем фізичного виховання і
спорту, тощо. Студенти можуть брати участь у оздоровчих, масових фізкультурно-спортивних
заходах, виключаючи фізичні вправи, які не шкідливі для даного захворювання. Студенти, які
звільнені від практичних занять з фізичного виховання на тривалий термін, мають брати
участь у проведенні масових фізкультурно-спортивних заходів як судді, помічники суддів,
секретарі чи помічники секретарів.
Висновки. Завдання фізичної освіти-навчити студентів користуватися набутими
знаннями, щоб використовувати засвоєні уміння і навички в практичній діяльності. Окрім
виконання специфічної функції, фізична освіта сприяє більш ефективному вирішенню
функцій освіти, а також її видів: розумової, політичної, професійної, тощо. Таким чином,
фізична освіта, як вид освіти-спеціально організований педагогічний процес, спрямований на
всебічний фізичний розвиток студентської молоді, їх специфіку підготовки до виконання
соціальних обов'язків у суспільстві. Фізична активність є дієвим фактором зміцнення здоров’я
та підвищення працездатності студентської молоді. Регулярні фізичні вправи сприяють
удосконаленню фізіологічних та психологічних механізмів адаптації, які представляють
собою сферу широких соціальних контактів між студентами, сприяють обміну інформації,
дозволяють їм швидко подолати адаптаційний бар’єр. Здоров’я підростаючого покоління є
головною метою закладів вищої освіти України.
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У статті розглядається соціально-педагогічна проблема індивідуалізації фізичного
виховання студентів, які мають відхилення у стані здоров’я. Розроблено комплексні вправи
для занять фізичного виховання студентів, які належать до спеціальних медичних груп, що
враховують індивідуальні особливості студентів та передбачають чітке дозування фізичного
навантаження, щодо поставленого діагнозу спільно з профілактичними і оздоровчими
засобами відновлення організму. Комплексні вправи, які запропоновані на заняттях фізичного
виховання передбачають оздоровлення студентів спеціальної медичної групи під час
навчальних і позанавчальних занять для кожної нозологічної групи. Основне питання, яке
розглядається у процесі навчальних занять, це специфіка організації та проведення занять зі
студентами спеціальних медичних груп, в яких розглядаються завдання, проблеми та
перспективи оздоровчо-профілактичної роботи, формування у них здорового способу життя,
підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Ключові слова: здоров’я, комплексні вправи, нозологічні групи, студенти, спеціальні
медичні групи, фізичне виховання.
Key words: health, complex exercises, nosological groups, students, special medical groups,
physical education
Постановка проблеми. Молодь на сучасному етапі розвитку мало приділяє уваги
своєму здоров’ю. Одна із важливих функцій розвитку підростаючого покоління, це міцне
здоров’я, яке допоможе у майбутньому житті. Збереження здоров’я молодого покоління-це
актуальна проблема сучасного українського суспільства. Погіршення соціально-економічних
показників, санітарно-епідеміологічної та екологічної ситуації в країні негативно впливають
на здоров’я підростаючого покоління. Кількість студентів, які належать до спеціальних
медичних груп із кожним роком зростає [2]. Тому, фізичне виховання має передбачати
раціональне поєднання нових підходів до педагогічного процесу з дисципліни «Фізичне
виховання» з використанням комплексних вправ.
Фізичне виховання, як один з основних напрямів виховання є компонентом усебічно
гармонійного розвитку особистості. Тобто, фізичне виховання є системою соціальнопедагогічних заходів, які спрямовані передусім на зміцнення здоров’я та загартування
організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних якостей людини, формування
життєво важливих рухових умінь і навичок. В Україні з кожним роком збільшується кількість
студентів, які за станом здоров’я належать до спеціальних медичних груп (СМГ). За даними
наукових досліджень, кількість студентів із низьким рівнем психофізичного стану за останні
5 років збільшилась у 2-3 рази та становить 25-60% від загальної кількості відносно здорової
молоді. Часто внаслідок недостатньої рухової активності молоді люди переносять
захворювання, які з часом набувають хронічних форм. Такі студенти надовго, часто на багато
років, залишаються позбавленими активних занять фізичними вправами або отримують
недостатню кількість фізичних навантажень, що не задовольняє потреби організму.
Студенти, які за медичними показниками належать до СМГ, не повинні займатись
фізичним вихованням за програмами, які розроблені для здорових та фізично підготовлених
однолітків. Для цього контингенту студентів методика і організація занять, а також загальний
режим повинні мати цілком іншу організацію. Головним завданням фізичного виховання
студентів СМГ повинно бути забезпечення оптимальної оздоровчо-профілактичної рухової
активності (залежно від індивідуально-типологічних особливостей психофізичного стану та
нозології), а також формування стійкого інтересу і потреби у фізичному самовдосконаленні,
насамперед основі теоретичних знань та розуміння важливості і відповідальності цього
процесу.
На жаль, традиційна фізична підготовка студентів спеціального медичного відділення
на навчальних заняттях не є ефективною. У програмі дисципліни «Фізичне виховання» не
повною мірою розкриваються зміст та спрямованість навчально-тренувального процесу для
студентів СМГ. Рекомендації, щодо організації та технології побудови занять мають
узагальнений характер. В результаті виникають розходження та неоднозначність у підходах
до організації та побудові практичних занять із цим контингентом, а проблема формування у
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молоді мотивів і потреб у регулярній фізичній активності, як складової частини здорового
способу життя залишається нерозв’язаною.
На сьогодні гостро постала проблема індивідуалізації у процесі фізичного виховання
студентів СМГ. Диференційований підхід до організації та побудови навчально-тренувальних
занять підвищить рівень психофізичного стану студентів, сприятиме професійному ставленню
особистості.
Аналіз актуальних досліджень. Проблема збереження та зміцнення здоров’я в освіті
досліджується багатьма сучасними науковцями та фахівцями. Глобальними проблемами
сучасного стану здоров’я молоді і всього людства присвячені праці Г.Л. Апанасенка, В.І.
Вернадського, М. Мамардашвілі, В. Сірнова та ін. Різні аспекти формування здорового
способу життя та охорони здоров’я молоді розглядалися у працях Є.Г. Булича, Г.П.
Голобородька, О.Д. Дубогай, Н.Н. Завидівської, О.О. Яременко та багатьох інших.
Дослідження, щодо окремих питань методики й організації фізичного виховання та
фізичної культури студентів медичних груп проводили Є.Г. Булич, О.Д. Дубогай, І.В. Осіпова,
В.В. Небесна, Є. Сівохоп та ін. Аналіз літературних джерел показав, що оздоровлення
студентів пропонується в основному шляхом застосування якогось одного засобу (рухової
активності певного різновиду, спеціальної дієти, психотренінгу, різноманітних методик
очищення організму, тощо). Спроби відокремити домінуючий чинник і взяти його за основу
забезпечення здоров’я існували вже давно. Але будь-який з цих чинників, застосований
окремо, не в змозі охопити всю різноманітність процесів, що відбуваються в організмі людини
в результаті її взаємодії з природою, соціальним оточенням, тощо [3]. Саме тому, поняття
оздоровлення-це система дій і заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я.
Низка науковців наголошує на зниженні рівня прояву рухових здібностей студентів, які
належать до спеціальної медичної групи (О. Благій, М. Бєлогурова), про низький рівень
організації процесу фізичного виховання студентів ВНЗ та про тенденції зниження рівня
фізичного стану студентів і значень параметрів між проявом рухових здібностей і величиною
показників функціональних систем організму (Л. Денисова, І. Хмельницька, Л. Харченко).
Науковці єдині в тому, що для поліпшення фізичного стану студентів необхідно підвищити їх
рухову активність. Ураховуючи реальні соціально-економічні умови в Україні, це можна
зробити переважно лише за рахунок самостійних занять фізичними вправами [6].
У роботах В. Ареф’єва, Г. Іванової, Д. Піскової самостійні заняття фізичними вправами
розглядаються, як засоби оптимізації фізичного виховання студентів або, як засоби
диференціації та індивідуалізації навчання. У наукових працях А. Благій, А. Віндюка, Л.
Графа, С. Огороднікова, М. Третякова пропонуються орієнтовні програми для самостійних
занять фізичними вправами. Усе це, вимагає створення оптимального рухового режиму
протягом навчання у ВНЗ, що сприятиме зміцненню здоров’я та фізичному вдосконаленню
майбутніх фахівців. Ефективність занять спеціальних медичних груп за оздоровчими
програмами є: знання й дотримання основ здорового способу життя, знання основ організації
й методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності, уміння
застосовувати різні види й форми рухової активності на практиці, знання основ методики
оздоровлення й фізичного вдосконалення традиційними та нетрадиційними засобами й
методами фізичної культури [4]. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених
використанню комплексної вправи у навчальному процесі, це питання залишається
недостатньо розробленим. У даний час ще мало досліджень, присвячених індивідуалізації
фізичного виховання студентів, які мають відхилення у стані здоров’я. Практично відсутні
роботи, присвячені розробці програм занять зі студентами з ослабленим здоров’ям у
позанавчальний час. Саме тому, метою нашого дослідження є розробка та обґрунтування
комплексних вправ у фізичному вихованні студентів, які належать до спеціальної медичної
групи, з використанням індивідуальних диференційованих програм.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети визначили такі завдання
дослідження:
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1. Здійснити аналіз літературних джерел, щодо стану організації фізичного виховання
студентів, які займаються у спеціальній медичній групі.
2. Обґрунтувати доцільність розподілу студентів спеціальної медичної групи за рівнем
фізичного здоров’я та нозології.
3. Запропонувати спеціальні комплексні вправи для студентів спеціальних медичних
груп.
Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувалися такі методи:
теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; анкетування; педагогічні методи
дослідження (педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний
експеримент).
Виклад основного матеріалу. Фізичне виховання у ЗВО студентів, які належать до
спеціальної медичної групи, спрямоване на підвищення рівня соматичного здоров’я, що є
ідеальним варіантом первинної профілактики хронічних, соматичних захворювань. Оздоровчі
технології в даному випадку спрямовані на збільшення функціональних резервів, компенсацію
порушених функцій, вторинну профілактику захворювань та їхніх ускладнень, відновлення
знижених функцій організму [6]. В студентській групі необхідно створити комфортні умови
для ослаблених молодих людей за допомогою диференційованого підходу при здійсненні
освітнього процесу з урахуванням особливостей їх розвитку та стану здоров'я, у виконанні
медико-психологічних рекомендацій, формування у студентів навичок здорового способу
життя. Здоровий спосіб життя з точки зору медиків-це гармонійний режим поєднання роботи
та відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність, дотримання гігієни, відсутність
шкідливих звичок, а також найважливіша складова ― доброзичливе ставлення до оточуючих
і до життя взагалі в будь-яких його проявах [7].
Фізична освіта у навчальних закладах дає студентам знання про вплив фізичних вправ
на організм людини, розвиває фізичні якості, рухові навички, забезпечує фізичну підготовку
студентської молоді до життя, суспільно-громадської діяльності.
Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи у ВНЗ проводиться впродовж
всіх курсів навчання (окрім випускного курсу) в наступних формах:
- навчально-практичні заняття;
- теоретичні заняття (лекції, диспути, бесіди);
- додаткові заняття (індивідуальні, групові);
- позаурочні заняття (самостійно виконання комплексів ЛФК стосовно конкретного
захворювання, як в режимі дня, так і у вільний від занять час, спортивні свята, конкурси,
фізкультурно-оздоровчі заходи, турпоходи, секції з ЛФК і ін.);
Для роботи в спеціальній медичній групі викладач повинен знати анатомічні та
фізіологічні особливості студентів, проводити систематичне поглиблене вивчення
контингенту групи, з метою виявлення їх індивідуальних можливостей та визначення
напрямків розвиваючої роботи, фіксувати динаміку розвитку студентів, знати методики
проведення лікувальної фізичної культури для хворих з різними захворюваннями, знати
показання та протипоказання до проведення лікувальної фізичної культури, знати санітарногігієнічні норми при проведенні занять і правила техніки безпеки та охорони праці, вести облік
освоєння студентами загальноосвітніх програм, вести систематичне спостереження за
реакцією студентів на запропоновані навантаження за зовнішніми ознаками втоми,
контролювати самопочуття студентів у процесі занять.
Головна мета в спеціальній медичній групі це - зміцнення здоров’я, покращення
фізичного розвитку, загартування організму;
* розширення діапазону функціональних можливостей основних фізіологічних систем
організму, що відповідають за енергозабезпечення;
* підвищення захисних сил організму;
* роз'яснення значення здорового способу життя принципів гігієни, правильного
режиму праці і відпочинку, раціонального харчування, перебування на повітрі;
* освоєння основних рухових навиків;
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* виховання морально-вольових якостей і інтересу до регулярних самостійних занять
фізичною культурою;
* формування навичок правильного дихання та довільного керування диханням.
Таким чином, охорону здоров'я студента у навчальному закладі слід розглядати, як
комплексну соціально-педагогічну проблему, яку можливо розв’язати лише під патронатом,
опираючись на громадську думку та за рахунок цілеспрямованих заходів з боку педагогічної
системи.
Фізичне виховання відіграє важливу роль у збереженні і зміцненні здоров’я студентів,
збільшенні тривалості життя, формуванні професійно-важливих якостей особистості. Проте,
за численними науковими даними, останнім часом в Україні спостерігається стійке
погіршення стану здоров’я населення і зокрема, студентської молоді. У структурі
захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання,
злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви, які
характеризуються негативною динамікою). Студенти найчастіше мають захворювання
опорно-рухового апарату, нервової системи, органів чуття та органів дихання (вегетосудинної дистонії, гострі респіраторні захворювання, грип, ангіна, хронічний бронхіт,
бронхіальна астма, пневмонія); захворювання органів травлення та ендокринної системи
(гастрит, холецистит, виразкова хвороба); менше випадків захворювань спостерігається в
сечостатевій системі, крові, кровотворних органах та системі кровообігу [1].
Досліджуючи фізичне виховання студентів спеціальних медичних груп у ВНЗ, ми
виявили, що при комплектуванні груп для академічних занять із фізичного виховання,
планування фізичних навантажень потрібно диференційовано підійти до занять, ураховуючи
нозологічні форми захворювань, протипоказання до того чи іншого фізичного навантаження.
Ми вважаємо, що для студентів спеціальних медичних груп важливими є не тільки
систематичні заняття фізичними вправами, але й корекція порушених функцій організму.
У даний час досить вивчений вплив постійної перевтоми на здоров’я людини. Зусилля
педагогів і вчених спрямовані на запобігання перевантаженням за допомогою розроблених
«здоров’язберігаючих технологій», тобто сукупності прийомів, методів, форм навчання й
підходів до освітнього процесу, підвищення рівня фізичного та духовного здоров’я, мотивації
до здорового способу життя, організації свого рухового режиму, що адекватний власному
стану не тільки в навчальних заняттях з фізичного виховання, але й у позанавчальний час [5].
У процесі впровадження комплексних вправ у сфері вищої освіти нами були враховані
питання якості здоров’я збереження, а також його взаємозв’язок із рівнем готовності до
професійного вдосконалення майбутніх фахівців.
Комплексні вправи, які запропоновані нами передбачають оздоровлення студентів під
час навчальних і позанавчальних занять для кожної нозологічної групи:
1. підбір комплексних вправ аеробного та анаеробного режиму енергозабезпечення в
навчальній формі занять, який є оптимальним для кожної нозологічної групи;
2. руховий режим, дозування, інтенсивність, інтервали відпочинку у кожній
нозологічній групі, протипоказання;
3. позанавчальні заняття.
У процесі занять зі студентами проводились такі види роботи:
1. Дослідження вихідної діагностики кількості соматичного здоров’я та фізичної
працездатності для подальшого розподілу на навчальні групи.
2. Розробка змісту навчального заняття:
а) підготовча частина (враховуючи стан здоров’я студентів);
б) основна частина (перша частина дихальні вправи за різними методиками, друга –
індивідуальні комплекси для кожної нозологічної групи, перевірка домашнього завдання);
в) заключна частина (медитаційні практики, навіювання за різними оздоровчими
методиками);
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г) домашнє завдання (виконання комплексів ЛФК згідно нозології захворювання,
комплекс «Йоги» для початківців – кожен студент підбирає самостійно комплекс, що викликав
у нього
особистий інтерес, ведення щоденника самоконтролю).
3. Розробка індивідуальної програми оздоровлення студентів, підґрунтя якої становить
підбір індивідуального рухового режиму для кожної нозології.
4. Реалізація оздоровчої програми під наглядом лікаря й викладача.
5. Поточний (етапний) контроль ефективності процесу оздоровлення (за необхідності)
та внесення коректив у методику та організацію процесу.
6. Заключна діагностика кількості соматичного здоров’я та фізичної роботоздатності,
порівняльний аналіз показників початкового та кінцевого тестування з оцінкою ефективності
за окремими параметрами тестів.
7. Складання індивідуальної програми подальшого оздоровлення в домашніх умовах
(у період літніх канікул).
Розробка та застосування комплексних вправ у фізичному вихованні студентів, які
належать до спеціальних медичних груп, що враховує індивідуальні особливості студентів та
передбачає чітке дозування фізичного навантаження, щодо поставленого діагнозу спільно з
профілактичними й оздоровчими засобами відновлення організму, робить даний напрямок
актуальним. Нами було досліджено зміст робочих програм, які забезпечують фізичне
виховання студентів ВНЗ, оздоровча спрямованість занять [2]. Розроблений зміст
комплексних вправ та його використання на заняттях зі студентами спеціальної медичної
групи та ії оцінка ефективності. Обґрунтована диференціація засобів, методів та змісту занять
із фізичного виховання з урахуванням фізичних можливостей організму і їх резерву та
захворювань студентів спеціальної медичної групи.
Висновки. Небезпека здоров’ю нації потребує внесення докорінних змін у роботу, щодо
формування та реалізацію державної соціальної, молодіжної політики, розробки і прийняття
на державному і місцевому рівнях таких політичних й управлінських рішень, які дозволять
державі більш відповідально ставитись до здоров’я своїх громадян. Протягом останнього
десятиліття в Україні склалася хвилююча ситуація: різко погіршилось здоров’я і фізична
підготовленість студентської молоді. У цьому контексті проблема організації фізичного
виховання для студентів спеціальної медичної групи залишається актуальною і вимагає
негайного розв’язання. Вивчення стану питання про здоров’я у процесі фізичного виховання
студентів за даними літературних джерел свідчить: фізичне виховання у вищих навчальних
закладах орієнтовано на досягнення нормативних вимог, на реалізацію декларованої
державної програми, а не на задоволення потреби в руховій активності кожного студента, без
урахування його інтересів і мотивів. Причинами низького рівня фізичної підготовленості,
поряд зі спадковістю, умовами та способом життя, станом довкілля, медичним
обслуговуванням, була низька мотивація та відсутність індивідуального підходу до студентів.
Використання комплексних вправ у процесі навчальних та позанавчальних форм занять із
фізичного виховання, які спрямовані на поступову корекцію роботи ослаблених органів і
систем з використанням рухових режимів, оптимальних для кожної нозології протягом
навчального року, сприяло підвищенню рівня фізичного здоров’я, фізичної підготовленості
студентів спеціальної медичної групи. Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук
організаційних форм моніторингу здоров’я студентів спеціального медичного відділення.
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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
Вадим Земляк
Хмельницький політехнічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Мале підприємництво – найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя зі
своїми закономірностями розвитку та специфічними перевагами. Сучасний світ довів, що
малий бізнес, незважаючи на величезний ризик, є невід'ємною складовою будь-якої ринкової
економіки і у своїй діяльності стикається з великими труднощами.
У світовій економіці практично немає такої сфери, яка могла б обійтися без продукції
та послуг малого бізнесу. Він є привабливою формою зайнятості та необхідний для ринку.
На відміну від великого підприємництва малий бізнес мобільний, швидко реагує на
зміни і потреби ринку, пропонує штучний, унікальний товар або послугу, має високу
ефективність капіталовкладень і прибутковість.
У розвинених країнах малий і середній бізнес забезпечують половину внутрішнього
валового продукту.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі виставило на обговорення проект
урядового розпорядження щодо Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в
Україні на період до 2020 року.
"Метою ухвалення проекту розпорядження є затвердження довгострокових пріоритетів
державної політики у сфері створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання
бізнесу та розкриття потенціалу МСП", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.
Передбачається, що в результаті схвалення проекту розпорядження матиме
опосередкований ефект на ринок праці. Результатом реалізації плану заходів з реалізації
Стратегії буде спрощення умов ведення підприємницької діяльності, що, у свою чергу,
сприятиме зростанню кількості робочих місць у сфері підприємництва.
Зазначається, що малий і середній бізнес в Україні вже досить тривалий час функціонує
у складних умовах соціально-економічного розвитку. Крім того, в 2014 році в Україні
розпочалась економічна криза – втретє за історію незалежності країни, що мало наслідком
руйнування виробничих потужностей та транспортної інфраструктури, втрати міжгалузевих
та логістичних зв’язків, ускладнення міжнародних відносин, недоступності енергетичної
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сировини (вугілля), суттєвого зростання інвестиційних ризиків та негативних очікувань
населення. Також значний негативний вплив мали і накопичені системні диспропорції,
наслідками яких стали девальваційні та інфляційні шоки.
Останні наявні статистичні дані показують, що у 2015 році в Україні налічувалось лише
423 великі підприємства (або 0,02% загальної кількості суб’єктів господарювання). Решта
суб’єктів – це МСП, в тому числі 15 тис. 510 суб’єктів середнього підприємництва, 1,96 млн
суб’єктів малого підприємництва (327 тис. 814 малих підприємств та 1,6 млн фізичних осібпідприємців). У МСП у 2015 році було зайнято 6,5 млн осіб (фізичних осіб-підприємців – 2,3
млн осіб), що становить 79,1% від загальної кількості зайнятих. Водночас МСП згенерували
59% загальної доданої вартості за витратами виробництва по суб’єктах господарювання.
За даними Державної служби статистики України станом на 01.01.2016 року частка
малих підприємств становила 327814 одиниць, тобто 95,5% від загальної кількості, середніх –
15203, великих – 423
Наприклад, у Європі в цілому на малих і середніх підприємствах працює 68% зайнятого
населення, і вони виробляють 58% ВВП. А в Італії середній та малий бізнес забезпечує близько
95% доходу держави.
Значення малого підприємництва полягає в іншому:
1.Вирішенні проблеми зайнятості населення, в тому числі за рахунок само зайнятості
підприєм- ців, створенні нових робочих місць. В розвинених країнах на малий бізнес припадає
до 50% всіх зайнятих та до 70-80% нових робочих місць;
2. Наданні гнучкості економіці шляхом опера- тивного реагування на зміни
кон’юнктури ринку;
3.Формуванні конкурентного середовища, в тому числі за рахунок обмеження
можливостей та ліквідації монополій, стимулювання виробництва тих товарів та послуг, яких
потребує споживач;
4. Визначенні темпів економічного зростання шляхом прискорення реалізації новітніх
технічних і комерційних ідей, випуску наукоємної продукції.
Кількість працівників малого бызнесу у відсотках від загальної кількості найманих
Україні: у 2011 – 26,8%, у 2012 – 26,8%; у 2013 – 27,1%; у 2014 – 26,7%, у 2015 – 26,9%. За
цими даними бачимо стабільність та незначне збільшення найманих працівників на малих
підприємствах, внаслідок цього, збільшується частка загальної кількості найманих
працівників на підприємствах.
Позитивним є зростання обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих
підприємств. Станом на 01.01.2016 рік він становив 937112,8 млн. грн. Якщо аналізувати 2015
рік, можна сказати, що в даному періоді спостерігалось збільшення обсягу реалізованої
продукції по малим підприємствам, враховуючи те, що за 2014 рік обсяг становив 32,9%
порівняно з 2015, а за 2013 рік збільшився на 5,2% до 2014 року, але в 2012 році відбулося
зменшення на 0,4%, і в 2011 році збільшення на 10,7% відносно 2012 року.
Покращення ми бачимо по заробітній платі. Станом на 01.01.2016 рік середня заробітна
плата по малим підприємствам становить 3 455 грн. Порівнюючи з минулим роком показники
зросли 18,1% (2013 – 2 829 грн). Але на даний показник нам не потрібно звертати велику увагу
тому, що цей показник, на нашу думку, зріс тільки за рахунок підвищення мінімальної
заробітної плати в Україні
До основних проблем розвитку малого підприємництва слід віднести:
1. Загальний стан економіки України. На тенденції розвитку малого підприємництва
безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників.
Підприємництво функціонує як один з елементів реальної економічної системи, тому реагує
на всі зміни (позитивні і негативні), які відбуваються в економіці країни.
2. Монополізація бізнесу. Для нормального розвитку малого і середнього бізнесу
необхідно зменшити масштаби монополізації великого бізнесу. Адже зараз в Україні великі
підприємства просто витісняють дрібний бізнес. У підсумку виходить, що невелика кількість
великих гравців просто поглинають ринки.
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3. Низька конкуренція на внутрішніх ринках. У багатьох сферах спостерігається висока
концентрація великих підприємств, а показники виходу на ринок нових фірм залишаються
низькими. У такій ситуації новим гравцям на ринку виробництва товарів і послуг важко
зміцнити свої позиції, та й взагалі вижити. Основні проблеми конкурентного середовища
полягають у тому, що багато секторів мають високу концентрацію фірм і олігопольних
структур, які призводять до завищених цін.
4. Відсутність достатнього стартового капіталу, власних фінансових ресурсів,
сировини, матеріалів, приміщень і обладнання. Визначальною метою становлення малого
бізнесу в Україні є вирішення проблеми фінансового забезпечення його діяльності, тобто
створення достатньої фінансової бази. До цієї проблеми додаються: низька інвестиційна
активність, відсутність стимулів для інвестицій; проблеми з доступом до кредитів, недолік
заставного майна, найвищі розміри процентних ставок комерційних банків; недоступність
кредитних ресурсів, як для започаткування, так і для ведення бізнесу чи його відновлення;
недостатні зв’язки з міжнародними фінансовими організаціями по залученню інвестицій і
гарантій.
5. Недосконалість податкової системи. Сучасною податковою системою держава
створила сприятливі умови для переходу підприємств у тіньовий сектор економіки. Більшість
підприємств в тій чи іншій мірі приховують свої доходи, щоб платити менший податок.
Неефективне оподаткування розглядається як основна перешкода в розвитку сектора малого
бізнесу.
6. Високий рівень корупції, нестабільність умов ведення бізнесу, бюрократія,
рейдерство. Залежно від того, яка економічна культура панує в країні, збільшуються або
зменшуються ризик і витрати ведення бізнесу. Це дуже важливо і для вітчизняних
підприємців, і для зарубіжних партнерів. На жаль, Україна належить до країн, в яких
підприємництво є справою з високим ступенем ризику і великими неформальними витратами.
Зараз спостерігається ситуація загальної неповаги до законів, ухилення від сплати податків,
зміцнення особистих неформальних зв'язків, породжених корупцією і хабарництвом.
Корупція відноситься до основних неформальних факторів, які стримують розвиток
підприємницької діяльності в Україні.
7. Нерозвиненість інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва.
Незважаючи на велику кількість об'єктів інфраструктури (бізнес- центри, бізнес-інкубатори,
технологічні парки, інформаційно-консультативні установи, громадські об'єднання суб'єктів
підприємництва), їх роль в розвитку малого бізнесу України ще дуже незначна.
8. Декларативна форма державної підтримки. На сьогодні в Україні діє слабкий
механізм фінансування та кредитування, має місце неправильне інформаційне та
консультаційне забезпечення, недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів. Під
державною підтримкою необхідно розуміти державне регулювання сектора малого
підприємництва, яке передбачає, перш за все, свідоме формування державними структурами
відповідних умов становлення і розвитку малого бізнесу, створення стимулів, використання
матеріальних і фінансових ресурсів, що залучаються дляйого суб'єктів.
9. Нестача кваліфікованого персоналу, відсутність практичних навичок
підприємливості працівників у веденні бізнесу, недосконалість системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності.
10. Обмежені можливості для захисту від протиправних посягань.
11. Криза неплатежів та проблеми з формуванням нових взаємозв’язків каналів збуту.
Крім того, до основних проблем належать надмірна кількість дозволів, норм і ліцензій;
неефективні і корумповані перевірки; застарілі технічні стандарти, часто успадковані з
радянських часів; непослідовне і неефективне використання правил; слабкий захист прав
власності.
Розвиток саме малого бізнесу є одним із найперспективніших засобів створення
конкурентної ринкової системи. Заснування власного підприємства стримується головним
чином складностями безпосередньо відкриття власної справи.
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Першочерговими заходами ефективної підтримки та визначення головних перспектив
розвитку малого бізнесу:
 державна підтримка: сприяти формуванню сприятливого підприємницького клімату
(привести чинні нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування у відповідність до принципів державної регуляторної політики;
розробити механізм часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за
кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації
інвестиційних проектів;
 міжнародна допомога (фінансова, технічна, у підготовці кадрів): розробити
механізми надання матеріальної допомоги малим підприємствам, що виробляють екологічно
чисту продукцію сільського господарства, займаються її переробкою та експортом; сприяти
переорієнтації вивільненої робочої сили на нові види діяльності у сільському господарстві та
у сфері розвитку «зеленого туризму»; сприяти залученню безробітних, зареєстрованих у
містах, до працевлаштування на новостворених робочих місцях у сільській місцевості ;
 інтеграційна підтримка через субпідряд, франчайзинг, лізинг тощо;
 кооперування та самоорганізація малого бізнесу на політичних та економічних
засадах, а саме: спілки, асоціації, громадські об’єднання, кооперативи, мережі, стимулювати
проведення регіональних конкурсів (тендерів) щодо закупівлі товарів та надання послуг
малими підприємствами за кошти державних та місцевих бюджетів, а також участь
підприємців у виконанні регіональних замовлень.
 професійна підготовка та ефективне управління кваліфікованими кадрами: місцевій
владі необхідно сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання їм одноразової грошової
допомоги для започаткування власної підприємницької діяльності; при перепідготовці та
підвищенні кваліфікації особливу увагу слід приділяти професіям, що не тільки користуються
попитом на ринку праці, але й дають змогу започаткувати власну справу; проводити семінари
та курси підвищення кваліфікації для всіх бажаючи розпочати підприємницьку діяльність.
Важливим інструментом розвитку малого підприємництва є сприяння розвитку
інноваційного підприємництва. Розвиток інноваційного підприємництва є одним з важливих
конкурентних переваг країн ЄС. Як свідчить європейська практика, використання цієї
переваги вимагає спеціальних заходів державної політики. Зокрема, за підтримки ЄС можуть
відбуватися:
- розробка і впровадження бюджетних програм фінансування наскрізного
інноваційного процесу - від наукової розробки до виготовлення дослідних зразків на
технологічних напрямках, визначених пріоритетними;
- здійснення державних закупівель інноваційної продукції з визначенням
максимального розміру підприємства, у якого проводяться закупівлі, а в разі закупівлі у
великих підприємств - з обов'язковим залученням підприємств малого бізнесу на
субконтрактних принципах (досвід Великобританії);
- надання державних грантів для малих і середніх підприємств на освоєння інноваційної
продукції (товарів або послуг) на пріоритетних технологічних напрямках, залучення до
фінансування таких грантів коштів міжнародних програм (зокрема, європейських Horizon2020 і COSME);
- формування ряду довгострокових кредитних програм по фінансуванню інноваційних
проектів малого бізнесу, які будуть здійснюватися державними банками, із залученням для їх
фінансування коштів міжнародних фондів та міжнародної технічної допомоги, при цьому
важлива координація з технологічними пріоритетами програми відродження промисловості
ЄС;
- створення спеціалізованого банку венчурного кредитування за участю державного
капіталу з розгалуженою регіональною мережею, з орієнтацією на кредитування малого
бізнесу, формування політики такого банку з наданням пріоритетності кредитування
інноваційних проектів, спираючись на наявний досвід Великобританії, Німеччини, Франції,
Нідерландів;
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- нормативно-правова та організаційна підтримка створення комунальних банків,
орієнтованих на кредитування інноваційних проектів місцевого розвитку, що здійснюються
на принципах державно-приватного партнерства;
- надання правової та методичної підтримки капіталізації інтелектуальної власності,
створеної науково-технічними колективами і суб'єктами підприємництва;
- сприяння формуванню мережі венчурних фондів з відповідним нормативним
визначенням їх правового статусу, регуляторних обмежень, прав і зобов'язань;
- створення інформаційно-пошукових систем і баз даних інноваційних проектів і
підприємств, прогресивних технологій, потреб в нових розробках і технологіях;
- налагодження системи інформаційно-освітнього забезпечення та безпосередньої
правової та методичної підтримки отримання мікрокредитів суб'єктами підприємництва.
Для інформаційного забезпечення малих підприємців та спрощення їх доступу до
необхідної інформації сформувати у регіонах бази даних, які будуть нагромаджувати та
впорядковувати інформацію щодо норм чинного законодавства України; інформаційноаналітичні матеріали відносно розвитку підприємництва регіону, цінової ситуації,
регуляторної політики, наявних банківських установ та кредитних спілок з переліком їх послуг
у сфері кредитування суб’єктів малого підприємництва.
Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого підприємництва
передбачає, насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і захисту
приватної власності; розробку дійових законодавчо-нормативних актів, спрямованих на
стимулювання малого бізнесу; усунення правових суперечностей і скасування положень, що
гальмують розвиток приватної ініціативи.
Недавні новини що до малого бізнесу в Україні.
Круглий стіл
1 лютого 2018 року у Торгово-промисловій палаті України відбувся круглий стіл
«Державна політика щодо малого бізнесу України 2018: виклики та очікування».
Організатори: Державна регуляторна служба України, Торгово-промислова палата
України та Громадська рада при ДРС.
Під час круглого столу обговорювались питання:
 про стан та проблеми малого бізнесу в Україні;
 про результати впровадження оновленої методології проведення аналізу впливу
розроблених проектів регуляторних актів у 2017 році;
 про наслідки прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження вимог до суб’єктів господарювання щодо приймання електронних платіжних
засобів в оплату за продані ними товари (надані послуги)»;
 про результати впровадження постанови Кабінету Міністрів України від03.2017 №
231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають
гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування
реєстраторів розрахункових операцій»;
 про проведення інвестиційного конкурсу «Комплекс заходів з благоустрою та
облаштуванню зупинок громадського транспорту в м. Києві».
Участь у круглому столі приймали лідери всеукраїнських та регіональних об’єднань
підприємців, народні депутати України, представники зацікавлених центральних органів
виконавчої влади, ЗМІ.
Українська Рада Бізнесу планує діяльність на 2018 рік.
22 лютого відбулися збори Координаційної Ради Української Ради Бізнесу (Загальні
Збори), де представники бізнес-асоціацій працювали над ревізією поточних планів,
корегуванням
задач
та
плануванням
діяльності
на
2018
рік.
Важливу увагу участники зборів приділили питанню експертизи поточних законодавчих
ініціатив, які мають пожвавити реформи. УРБ має «білий список» законопроектів до
підтримки, до якого участники об’єднання пропонують нові ініціативи та актуалізують
пріоритети.
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Висновки. Якби я був міністром економіки, я би покращив інфраструктуру та створив
ефективну правовову базу, що б створила простір для розвитку громадських організацій та
інших асоціацій, націлених на вирішення проблем розвитку малого бізнесу в Україні.
Отже, в сучасній національній економіці України мале підприємство вимушене долати
ряд макроекономічних перешкод, основною причиною яких є неефективна фінансова
підтримка, надмірний податковий тиск та інші обмеження, встановлені на законодавчому
рівні. Саме тому перспективним шляхом подолання цих бар’єрів має стати досягнення
консенсусу в тому, що інтереси підприємництва мають захищати самі підприємці.
Літературні джерела:
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ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
Наталія Саркіц
Бахмутський індустріальний технікум
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Сьогодні йде інтенсивне дослідження всіх аспектів інтеграції в глобальну економічну
систему в усіх без винятку країнах,в тому числі і в світовий ринок трудових
ресурсів.Дослідження стану розвитку світового ринку трудових ресурсів і загальних тенденцій
міжнародної міграції робочої сили є надзвичайно злободенними. В силу свого географічного
положення Україна знаходиться на перехресті потоків нелегальної міграції з різних регіонів
світу до Західної Європи, що зумовлює актуальність окремого вивчення трудової міграції. І
ще один аспект міжнародної міграції має надзвичайну, можна сказати стратегічну
актуальність для пострадянських країн і, в тому числі, для нашої держави – це інтелектуальна
трудова міграція, яка фактично зараз неконтрольована і призвела до кадрового спустошення
цілих наукових галузей (Україну лишили вже близько 500 докторів наук). Вивчення причин,
напрямків та тенденції цього виду міграції дозволить виробити ефективні контрзаходи такому
руйнуванню наукового потенціалу країни.
Вихідні передумови.
Під впливом інформаційної революції у світовому господарстві формується нове
середовище. Змінюється звичний характер конкурентної боротьби. Поряд із традиційним
пошуком ринків збуту тепер іде напружений пошук цінних видів ресурсів, серед яких перше
місце належить інформаційним ресурсам та їхнім носіям — людям. Компанії, що діють у
високотехнологічних галузях, посилено полюють за інтелектуальними ресурсами. Без них
тепер не можна вижити в конкурентній боротьбі. Виникає, таким чином, попит на добре
підготовлених спеціалістів, котрі можуть засвоювати великі обсяги інформації, володіють
технікою її обробки. Одночасно зростає попит на інші категорії працівників (фахівців у галузі
комунікацій, фінансів, освіти, науки і т. д.) [10, 14, 15].
Великий бізнес провідних індустріальних країн, так само як і транснаціональний
капітал, виявляє активний попит на висококваліфікованих спеціалістів та науковців, тобто
інтелектуальні кадри, потребу в яких він не в змозі задовольнити за рахунок власних ресурсів.
Унаслідок формування підвищеного попиту на високоосвічені кадри виник новий вид
трудової міграції — «відплив умів», що посідає особливе місце в міжнародній міграції робочої
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сили. Характерною рисою цього виду міграції є те, що нею охоплюються люди, які мають на
батьківщині роботу й певний рівень заможності. Основними мотивами їхнього переїзду в інші
країни є, з одного боку, відмінності в умовах для наукових досліджень у різних країнах,
відсутність на батьківщині перспектив творчого зростання, а з іншого — суттєві відмінності у
соціальному статусі й винагороді вчених, винахідників, конструкторів, працівників мистецтва,
лікарів.
Важливою особливістю сучасного міжнародного ринку праці є те, що національні
ринки робочої сили високорозвинутих країн задовольняють попит на неї не тільки власного,
національного, а також іноземного капіталу. У США, наприклад, одним з вагомих факторів,
що стимулює приплив іноземних приватних інвестицій, є наявність у цій країні
висококваліфікованих робітників найрізноманітніших спеціальностей, без яких неможливе
сучасне високотехнологічне виробництво [1].
Метою даної роботи є вивчення сучасного стану та тенденцій розвитку глобальної
системи нелегальної міжнародної міграції інтелектуальних трудових ресурсів та місця, яке
займає в ній Україна.
Для досягнення мети роботи вирішувалося ряд завдань:
- проаналізувати головні причини виникнення міжнародної міграції трудових
ресурсів та економічні ефекти таких міграційних потоків;
- дослідити стан сучасного світового ринку праці та виділити головні тенденції його
розвитку;
- розглянути місце і роль України в системі міжнародної міграції інтелектуальних
трудових ресурсів, виділити причини і наслідки включення нашої країни в активний
міжнародний обмін трудовими ресурсами.
Економічна функція нелегального ринку праці зводиться переважно до обслуговування
потреб величезної маси дрібних та середніх підприємств в індустріальних країнах, які, на
відміну від великих підприємств, неспроможні застосовувати в широких масштабах дорогі
працезбережувальні
технології.
Ціпідприємства
не
можутьтакож
за
потреби
переводитисвоїкапітали у країни з дешевою робочою силою, як це часто
роблятьгігантськітранснаціональнікорпорації (ТНК). Держава, як правило, мовчазно сприяє
використанню праці нелегалів.
Сучасна структура світового ринку праціхарактеризується, насамперед, виникненням
такого
нового
й
особливого
його
сегмента,
якийпов'язаний
з
використаннямвисококваліфікованихспеціалістів (науковихпрацівників, інженерів, аналітиків
систем та ін.), а такожфахівців у галузіінформатики, менеджерів і т. д. Розвиток
розглядуваного сегмента ринку робочої сили значною мірою зумовлюється стрімким
зростанням світової торгівлі послугами. Специфікацього сектора ринку праціполягає в тому,
що завдяки розвинутій мережі телекомунікацій певна частина інтелектуальної робочої сили
може
брати
участь
у
виробничомупроцесі,
щоздійснюється
на
будьякійвідстанівідмісцяїїперебування.
Для України питання міжнародної міграції є особливо важливими та досить значна,
особливо у відтворенні населення певних регіонів. Відомо, що у міграціїберуть участь
переважно люди молодшихвіковихгруп. У місцяхїхприбуттязростаєчасткамолоді, азначить, і
можливостіпокращаннядемографічноїситуації.Протилежні наслідки міграції населення
спостерігаються у районах вибуття мігрантів.
Нині Україна на міжнародних ринках переважно виступає як держава — експортер
робочої сили, хоча відмічається тенденція до зростання кількості іноземних громадян, які
працюють в Україні. Серед країн, в які спрямовані потоки трудової міграції з України — Росія,
Польща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а останнім часом — і Німеччина, Португалія, Іспанія та
інші розвинені країни Західної Європи. Потік трудової міграції у цьому напрямку
обумовлений перш за все близькістю кордонів та певною лояльністю місцевих законів до
працівників-емігрантів. Введення візових режимів в окремихкраїнах (зокрема-Росія,
Чехіятощо), де переважно працювали робітники з України, сприяє розширенню географії
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міграції робочої сили. Все більше українців емігрує для роботи у США, Канаду, країни
Близького Сходу тощо. У нашій країні працевлаштовуються громадяни з В'єтнаму, Туреччини
переважно у сфері торгівлі, послуг тощо, в той час як українці за кордоном — у промисловості,
будівництві, сільському господарстві.
Міграція робочої сили для України на даний час має переважно негативні наслідки.
Мігрують, як правило, висококваліфіковані спеціалісти, але лише невеликий відсоток їх має
гарантовану роботу і відповідні соціальні та трудові гарантії. Згубним для економіки країни,
для формування її науково-технічного потенціалу є виїзд за кордон науково-технічних кадрів
та підготовлених на сучасному рівні молодих спеціалістів. Це негативно може вплинути на
темпи відновлення економікиУкраїни.
Україна за чисельністюнаселення є однією з великих держав Європи. Але в Україні
спостерігається демографічний спад. У періодміж 2012 і 2016 роками загальна чисельність
населення скоротилася більш ніж на 7 млн. внаслідок різкого зниження народжуваності і
негативного сальдо міграції. На сучасному етапі в межах України виділяють три райони
притягання інтенсивних маятникових міграцій: Донецько-Макіївська агломерація, Київська
агломерація, а також міста областей західного регіону України - Закарпатської, Львівської,
Івано-Франківської і Чернівецької області.
Стійке зростання чисельності населення демонструє лише м. Київ, а також Київська
область, що пояснюється збільшенням радіусу маятникових трудових міграцій до Києва.
Міграції відіграють важливу економічну роль. Насамперед вони сприяють
територіальному перерозподілу трудових ресурсів, більш повному їх використанню. Крім
того, міграція населення сприяє розвитку нових виробництв, освоєнню нових територій тощо.
Згідно статистики МОМ в Україні, станом на 2016рік, лідерами за областями з трудових
мігрантів були такі регіони: Донецькаобл., Закарпатська обл.-дуже високий рівень
закордонних мігрантів, Львівська обл., Івано-Франківська обл. - високийрівень, Вінницька
обл., Рівненська обл.-середній рівень закордонних мігрантів.
За результатами дослідження, проведеного експертами європейської комісії
«CaritasInternational» на 2016 рік - 4,5 млн трудових мігрантів з України перебувають за
кордоном, з яких 1,7 млн- у країнах ЄС. За іншими оцінками, ця цифра коливається від 2 до 7
млн. Найбільше українців-мігрантів працює в Росії (від1до3 млн),у Польщі кожного року
працює майже 300 тис. осіб, Чехії – 200 тис., Португалії -150 тис., Іспанії і Італії по100 тис.,
Греції -50 тис., менше у Туреччині, Ізраїлі, країнах Північної Європи, Близького Сходу.
Ієрархія мотивів, які зумовлюють поїздки за кордон:
 заробіток задля поліпшення житлових умов;
 придбання машини або інших дорогих товарів тривалого вжитку;
 накопичення коштів для оплати навчання дітей у ВНЗ;
 накопичення стартового капіталу для створення власного бізнесу.
Шляхи вирішення проблем:створення робочих місць, вирішити питання підвищення
рівня оплати праці;обмеження «тіньової» економіки та «тіньової» зайнятості; комплексна
оцінка міграційних потоків, ситуації в регіонах та їх потенціалу і розробка нормативноправових документів, які б забезпечили виконання вищеперерахованих заходів.
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СТАРТАПИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Олеся Мельник, Ольга Кобилянська
ВСП Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
Розвиток стартапів є надзвичайно актуальною темою в ХХІ столітті і в Україні, і в цілому
світі. Зараз стартапи - сучасний тренд, про який ще 15 років тому нічого й не чули.
Легкість глобального доступу до клієнтів по всьому світу, швидке освоєння технологій
споживачами, бізнесом дозволило стартапам зростати прискореними темпами. Підвищення
уваги до стартапів у країнах з розвинутими інноваційними системами зумовило їхній
позитивний вплив на розвиток економіки [1].
Головною метою роботи є дослідження поняття та ознак стартапу, узагальнення
основних проблем та визначення перспектив розвитку стартапів в Україні.
Стартап – відносно нове явище в українській економіці. Його сутність, специфіку
функціонування та управління українська бізнес-спільнота вивчає з досвіду закордонних
бізнесменів, які почали оперувати даною категорією ще в першій половині ХХ ст. [2].
Вікіпедія дає наступне тлумачення поняттю «стартап»:
Стартап або стартап-компанія (від англ. Start-up - запускати) - компанія з короткою
історією операційної діяльності. Як правило, такі компанії створені недавно, перебувають у
стадії розвитку або дослідження перспективних ринків. Нові проекти в галузях високих
технологій часто називають хайтек-стартап. Термін «стартап» можна застосовувати до всіх
сфер діяльності, переважне поширення він отримав в сфері інформаційних технологій та
інтернет-проектів [3].
Колесник В.І. наводить наступні ознаки стартапу, як економічної категорії:
– носії бізнес-ідеї (стартапери) не завжди є (будуть) керівниками реально працюючого
підприємства;
– носії бізнес-ідеї зазвичай шукають інвестора (покупця бізнесу) для практичної
реалізації своєї ідеї;
– інвестування в стартап пов’язане з суттєвим ризиком, тому часто виникає потреба
співпраці команди стартапу з венчурними інституціями економіки;
– бізнес-модель, яка трансформуватиме ідею в реально працюючий бізнес, повинна мати
схильність до масштабування
– це необхідна умова ліквідності стартапу як товару на ринку, один з найперших
інтересів потенційного покупця стартапу;
– мета стартапу в класичному її варіанті – продаж бізнесу (працюючої бізнес-моделі);
– зазвичай над стартапом працює міжфункціональна команда в умовах
невизначеності [2].
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Перелік можна доповнити характерними особливостями, які у своїй праці визначають
Гладка Л.І., Колєснік Є.О.:
- створення нового та унікального продукту, який буде задовольняти найважливіші
потреби споживачів;
- швидкий розвиток (зазвичай, стартами створюються за 3-4 місяці за винятком
високотехнологічних стартапів, на впровадження яких необхідно більше часу) [4].
Фактично до 2005 року в Україні взагалі не було стартапів. Основною причиною
розвитку українських стартапів була економічна криза 2008 р., після якої деякі інвестори
звернули увагу на технологічний ринок.
Починаючи з 2005 року українські стартапи стали досить популярними, їх успішність
зумовлена тим, що компанії шукають ринкові провали, розвивають нові технології, створюють
нові бізнес-моделі. Це підтверджується й тим, що кількість стартап-компаній за останні роки
стрімко зростає [1].
Проаналізувавши ринок стартапів в Україні можна констатувати:
1) щороку на українському ринку з’являється від 300 до 500 нових стартапів;
2) сумарна кількість стартапів, які постійно є на ринку, тобто, вдало працюють близько
900 проектів.
3) приблизно з 600 стартапів в рік виживає лише кілька десятків (20-40).
Важливо відмітити, що 49% всіх стартапів діють в Києві. Решта розподілилась містам
України: Дніпропетровськ - 16%; Львів - 9%; Харків - 8%; Одеса - 6%; інші міста - 12% [5].
Сервіс Startup Ranking на основі аналізу кількості стартапів у 140 країнах світу, розробив
рейтинг, в якому Україна посіла 39 місце (204 стартапи). Перше місце в рейтингу Сполучені
Штати – 28853 стартапи, друге місце Індія – 4781 стартап, третє – Об’єднане Королівство –
2989 стартапи [6].
Найбільш відомими українськими стартапами, які працюють на міжнародних ринках та
здобули світове імя, є: DepositPhotos, Terrasoft, TemplateMonster, Petcube, Grammarly [7].
Зокрема можна видіти ТОП-7 українських стартапів 2017 року: брелок Hideez Key 2,
бездротова зарядна станція Technovator, пристосування для контролю сновидінь Luciding,
сонячні жалюзі SolarGaps, VR-атракціон від MMOne Project і VR-рукавичка Raccoon.world,
мультівізор Wider, універсальна RTLS-система Leantegra [8].
Традиційно, джерелами фінансування розвитку стартапів виступають: венчурні
інвестиційні фонди, краудфандинг і бізнес-інкубатори.
Для сприяння розвитку бізнес-інкубаторів в Україні створено Українську асоціацію
бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів. Найбільш успішними бізнес-інкубаторами
України можна вважати Eastlabs, iHUB, Happy Farm, GrowthUp, Wannabiz, Voomy IT-парк та
Polyteco [5].
У червні 2017-го Кабмін запустив конкурс стартапів з призовим фондом 1,5 млн грн.
Також Прем’єр міністр України В. Гройсман анонсував, що 2018 року буде створено
Фонд стартапів. «Будемо підтримувати, будемо інвестувати в це, тому що це за великим
рахунком величезний успіх для всієї нашої країни», - сказав він [13].
Найуспішніші вітчизняні бізнес-проекти в пошуках інвестицій, перспектив для
подальшого розвитку бізнесу вирушають у Сполучені Штати Америки, але деякі вважають за
краще шукати щастя трохи ближче. В першу чергу − в столиці Сполученого Королівства
Лондоні, а з недавнього часу і в Берліні, ці міста вважаються найпривабливішими в Європі для
підприємців-початківців [9].
Відповідно до останніх публікацій можна зробити певний аналіз, щодо інвестицій в
українські стартапи. Інвестори UAngel в основному вкладають в українські стартапи - їх частка
в портфелі спільноти 69,2%. На другому місці за популярністю європейські проекти - 14,5%,
а вже за ними йдуть проекти в США - 9% і Азія - 5,5% інвестицій [10].
Важливе значення потрібно приділити програмам ЄС, які підтримують нові бізнес-ідеї
та інновації в світі і зокрема в Україні. До них належать: FP7, Horizon 2020, COSME.
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Ще у 2015 року наша країна стала асоційованим членом Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». Це членство надало
українським учасникам рівноправний статус з європейськими партнерами. Політика ЄС щодо
досліджень та інновацій зосереджується довкола трьох головних завдань: перетворення
Європи на привабливе місце для першокласних науковців, сприяння інноваційності й
конкурентоспроможності європейської промисловості та бізнесу, вирішення найгостріших
питань
сучасного
європейського
суспільства
за
допомогою
науки [11].
І хоча в Україні вже досить багато років інноваційний розвиток є пріоритетним, проте
досі відсутні такі інструменти як: пряме законодавче регулювання, державна підтримка і
визначення у нормативно-законодавчому полі терміну «стартап-компанія» [1].
Також проблемами, які стримують розвиток стартапів є: корумпованість органів
державної влади, суттєвий рівень монополізації багатьох сфер бізнесу, значна тінізація,
офіційна статистика, низький якісний рівень відповідної інфраструктури, невисока якість
стартап-освіти в Україні [2].
Основна рекомендація для українських підприємців не боятись починати бізнес. Для
початку потрібно розказати про свою нову бізнес-ідею діючим підприємцям, експертам, так
можна отримати оцінку, поради, партнерів і навіть перші інвестиції. Важливу роль відіграє
участь в конкурсах стартапів, акселераторах та інкубаторах, в яких часто нова первинна ідея
може перетворитись у діючий бізнес завдяки обміну досвідом.
Також при розробці стратегії потрібно вивчати міжнародний досвід і адаптовувати його
для себе. Питання фінансування для багатьох стартапів стоїть особливо гостро. Головним
орієнтиром у цьому напрямку можна вважати США. Європейський інформаційнодослідницький центр наводить чотири основних напрямки фінансової підтримки, яку
американське держава надає малому бізнесу. Це гарантовані кредитні програми, венчурні
програми, програми гарантування боргових зобов’язань та інвестиційні програми.
У США існує Адміністрація з питань малого бізнесу (Small Business
Administration, SBA). Відділення SBA діють не тільки на федеральному рівні, але і в окремих
округах і штатах. Зокрема, в SBA є офіс, який називають «голосом малого бізнесу».
Він стежить за діяльністю Конгресу і визначає, як закони, що приймаються, позначаться
на бізнес-діяльності. Крім того, в Штатах інтересами малого бізнесу і стартапів займається
Національний омбудсмен, є спеціальна ініціатива Білого Дому «Стартап Америка», а в 2012
році був прийнятий «The Jumpstart Our Businesses Startups Act» — закон, що спрощує
залучення капіталу і наймання працівників.
Програми, які проводить США, досить дорогі, хоч і ефективні. Приклад Австралії може
бути більш застосовний в нашій ситуації. В Австралії стартап може скористатися спеціальним
пільговим періодом в оподаткуванні. Після закінчення звітного періоду стартапи, які не
змогли вийти на прибуток, звільняються від податків зовсім. Більш успішні компанії платять
55% належної суми. Програма постійно удосконалюється. З останніх змін — звільнення від
податку на зростання капіталу на 10 років для інвесторів.
Ще один корисний інструмент з арсеналу австралійців — стартап-візи. Офіційно цей
документ називається Business Innovation (Provisional) Visa. Така віза видається на 4 роки,
після чого можна отримати постійну — Business Innovation (Permanent) Visa — і ПМП.
Стартап-віза дає можливість в’їжджати і виїжджати з Австралії необмежену кількість
разів, заснувати в країні власний бізнес або розвивати існуючий, а ще — перевезти на Зелений
континент сім’ю. Під сім’єю слід розуміти не тільки дружину/чоловіка та дітей, а й партнера
по цивільному шлюбу і будь-яких залежних від людини родичів.
Схожу візу пропонує Ізраїль. Підприємець, який планує заснувати в країні стартап, може
отримати від держави грант за програмою Tnufa.
Розмір матеріальної допомоги може доходити до 52 тисяч доларів (200 тисяч шекелів —
авт.). У разі успіху можна оформити візу експерта на 5 років, щоб розвивати проект.
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Так, в Чилі існує державний акселератор Start-Up Chile. Програма розвиває стартапи,
націлені на світовий ринок. Таким чином влада хоче створити для країни імідж одного зі
світових центрів інновацій.
Фаундери можуть розраховувати на 40 тисяч доларів інвестицій, допомогу в оформленні
документів, річну посвідку на проживання в Чилі (якщо вони іноземці). Це крім навчання і
менторської підтримки.
До речі, робоча мова у акселераторі — англійська, рівень іспанської ніхто навіть не
питає. При всій любові до української мови, нам потрібно прагнути до того, щоб проводити
свої галузеві заходи англійською і вибирати її як робочу мову фондів та івентів.
Фінансової підтримки особливо потребують високотехнологічні і наукоємні стартапи. У
цьому плані лідером знову виступають США. У країні є дві великі програми: Small Business
Innovation Research (SBIR) і Small Business Technology Transfer (STTR).
Обидві створені для того, щоб збільшити роль приватного сектору в розвитку інновацій,
та надають гранти з федерального бюджету. Координує ці програми теж Адміністрація з
питань малого бізнесу.
Україна може не створювати подібну програму з нуля, а підтримати і розвинути існуючу.
Наприклад, на базі КПІ п’ятий рік проводиться Sikorsky Challenge, куди залучають, в тому
числі, і інвесторів. Цей захід теж можна вважати державною підтримкою, оскільки його
проводить державний ВУЗ. При цьому фінансування залучається приватне.
У Сінгапурі є програми і гранти, спрямовані на вирішення практично будь-яких завдань.
Є програма підтримки компаній, які навчають і допомагають у працевлаштуванні
незаможним. Є гранти для стартапів, які розробляють технології для туристичної галузі. Є
інкубатор, орієнтований на водні технології та захист навколишнього середовища. Може
здаватися, що будь-яку задачу Сінгапур намагається вирішити, залучаючи стартапи.
Це оригінальний підхід, який дозволяє державі отримати конкретні результати своїх
вкладень. Україна могла б протестувати подібний сценарій, підтримавши стартапи в якійнебудь одній важливій для країни галузі. Це може бути, скажімо, агрокультурний комплекс
[12].
Також важливим є швидкий вихід на ринок, не потрібно боятися експериментів, треба
реагуйте на потреби клієнтів і тоді можна знайти таку модель бізнесу, яка буде приносити
дохід. Слід зауважити, що розвиток стартапів важливий не лише в ІТ сфері, а й у економіці,
культурно-освітній сфері, сфері сільського господарства.
Отже, стартапи посідають важливе місце в розвитку кожної держави, а зокрема її
економіки. Саме тому, необхідно сприяти ефективному функціонуванню стартапів в Україні,
збільшувати державне інвестування, розвивати підприємницьку культуру та створювати
механізм для підвищення результативності їхньої діяльності на вітчизняному ринку [4].
Екосистема в Україні продовжує розвиватися, в першу чергу в Києві. Щоправда, на
відміну від української столиці Москва входить у ТОП-20 міст із найбільш розвиненими
екосистемами стартапів у світі, але це без урахування найбільших азіатських економік,
насамперед Китаю, Південної Кореї і Японії.
Нотку оптимізму додає засновник венчурного фонду AVentures Capital Андрій Колодюк.
Він вважає, що в найближчі три роки у Києва є всі шанси вирости в один із найбільших
європейських стартап-хабів. І це незважаючи на конфлікт на сході країни і жорстку
конкуренцію не тільки з боку Берліна і Лондона, а й Амстердама, Дубліна, Парижа і ще десятка
відомих і перспективних європейських міст. Тільки час покаже, хто переможе: здоровий глузд
і європейські цінності в Україні чи його відсутність та наші цінності, але за кордоном [9].
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
В УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС
Галина Петришин, Марта Гела
ВСП Технологічний коледж
Національного університету «Львівська політехніка»
2017 рік характеризувався як досягненнями так і провалами українського уряду в
економічній політиці. Головним же наслідком його діяльності стало перебалансування
економічних, соціальних та ресурсно-екологічних складових розвитку. При цьому, економіка
України у 2017 році продовжувала повільно зростати і цих темпів росту без майбутніх дієвих
кроків уряду буде недостатньо для економічного прориву у 2018 році [1].
Іноземне інвестування набуває важливого значення для економічного розвитку.
Світовий досвід свідчить, що без залучення іноземних інвестицій, не маючи доступу до
сучасних технологій, країнам вкрай важко вийти з економічної кризи [2].
Залучення іноземних інвестицій дає змогу країні отримати ряд вигод, основними з яких
є поліпшення платіжного балансу; трансфер новітніх технологій та ноу-хау; комплексне
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використання ресурсів; розвиток експортного потенціалу і зниження рівня залежності від
імпорту; підвищення рівня зайнятості; розбудова соціальної інфраструктури тощо. Водночас,
використання іноземних інвестицій для країни є потенційним джерелом загроз, таких як
експлуатація сировинних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища,
підвищення рівня залежності країни від іноземного капіталу, зниження рівня
конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, трансфер капіталу за кордон [3].
Питання іноземного інвестування в Україні є недостатньо вивченим. Потрібно
досліджувати істинні проблеми залучення іноземних інвестицій український бізнес та
сформувати пропозиції щодо вдосконалення правової та організаційної бази для підвищення
дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату.
За даними Держстату у січні-вересні 2017 року в економіку України іноземними
інвесторами з 76 країн світу вкладено 1218,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного
капіталу).
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу) в економіку України на 01.10.2017 року становив 39719,8 млн.дол. США.
Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.
Станом на 01.10.2017 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були
спрямовані до установ та організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність –
25,8% та підприємств промисловості – 27,3 %.
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Рис. 1. Вкладення прямих інвестицій
До основних країн-інвесторів належать Кіпр –25,7 %, Нідерланди – 16,5%, Російська
Федерація – 11,1%, Велика Британія – 5,5%, Німеччина – 4,6%, Віргінські Острови (Брит.) Обсяг прямих іноземних інвестицій,
4,2%, і Швейцарія – 3,9% [4].
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Рис. 2. Обсяг прямих іноземних інвестицій, млрд. доларів США
Слід зазначити, що вільних фінансових ресурсів у світі стає все більше. Як повідомив
Bloomberg, неінвестовані кошти всіх світових фондів 1 вересня 2017 року становили 963,3
млрд дол.
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Рис. 3. Неінвестовані кошти приватних інвестиційних компаній, кінець року
На сьогодні інвестиційна діяльність в Україні регулюється такими нормативноправовими актами: Законами «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного
інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про зовнішньоекономічну
діяльність», «Про інститути спільного інвестування», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних
інвестицій», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення
бар’єрів для залучення іноземних інвестицій». Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», «Про
затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про
спільну діяльність за участю іноземного інвестора» та інші.
В жовтні 2016 року був створений Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) з метою
залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як
привабливої для інвестування країни.
Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та
взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу.
В травні 2017 року підписано Угоду про заохочення та захист інвестицій між Україною
та Фондом Міжнародного розвитку ОПЕК.
Нормами Митного кодексу України (стаття 287) передбачено звільнення від сплати
ввізного мита товарів, які ввозяться іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з
метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів) або як внесок
іноземного інвестора до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями.
Розмитнення таких товарів здійснюється у першочерговому порядку.
Започатковано на постійній основі діалог з бізнесом для врегулювання проблемних
питань з інвесторами – щоквартальні робочі зустрічі за участю представників міністерств та
бізнесу.
Також, Указом Президента України від 29 серпня 2016 року № 365/2016 затверджено
положення про Національну інвестиційну раду. Основними завданнями Ради є: розроблення
пропозицій щодо стимулювання та розвитку інвестиційної діяльності в Україні, формування
привабливого інвестиційного іміджу України, у тому числі з урахуванням найкращої
міжнародної практики; сприяння формуванню основних напрямів державної політики щодо
поліпшення інвестиційного клімату в Україні; напрацювання пропозицій щодо стратегічних
напрямів розвитку інвестиційного потенціалу України, стимулювання іноземних та
національних інвестицій в розвиток економіки держави; вивчення ініціатив та потенційних
пропозицій щодо інвестиційних проектів, а також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної
діяльності з державними органами; аналіз та узагальнення проблем, які перешкоджають
інвестуванню в економіку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вирішення, зокрема
щодо заходів зі сприяння захисту прав інвесторів; участь в опрацюванні проектів актів
законодавства з питань інвестиційної діяльності [4].
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Проте більшість експертів вважають, що основними перешкодами для інвесторів
залишаються відсутність гарантій прав власності, нестабільне податкове законодавство,
значний корупційний тиск, валютні обмеження, відсутність стратегії інвестиційної політики,
відсутність механізму регулювання розподілу інвестицій в розрізі сфер економічної
діяльності.
Заслуговує на увагу думка Марії Барабаш, інвестиційного банкіра, президента А7 Group,
співзасновника Союзу українських підприємців, яка стверджує, що не корупція, не війна, не
переддефолтний стан, не відсутність прозорої судової системи, а низька якість пропозицій для
інвестора, низька культура бізнес-комунікацій і відсутність кваліфікованих членів команди
для роботи з інвесторами є головною причиною недовіри до України з боку іноземних
інвесторів [5].
Низький обсяг інвестицій сьогодні означає природне обмеження економічного зростання
як мінімум на перспективу 3-5 років. Інвестиції лежать в основі зростання продуктивності
економіки, який, в свою чергу, може послужити основою для зростання доходів і споживання
[6].
Для того, щоб створити сприятливий інвестиційний клімат в Україні слід ретельно
переглянути правила доступу іноземних інвестицій та врахувати в державній інвестиційній
політиці успішний світовий досвід. Наприклад, потенційні інвестори з-за кордону, що мають
наміри інвестувати в Іспанію, Грецію, Францію, Нідерланди, Італію, Португалію та багато
інших країн, повинні отримати або спеціальний урядовий дозвіл на здійснення
капіталовкладень, або повідомити про це. Існує низка обмежень щодо напрямів та обсягів
інвестування в багатьох країнах світу, оскільки їх політика направлена саме на захист
національних виробників та інтересів. Такий інструмент може бути ефективним як для
держави так і для інвесторів. Для інвесторів – допомога в реалізації проектів, сприяння влади
та гарантії в процесі реалізації інвестиційної діяльності, для влади – спрямування в пріоритетні
сфери, контроль та запобігання ризикам.
В розвинених країнах існують обмеження на право власності на підприємства
стратегічних галузей з боку іноземних інвесторів і ступені їх впливу і правомочності. Це
стосується, насамперед, гірничодобувного, аграрного сектору, сфери послуг (транспорт,
комунікації, фінанси і страхування ). Виробничий сектор не містить таких заборон. Змішану
форму власності мають підприємства, передані під управління, в концесію, лізинг. Ці
підприємства функціонують за участю держави.
Потенційні інвестори з-за кордону в усіх розвинених індустріальних країнах (окрім
США, ФРН, Італії і Швейцарії) повинні отримати спеціальний урядовий дозвіл на здійснення
капіталовкладень. Та навіть якщо для трансферту капіталу не треба попереднього дозволу,
іноземний інвестор має повідомити про нього компетентний державний орган з управління та
контролю за інвестиціями у стратегічні сектори економіки: в США – Комітет з іноземних
інвестицій, у Німеччині – спеціальний орган з контролю за іноземними інвестиціями.
Спеціальний орган з контролю за іноземними інвестиціями, де дотримуються відповідності
інтересам національної безпеки та антимонопольному законодавству створено також і у Китаї.
У США налічується 42 види діяльності, які вважаються стратегічними. Рада безпеки
може накласти вето на будь-яку угоду, в якій вбачатиме загрозу безпеці та національним
інтересам країни. У КНР діє режим розмежування залучених іноземних інвестицій за
критеріями: заохочувані, обмежені і ті, що забороняються. Так, обмежуються іноземні
інвестиції в секторі нерухомості, в т.ч. у будівництві та експлуатації 5-зіркових готелів,
офісних будівель. У фінансовому секторі допускається участь тільки у формі спільних
підприємств, притому контрольний пакет акцій повинен бути у китайських компаній, в т.ч. у
страхуванні, банках, фінансових і лізингових компаніях, в управлінні фондами (не вище 49
%). СП допускається в аграрному секторі, харчовій промисловості, видобутку корисних
копалин, у будівництві НПЗ. Якщо раніше КНР приваблювала іноземні інвестиції будь-якою
ціною, то тепер – вибірково, особлива увага звертається на якість інвестицій і значимість
галузей і сфер з позиції забезпечення конкурентоспроможності та економічної безпеки.
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У багатьох країнах існує механізм контролю за поглинанням національних фірм
зарубіжними інвесторами. Так, у Німеччині при захопленні 25 % акціонерного капіталу
компанії інвестор зобов’язаний інформувати її про це. В Японії для встановлення
закордонного контролю необхідне одностайне схвалення ради директорів корпорації. У
Великобританії скупка іноземцями контрольного пакету акцій великих підприємств обробної
промисловості може бути заборонена, якщо вона вступає у протиріччя з національними
інтересами.
Для порівняльної оцінки інвестиційного середовища України можна розглянути
Словаччину. Ця держава показала одні з найбільш швидких та ефективних перетворень бізнессередовища у світі. Економіка Словаччини на сьогодні демонструє найшвидше зростання в
Центральній Європі. Податкові реформи, висококваліфікована робоча сила і державне
стимулювання країни створили так званий рай для інвесторів, що привертає знамениті на весь
світ компанії, такі як Peugeot-Citroen, Hyundai, Kia Motors, Ford Motors, Volkswagen, Dell
Computer Corporation, IBM, Lenovo, Sony, Samsung, US Steel, Tesco Stores SR. Мінімальна
заробітна плата в Словаччині у 2015 р. становила 380 євро, середня – 825 євро.
Що стосується залучення коштів в інфраструктурні об’єкти, то цікавим є досвід
Туреччини. Це 18-та економіка світу (Україна в шостому десятку). Економічний ривок у цій
країні стався з прийняттям у 2003 р. закону про прямі іноземні інвестиції. Його основним
інструментом стали спеціальні інвестиційні зони (СІЗ), в яких діють особливі податкові
режими і пільгові умови для ведення бізнесу. Таких зон у Туреччині близько 200, і діляться
вони на три види: технопарки, організовані промислові зони і вільні зони. Основна частина їх
сконцентрована в історично сформованих індустріальних та наукових центрах.
Ще одним інструментом стимулювання інвестицій стало створення Асоціації іноземних
інвесторів, яка представляє інтереси іноземних інвесторів у турецькому уряді, стежить за
виконанням законів та інших нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність. На
сьогодні у Туреччині зареєстровано близько 30 тис. іноземних компаній. Заможним туркам
нема чого ховати гроші в офшорах, кошти можуть спокійно працювати всередині країни, і 12
млрд дол. прямих іноземних інвестицій у 2015 р. – це реальний капітал, залучений у державу
[3].
Для вдосконалення механізму залучення іноземних інвестицій в український бізнес,
необхідно: збільшити ефективність захисту прав інвесторів, усунути всі неточності
податкового законодавства, удосконалити механізм законодавства, працювати над планом
розвитку країни на перспективу 10-15 років, здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів в
управлінні проектами.
У результаті проведеного дослідження, можна зробити висновок, що залучення прямих
іноземних інвестицій в економіку України несе значні переваги. Зі сторони влади створено
законодавче поле та умови для ефективного залучення іноземних інвестицій, однак є ще ряд
проблем, які потрібно вирішувати та відпрацьовувати регулюючий механізм, який забезпечить
взаємовигідне інвестування, враховуючи світовий досвід.
Отже, залучення іноземних інвестицій залишається однією з ключових проблем
економічної реформи в Україні.
Насамкінець наведемо таку інформацію для критиків і песимістів: у червні 2017 року
Аргентина випустила і повністю реалізувала сторічні облігації на 2,75 млрд дол з відсотковою
ставкою 7,125% і прибутковістю 7,92%. За останні 200 років Аргентина оголошувала дефолт
за зобов'язаннями сім разів, три з них — за останні 23 роки.
Відповідно до опитування світових інвестиційних фондів, який провело авторитетне
інвестиційне видання Institutional Investor, Україна очолила рейтинг найперспективніших
країн для інвестицій в регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) [5].
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ПРОБЛЕМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Владислав Набок
Український політехнічний технікум
У світовій економіці практично немає такої сфери, яка могла б обійтися без продукції
і послуг малого бізнесу. Він є привабливою формою зайнятості і потрібний для ринку. На
відміну від великого підприємництва малий бізнес мобільний, швидко відгукується на зміни і
потреби ринку, здатний запропонувати штучний, унікальний товар або послугу, має високу
ефективність капіталовкладень і більшу прибутковість. У розвинених країнах малий і середній
бізнес забезпечують половину внутрішнього валового продукту. Наприклад, в Європі в
сукупності на малих і середніх підприємствах працює 68% зайнятого населення, і вони
роблять 58% ВВП. А в Італії малого і середнього бізнесу припадає на частку 95% від доходу
держави.
Одяг – це такий товар, який буде користуватися попитом завжди, оскільки люди
купуватимуть його знову і знову, адже одяг зношується або просто втрачає актуальність і стає
немодним. Навіть у кризу. Зараз, в залежності від регіону, середньостатистична людина
щомісяця витрачає на одяг від 300 гривень в регіонах і до 1500 – в столиці. А багато дорогих
іноземних брендів залишили наш ринок.
У Україні, за офіційними даними, в 2012 р. в загальному об'ємі реалізованої продукції
доля малих підприємств склала 12,5%, фізичних осіб-підприємців - 5%. Експерти вклад малого
бізнесу в економіку України оцінюють в 5-6% ВВП.
Головні причини гальмування розвитку малого підприємництва в Україні:
- неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого підприємництва, так і
підприємництва в цілому;
- високі податки, що примушує деяких суб'єктів малого і середнього підприємництва
йти в тіньову економіку;
- недостатня державна фінансово
-кредитна і майнова підтримка малих підприємств;
- відсутність дієвого механізму реалізації державної політики по підтримці малого
бізнесу;
- недосконалість системи обліку і статистичної звітності малих підприємств;
- обмеженість інформаційного і консультативного забезпечення;
- недосконалість системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів
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для підприємницької діяльності;
- відсутність стимулів для інвестицій;
- психологічне неприйняття позитивної ролі підприємців в ринкових перетвореннях
серед окремих верств населення;
- корупція в Україні.
Основними напрямками подальшого розвитку малого підприємництва в Україні в
найближчій перспективі є: формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку
малого бізнесу; вдосконалення фінансово-кредитної підтримки; забезпечення матеріальнотехнічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств; інформаційне та кадрове
забезпечення бізнесу; стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого та
середнього підприємництва.
Формування відповідної законодавчої бази розвитку малого підприємництва
передбачає, насамперед, встановлення правових гарантій для забезпечення свободи і захисту
приватної власності; розробку дійових законодавчо-нормативних актів, спрямованих на
стимулювання малого бізнесу; усунення правових суперечностей і скасування положень, які
гальмують розвиток приватної ініціативи.
Зараз актуальними проблемами є розробка нових та вдосконалення діючих підходів до
власності та форм її захисту; створення сприятливішого податкового, інвестиційного,
інноваційного та цінового режимів для суб'єктів малого підприємництва; упорядкування
механізму державного регулювання та контролю підприємницької діяльності.
Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємниці в Україні, створення
відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики щодо
сприяння цьому сектору економіки. Зокрема, йдеться про створення відповідної правової бази
розвитку малого підприємництва, фінансово-кредитну та матеріально-технічну підтримку,
науково-методичне, інформаційно-консультативне та кадрове забезпечення малого
підприємництва.
Наразі я представлю бізнес план вироблянню меду!
Підприємницька діяльність спрямована на задоволення споживчого попиту населення.
Основний вид діяльності:
• розведення бджолосімей;
• одержання продуктів бджільництва.
Загальна вартість проекту становить 31 000 гривнів, з них:
• особисті кошти – 31 000 гривнів
Продукт.
Я планую проводити квітковий мед, який представляє собою високоенергетичний
продукт, що володіє лікувальними властивостями. Має світло-янтарний колір, призначений в
основному для живлення.
Свою діяльність я поділяю на 3 етапи:
• придбання вулик і придбання бджолосімей;
• догляд за бджолосім’ями;
• реалізація одержаної продукції: меду, бджолиної отрути, пилок,прополісу, воску.
При благополучному медоносе планую отримати з кожної бджолосім'ї в середньому по
35 кг меду за сезон.
У 1-й рік здійснення діяльності планую реалізувати мед від 9 бджолосімей загальною
вагою 90 кг
Ціна на вироблений мною 1 кг меду планується в середньому від 90 до 105 гривнів
Постачальники обладнання Для організації процесу виробництва планується придбати
обладнання вітчизняного виробництва.
Товарні види меду. За товарним виглядом мед поділяють на відцентровий і
стільниковий. Відцентровий мед отримують при викачуванні його з комірок стільників з
допомогою медогонки.
Стільниковий мед — мед, не витягнутий з воскових стільників, продається рамками або
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невеликими прямокутними вирізками. Всередині сота мед може бути як рідким, так і сів.
Торгівля стільниковим медом має в нашій країні менший оборот, це пояснюється:
- більш високою ціною такого меду за кілограм;
- незручністю транспортування;
- втратою цінного продукту — воску;
- складністю отримання товарного сотового меду.
Якісний стільниковий мед повинен мати суцільну печатку (всі комірки запечатані
восковими кришечками суцільно). Білого або світло - жовтого кольору повинна бути не тільки
печатка меду, але і власне співробітників.
Обладнання Якість використовуваного при виробництві устаткування і його правильна
експлуатація також впливають на успіх підприємства. Від цих факторів безпосередньо
залежить якість кінцевого продукту. Для організації справи необхідно оснаститися наступним
інвентарем: дошка – лекало; тримач для котушки; кочове будка; поїлки для бджіл; термометр;
резервуари та інше обладнання для зберігання.
Маркетинг план. Збут продукції планується здійснювати шляхом реалізації на
торговельних точках районного центру або в найближчих містах, також фізичним та
юридичним особам. Ринок цієї продукції є малонасиченим внашому місті.
Перевагою мого продукту є:
• відсутність сильної конкуренції;
• висока якість продукції.
У наступні роки планую довести вулик до 15 бджоло-сімей і здійснювати реалізацію
продукції в довколишніх містах.
Продукція буде реалізовуватися в середньому за ціною від 90 до 105 гривнів за 1 кг.
Для розрахунку фінансового плану виручка розраховувалася виходячи з 105 гривнів. Причому
обсяг виручки не включена сума від продажу воску, прополісу та інших продуктів
бджільництва, реалізація яких може бути здійснена через оптові форми.
Бджіл розводять для одержання меду, воску, маточного молочка, прополісу, пилку, які
знаходять широке застосування в народному господарстві. Мед, частка якого становить 8590% загального обсягу бджолярської продукції, відноситься до найцінніших продуктів
харчування, що володіє цілющими і дієтичними властивостями
Ці допущення дозволять компенсувати коливання цін на вироблені продукти.
Планований обсяг реалізації меду в 1-му році здійснення діяльності – 315 кг; планована
виручка - 33700 гривнів.
Загальні відомості. Мед є цінним продуктом споживання людини практично з усіх
точок зору. Склад меду унікальний - мед містить майже всі мікроелементи і за своїм складом
нагадує плазму крові людини. В оптимальних кількостях мед містить вітаміни (В1 і С),
ферменти, гормони, ароматичні речовини. Завдяки вмісту заліза, магнію, фолієвої кислоти, з
допомогою меду можна збільшувати кількість гемоглобіну. Порівняно з іншими вуглеводами,
мед легше виводиться з організму. Він також швидко відновлює енергетичні втрати, має
жовчогінну і заспокійливою дією. Мед добре засвоюється м'язовими клітинами і підтримує їх
тонус. Тому з часів перших Олімпійських ігор мед є улюбленим напоєм" спортсменів.
Найбільш цінним вважається мед, зібраний бджолами з одного медоносу. Його нарекли
монофлорним, або мономером. Такий мед у природі знайти, на жаль, досить складно. Тому
коректніше було б називати за назвою монопродукт з додавання слова різнотрав'я.
Бджільництво забезпечує отримання унікальних продуктів харчування для здоров'я, які
завжди затребувані. Ринок споживача продукції бджільництва надзвичайно великий і далеко
не насичений. Це практично всі групи населення, незалежно від статі і віку
Організаційний план. Підприємницька діяльність реєструється в податкових органах як
селянського (фермерського) господарства. Форма власності – приватна.
Власником справи є Іванов Іван Іванович.
Вартість реєстрації на отримання свідоцтва про державну реєстрації селянського
(фермерського) господарства – 200 гривнів.
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Залучення найманих працівників не планується.
Загальна вартість проекту становить 31000 гривнів, з них:
• субсидія (фінансова допомога) на реалізацію бізнес-проекту,
• власні кошти – 31000 гривнів!
Оцінка ризику. Бджільництвом – сезонний бізнес і має свої ризики, про які варто знати
і пам'ятати, щоб не опинитися в скрутному фінансовому становищі. Крім того, пасіка є дуже
своєрідним бізнесом і здатний приносити дохід лише тому пасічнику, який знає всю специфіку
розведення бджіл, відповідну даному регіону, розуміє їх важливість у природному циклі і
націлений на стрімке перспективний розвиток пасіки, кінцевою метою якого буде її
перетворення у велике пчелохозяйство. Але, незважаючи ні на що, рентабельність даного
бізнесу висока, при грамотній організації та мудрого управлінні примножити вкладені кошти
можна вже через порівняно невеликий термін.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАНОГО БІЗНЕСУ
Микита Подкопаєв
Український політехнічний технікум
Аналіз галузі. ЗАТ «Софія» відноситься до галузі громадського харчування. Ресторан
«Софія» має вищу націнкову категорію. Продукція та послуги, які пропонуються споживачам,
певною мірою є класичними і відповідають кращим традиціям європейського громадського
харчування.
В структурі підприємств громадського харчування особливе місце займають ресторани.
Вони грають значну роль в організації відпочинку населення. Сюди приходять, щоб відмітити
ювілей, важливу подію в житті того чи іншого колективу, провести весілля, ділову або
офіційну зустріч, просто відпочити в колі близьких людей. Приємно зустріти, швидко та
смачно нагодувати людей, створити їм всі умови для повноцінного відпочинку – таким є
завдання робітників ресторану «Софія». Від правильної та чіткої організації праці
обслуговуючого персоналу залежить настрій та самопочуття всіх, хто користується послугами
закладів громадського харчування.
Підприємства громадського харчування класифікують за націночними категоріями. В
залежності від типу, місця розташування, ступеню матеріально-технічного оснащення та
обсягів послуг, які надаються споживачам. Ресторан “Софія” відноситься до підприємств
громадського харчування вищої категорії, тому що відрізняються найбільш високим рівнем
обслуговування споживачів, складністю асортименту продукції, яку виробляє та реалізує, а
також високим класом архітектурно-художнього оформлення приміщень та сучасним
технологічним оснащенням.
ЗАТ «Софія» було реконструйоване у 2002 році на базі кафе-бару «Ласунка». Спершу
функціонування ресторану «Софія» планувалося лише як один з кількох напрямків діяльності
АТ «Софія». Але було підраховано, що ресторан та бар будуть забирати майже половину
коштів всього АТ «Софія», в той час, коли це є найменш рентабельним напрямком діяльності
акціонерного товариства. Залучення додаткових коштів для інтенсифікації роботи ресторану
та бару потребувало б вилучення їх з обороту на інших напрямках діяльності АТ «Софія», що
не є доцільним, або додаткової емісії акціонерного капіталу, що призвело б до зниження
прибутковості акцій АТ «Софія». Тому оптимальним рішенням в даній ситуації було
відокремлення ресторану, бару та кондитерського цеху від акціонерного товариства,
створення самостійного акціонерного товариства закритого типу «Софія».
Підприємство займає площу 115 м2. На цій площі розташовані: хол ресторану,
гардероб, складські приміщення, технічні та адміністративні приміщення, виробничий цех,
зали ресторану. У 2002 році було зроблено капітальний ремонт будови: повністю змінився
інтер’єр, закуплено та встановлено торгівельне обладнання ресторану, виробниче обладнання,
реконструйовано фасад всієї будівлі. На переобладнання та капітальний ремонт було
витрачено 37,5 тис. грн.
За рік ресторан та кафе-бар обслуговують близько 95,4 тис. осіб. В 1 залі ресторану
розташовано 5 столиків, кожен з них розрахований на 6 місць. Тобто одночасно персонал
ресторану може обслуговувати 30 відвідувачів. 2-й зал розрахований на одночасне
обслуговування 60 осіб. В залі знаходиться 10 столиків на 6 місць.
До виробничих цехів обладнання ресторану належать: заготівельні – овочевий і
м’ясний цехи та один доготівельний цех, посудомийня. Окремо існує ще й кондитерський цех.
Проаналізувавши ступінь використання обладнання по підприємству, необхідно
прийняти заходи по покращенню його використання. Цього можливо досягнути шляхом
переводу підприємства на комплексне постачання напівфабрикатів та зосередженням
механічного обладнання на підприємствах-заготівниках.
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Меню ресторану пропонує 35 – 40 страв власного виробництва та різноманітні покупні
товари (близько 100 найменувань), серед яких переважають м’ясні та рибні вироби, фруктові
десерти, морозиво, пиво, алкогольні та безалкогольні напої, тютюнові вироби.
Меню складається як зі страв європейської кухні, так і зі страв національної кухні.
Фірмові страви ресторану складають 23% товарообігу. Це підвищує імідж ресторану завдяки
відмінним особливостям його продукції. Одноденний перелік продукції до пропозиції в
ресторані налічує близько 50 страв.
В ресторанах звичайно застосовується одна з двох форм обслуговування –
індивідуальна та бригадна (ланцюговий метод обслуговування). В ресторані «Софія»
застосовується індивідуальна форма обслуговування, тобто всі функції від прийняття
замовлення до розрахунку з відвідувачем виконує один офіціант на відведеній йому ділянці
(два – три стола).
В залежності від умов праці в ресторані можуть застосовуватися різні графіки праці
офіціантів. В ресторані «Візаві» застосовується стрічковий (східчастий) графік, який
передбачає вихід офіціантів на роботу в різний час групами або окремо. Перевага цього
графіка – в можливості ущільнення робочого часу офіціантів та зосередження в торговому залі
в години його найбільшої завантаженості максимальної кількості працівників. Для ресторану
«Візаві» це особливо важливо, тому що потік відвідувачів на протязі дня не рівномірний.
Важливе місце в ресторані «Візаві» відводиться наданню додаткових послуг
споживачам: доставка обідів додому, обслуговування урочистих подій (весілля, ювілеї), в тому
числі на дому, проведення недільних дитячих свят за участю, прийом замовлень на
виготовлення кулінарних та кондитерських виробів, виклик таксі, бронювання столів, продаж
продукції в кредит та інше.
Компанія, вид продукції, послуг
Головну функцію ЗАТ «Софія» слід розглядати як діяльність підприємства
громадського харчування, що задовольняє місцевий попит на певний вид продукції та послуг.
Ринок споживачів ресторану та бару можна охарактеризувати таким чином:
1. за віком: від 18 років і старші;
2. за рівнем доходів: від 400 грн. на місяць і вище;
3. а фахом: бізнесмени, студенти, службовці;
4. за потребами: послуги громадського харчування; зацікавленість в організації
якісного відпочинку.
До основних факторів, що впливають на роботу ресторану, належить його місце
розташування. Позитивним тут є: місцезнаходження в центрі міста (будівля розташована на
перехресті великих людських потоків); наявність під’їзних шляхів і стоянки автомобілів, що
охороняється. У районі функціонування ресторану та бару розташовано 11 адміністративних
будівель, де, крім державних закладів, орендують приміщення під офіси близько 100 фірм. На
невеликій відстані знаходяться навчальні заклади, де навчається близько 6000 студентів, а
студенти, що орендують квартири, проживають у найближчих до ресторану районах. В районі
дислокації ресторану розташовані три готелі: готель «Волинь», готель «Світязь» та готель
«Нова», в яких проживає більшість приїжджих до міста бізнесменів, туристів.
Для району діяльності ресторану «Софія» характерний значний розвиток бізнесової
сфери. В найближчих адміністративних приміщеннях розташовано близько 100 офісів різних
комерційних організацій, де працюють близько 700 чоловік, рівень доходу яких становить
понад 400 грн. на місяць. Це основний сегмент потенційних споживачів ресторану та бару.
Близько 400 чоловік приїздять до району у справах бізнесу кожного дня. Якщо зважати, що
близько 90% цільового сегменту споживачів зацікавлені у послугах громадського харчування,
то кількість потенційних споживачів продукції та послуг ресторану становить 990 чоловік.
Приблизно третина студентів (близько 2000) входять до цільового сегменту споживачів
ресторану та бару. Населення найближчих районів (радіус 2 км) становить 16 тис. чоловік. За
даними досліджень, 11% населення входить до цільового сегмента споживачів ресторану, 28%
з них відчувають потребу в організації культурного відпочинку. Таким чином, загальний
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потенціал ринку споживачів ресторану «Світязь» налічує близько 3283 чоловік. (Використані
дані дослідження маркетингової фірми «Прогрес», таблиця 1)
Таблиця 1
Розрахунок кількості потенційних споживачів ресторану «Софія»
Джерело попиту
Робітники та службовці
найближчих
адміністративних
будівель
Приїжджі до району в
справах бізнесу
Студенти
Місцеве населення
Разом

Всього

Входять до цільового
ринку ресторану та бару

Потребують послуг
громадського
харчування

7000

700

630

400

400

360

6000
16000
29400

2000
1760
4860

1800
493
3283

Маркетинговий аналіз і стратегії. Оцінюючи та аналізуючи стан справ у галузі, слід
перш за все здійснити невеликий екскурс в історію і зауважити, що останнє десятиліття
ресторанний бізнес перебував у занепаді. Це було пов’язано перш за все з низьким рівнем
доходів населення, нестабільністю економіки, зміною пріоритетів в бізнесі. Останнім часом
помітними є тенденції у всіх галузях економіки, в тому числі і даній галузі. Можливо, даний
вид бізнесу ще і не перебуває на бажаному рівні розвитку, але набирає щораз більших розмірів.
Перш за все слід відмітити, що ресторанний бізнес почав приносити прибутки, значно
збільшився попит на дані послуги внаслідок перш за все зростання добробуту
населення, також завдяки розвитку певної споживчої культури людей: в ресторан все частіше
йдуть щоб просто поїсти, а не лише на свята. Внаслідок цього відкривається значна кількість
нових ресторанів, стрімко розвиваються існуючі. В загальному можна сказати про стабільний
розвиток галузі і значні його перспективи.
Говорячи зокрема про стан нашого ресторану, то він не став винятком. Конкуренти,
котрі функціонували ще з часів СРСР пережили занепад 90-х років і почали відчувати деякий
підйом останніх років. Зважаючи на зріст галузі було створено ресторан «Софія». На даному
етапі він досить стабільно почуває себе на ринку ресторанних послуг, постійно нарощує
обсяги реалізації і коло своїх постійних прихильників.
Конкуренцію ресторану «Софія», як підприємству громадського харчування
становлять: ресторан «Перлина» та ресторан «Діоніс».
Рівень конкуренції з рестораном «Перлина» вважається низьким за таких обставин: у
ресторані «Перлина» рівень цін на продукцію у 1,2 рази вищий ніж в ресторані «Софія», при
нижчій якості продукції; інтер’єр ресторану свідчить про незадовільний стан їхньої
матеріально-технічної бази; додаткових послуг громадського харчування ресторан «Перлина»
не надає.
А ось рівень конкуренції з рестораном «Діоніс» можна розцінити як більш високий. Але
до конкурентних переваг ресторану та бару «Візаві» можна віднести: рівень якості продукції
та обслуговування, широкий асортимент товарів, низький рівень цін (порівняно з іншими
аналогічними закладами), широкий асортимент та особливості послуг, що надаються.
Характеристика конкурентів ресторану «Софія» представлена в таблиці 2.
Таблиця 2
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Характеристика конкурентів ресторану «Софія»
Ресторан
Ресторан
Ресторан
Показник
«Софія»
«Діоніс»
«Перлина»
Кількість місць
90
80
55
Метод обслуговування
офіціантами
офіціантами
офіціантами
Кількість страв у меню
50
45
30
Частка продукції власного
73
68
31
виробництва у товарообігу, %
Якість продукції, %
100
95
50
Послуги громадського харчування
10
8
1
(кількість видів)
Рівень цін на продукцію, %
100
105
120
Виробничий план. Потужність виробничого обладнання цехів ресторану та бару
використовується лише на 39,9 %. Тобто існують значні резерви для підвищення обсягу
виробництва продукції. Зараз забезпечення високої якості продукції власного виробництва
ресторану та бару вимагає, враховуючи ступінь завантаження деяких видів обладнання
використовувати обладнання меншої потужності. Застосування цих заходів допоможе
економії часу, електроенергії, швидкості обслуговування, виконанню виробничої програми з
найменшими втратами. Також необхідно встановити додаткове обладнання, а саме: кухонного
комбайна багатофункціонального, СВЧ-печі, фритюрниці. В таблиці представлено основні
засоби, необхідні для успішного функціонування ресторану.
Таблиця 3
Основні засоби ресторану «Софія»
Найменування
Автомобіль
М’ясорубка
Картоплечисна
машина
Електрокавоварка
Кухонний
комбайн
Піч СВЧ

1
1

Купівля
Купівля

Нова
Нова

50
3

10
5

Амортизаційні
відрахування
за рік, тис.
грн.
4,9
0,72

1

Купівля

Нова

3,2

4

0,77

1

Купівля

Нова

1,4

4

0,34

2

Купівля

Нова

1,5

4

0,36

1
Разом

Купівля

Нова

2,2
65,7

5

0,53
8,68

Купівля
Термін
Нове чи Вартість,
Кількість
чи
служби,
вживане тис. грн.
оренда
роки

Зростання обсягів виробництва власної продукції та ефективність роботи ресторану та
бару
напряму
залежить
від
налагодженого
постачання
сировини
та
напівфабрикатів. Інформація про джерела постачання оформлені в таблиці 4, де зазначені
основні умови для укладання угод з постачальниками на окремі види сировини, продукції,
напівфабрикатів, форма оплати, види поставок, методи завозу, тощо.
Для розрахунку собівартості продукції необхідно визначити всі витрати, що мають
місце в процесі виробництва. Витрати грошових коштів будуть здійснюватись на придбання
сировини та допоміжних матеріалів, виплати заробітної плати основних працівників, оплату
енергії та додаткові витрати, пов’язані з організацією та здійсненням діяльності підприємства.
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У витрати на утримання та експлуатацію устаткування включають амортизаційні
відрахування , експлуатаційні витрати на обладнання, транспорт, інструмент, витрати на
ремонт.
Загальновиробничі витрати формують витрати на організацію і управляння
виробництвом, на опалення, освітлення, зв’язок та інші.
Виробнича собівартість 1 п:
 український борщ – 32442,18/16080=2,02 грн.
 фруктове асорті – 20899,42/12120=1,72 грн.
Ціна одиниці продукції:
 український борщ – 2,02*(1+0,6)=3,23 грн.
 фруктове асорті – 1,72*(1+0,6)=2,75 грн.
Виручка від реалізації без ПДВ:
 український борщ – 3,23*16080=51938,4 грн.
 фруктове асорті – 2,75*12120=33330 грн.
Прибуток становитиме:
 український борщ – 51938,4-32442,18=19496,22 грн.
 фруктове асорті – 33330-20899,42=12430,58 грн.
Рентабельність:
 український борщ – 19496,22*100/32442,18=60,1%
 фруктове асорті – 12430,58*100/20899,42=59,48%
Стратегія НДДКР. Найближчим часом діяльність ЗАТ «Світязь» має бути спрямована
на те, щоб охопити якомога більшу кількість споживачів потенційного ринку, та на
завоювання популярності серед клієнтів. Виходячи з цього, дирекція ресторану доручила
маркетинговій фірмі «Прогрес» спланувати програму маркетингової діяльності щодо
стимулювання попиту. Основні етапи програми: детальне дослідження ринку, планування
товарної, цінової, комунікаційної політики, і як наслідок, створення і максимальне
задоволення створеного попиту на продукцію ресторану.
Дослідження попиту на продукцію та послуги ресторану мають проводитися зусиллями
маркетингової фірми «Прогрес».
Першочергова мета рекламної кампанії – ознайомлення всіх потенційних споживачів
місцевого ринку із особливостями продукції та послуг, що надаються.
Рекламна кампанія передбачає такі заходи:
 встановлення рекламних щитів у районі діяльності ресторану;
 оголошення на місцевому телебаченні;
 рекламні статті в щотижневій газеті «Наше місто».
Спеціалісти маркетингової фірми «Прогрес» вважають, що зазначена рекламна
кампанія має стати основою розширення діяльності підприємства.
Вважається, що маркетингові зусилля ЗАТ «Софія» зможуть забезпечити максимальну
ефективність використання всього потенціалу підприємства вже на другий рік його роботи.
Одним з основних моментів програми маркетингу ЗАТ «Софія» є цінова політика.
Ціновий фактор може відігравати значну роль в формуванні попиту на різні види продукції.
Тому для проведення раціональної цінової політики, яка дозволяє впливати на споживчий
попит у необхідному напрямку і за рахунок цього отримувати достатній рівень прибутку,
важливо проаналізувати цінову еластичність попиту на продукцію ресторану за асортиментом
страв. Це і було зроблено власними силами підприємства. Результати виявилися такими. Для
цільового сегмента ринку споживачів підприємства – населення, рівень доходів якого
перевищує 400 грн. на місяць, на такі види продукції, як бутерброди, гарячі закуски, холодні
закуски, коефіцієнт еластичності попиту залежно від ціни більший за одиницю, тобто,
знижуючи ціни на цю продукцію, скажімо, на 10%, ресторан маже отримувати приріст
товарообігу за рахунок зростання кількості купівель більший, ніж його втрати від зниження
цін. Отже, попит на ці види страв є еластичним і без врахування цього фактора можна втратити
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значну його частину. На інші види продукції (салати, перші страви, другі страви, гарячі напої,
алкогольні напої) попит не еластичний, що свідчить про те, що на обсяг попиту вплинули інші,
не цінові фактори. Застосовуючи диференційовані оцінки цінової еластичності реалізованого
попиту на різні види страв, можна впливати на структуру та кількість їх реалізації таким
чином, щоб отримувати необхідний рівень прибутку, не втративши при цьому клієнтів.
Зважаючи на вище перелічене, спеціалістами маркетингового агенства запропоновано
в рекламній кампанії робити акцент на ціновому факторі, так як ціни є найнижчими в регіоні
при високій якості продукції та кваліфікованому обслуговуванню. Враховуючи все це було
розроблено наступне рекламне звернення: «Тільки в нашому ресторані за невеликі гроші Ви
зможете смачно поїсти, пригостити ділового партнера, відсвяткувати визначну подію і при
цьому залишитесь приємно вражені обслуговуванням!!!»
Управління і організація. Процес управління підприємством громадського харчування
являє собою сукупність взаємопов’язаних заходів та дій, які спрямовані на забезпечення
оптимального співвідношення робочої сили, матеріальних та фінансових ресурсів. Ритмічне
виробництво продукції та високий рівень обслуговування в ресторані та барі залежить не
тільки від технічного стану виробничих приміщень і технічного обладнання залів, але і від
ділових якостей працівників.
Структура управління рестораном – це сукупність та супідрядність взаємопов’язаних
організаційних одиниць чи ланок, які виконують визначені функції. Елементом структури є
орган управління, який являє собою групу працівників, які об’єднані вирішенням одної задачі
– задовольнити запити споживачів. Головою цієї групи є керівник – працівник, який виконує
функції управління відповідно до дорученого йому закладу.
Управління побудоване за функціональною ознакою – кожен виконавець має своє
завдання-функцію, яку він повинен якісно і своєчасно виконувати, за що отримує відповідну
винагороду. Розмір винагороди визначається залежно від якості та кількості виконаних робіт.
Така організаційна структура визначає стабільність функціонування підприємства.
Керівництво ЗАТ «Софія» входить до числа акціонерів підприємства, кожен
управлінець володіє не менше як 0,7 % акцій.
Оплата праці робітників здійснюється за системою твердих ставок і премій, які
нараховують члени ради директорів ЗАТ «Софія» (середній оклад – 400 грн. на місяць); премії
залежать від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства – преміальний
фонд становить 9 % товарообігу ресторану та бару.
Планується підтримувати тісні стосунки на договірній основі з маркетинговою фірмою
«Прогрес». Оплата їх послуг здійснюється за виконання конкретних замовлень.
Адміністрація ресторану «Софія» представляє собою групу посадових осіб, яка являє
собою частину трудового колективу, на чолі з директором Драганом М. Є.. Адміністрація
здійснює керівництво діяльністю колективу у відповідності зі своїми правами та
зобов’язаннями . Також вона діє від імені акціонерів та представляє їх інтереси, відповідає за
прийняті рішення.
Трудовий колектив підприємства громадського харчування являє собою сукупність
людей, які пов’язані між собою єдиною метою, спільною працею по виробництву та реалізації
продукції.
Директор ЗАТ «Софія» Драган М. Є.. є відповідальним за організацію та результати
всієї торгово-виробничої діяльності підприємства: виконання встановленого плану по
товарообігу та прибутку, культуру обслуговування відвідувачів, якість продукції, стан обліку
та контролю, зберігання матеріальних цінностей, дотримання трудового законодавства.
Директор особисто відповідає за підбір та розміщення кадрів.
Завідуюча виробництвом ЗАТ «Софія» Войнович Г. В. відповідає за виконання
планових завдань по виробництву. Вона повинна забезпечити раціональне використання
сировини та організувати кулінарну обробку продуктів з додержанням правил технології
приготування їжі, досягнути випуск продукції високої якості, кожен день складати меню з
урахуванням тих продуктів, які є в розпорядженні, вивчати попит відвідувачів, забезпечити
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додержання на виробництві правил санітарії та гігієни, охорони праці та техніки безпеки,
своєчасно подавати в бухгалтерію звіти про використання товарно-матеріальних цінностей.
В ЗАТ «Софія» зайнято 23 працівники, 4 з яких належать до адміністрації підприємства
і 19 – до виробничого персоналу.
Оцінка ризику.Даний проект має малий ступінь ризику. Так, статистика діяльності приватних
ресторанів міста не має прикладів банкрутства. Навпаки, ця сфера вкладення капіталу вважається
прибутковою та привабливою.

До окремих видів ризику цього проекту відносяться:
 невиконання обов’язків постачальниками. Але за умов конкуренції в місті є великий
вибір щодо укладення договорів на постачання сировини;
 зміна цін на сировину та паливно-енергетичні ресурси. Зміна цін викличе їх
підвищення на продукцію ресторану, але, враховуючи специфіку контингенту споживачів, це
не повинно значно відбитися на зниженні рентабельності підприємства та прибутковості
вкладів у розвиток ресторану.
 вплив конкуренції. Аналіз конкурентоспроможності ресторану та бару дає змогу
сподіватися, що найближчим часом жоден із закладів району не може скласти серйозної
конкуренції ЗАТ «Софія».
За нестабільної економічної ситуації для зменшення ризикованості проекту доцільно
створити на підприємстві фонд комерційного ризику, куди має відраховуватись 10% чистого
прибутку ресторану (за цих умов прибутковість акцій знизиться на 10%).
Альтернативним методом зниження ризику є співробітництво з страховою компанією
з метою страхування ризику вкладення коштів у розвиток діяльності ресторану (в цьому
випадку прибутковість акцій ЗАТ «Софія» зменшуватиметься з врахуванням суми страхових
внесків).
Фінансовий план. Фінансова стратегія ЗАТ «Софія» полягає в підвищенні доходності
його акцій.
В основу проектування грошових потоків закладено принципи кругообігу капіталу на
підприємстві, а саме: джерелом надходження коштів на підприємстві можуть бути: виручка
від реалізації продукції та позареалізаційної діяльності; кошти отримані від продажу акцій;
кредити та позички.
Протягом цього періоду основними напрямками витрат коштів на підприємстві є
відшкодування собівартості товарообігу, фінансування потоків грошових витрат, обов’язкова
сплата податків та фінансування інших запланованих програм. Із збільшенням обсягів
діяльності підприємства постійно зростає потреба в обіговому капіталі. Кошти, спрямовані на
обов’язкове поповнення обігового капіталу, мають бути вилучені із грошового потоку, тобто
віднесені до напрямків витрат.
Наприкінці кожного періоду визначається потік вільних коштів, і, якщо фінансова
стратегія підприємства спрямована на підтримання високої ринкової вартості своїх цінних
паперів (акцій) та збільшення їхньої прибутковості, вся сума (або її частина) – за рішенням
зборів правління ЗАТ «Софія» - може бути виплачена акціонерам у вигляді дивідендів.
Змінні витрати:

український борщ – 26532+678,94+856+321=28387,94 грн.

фруктове асорті – 17089,2+437,82+552+207=18286,02 грн.
Умовно-постійні витрати:

український борщ – 928,76+92,88+363,8+85,6+984,83+53,5=2509,37 грн.

фруктове асорті – 598,92+59,89+234,6+55,2+635,08+34,5=1618,19 грн.
Висновок бізнес плану ресторану
В даній статті було розраховано бізнес-план ресторану «Софія». Як показує досвід, вдае
планування дозволяє вдало розвиватися, економити витрати та уникати безлічі проблем,
зокрема дублювання, неустойок, затримок виробництва тощо.
Створення даного бізнес-плану створювалося з метою проілюструвати потенційному
інвестору життєздатність, прибутковість і перспективність даного проекту.
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Переглянувши дану роботу, інвестор зможе зорієнтуватися в специфіці діяльності на
даному ринку, побачить переваги перед іншими галузями економіки, усвідомить доцільність
інвестицій саме в наш ресторан. Це можна обґрунтувати тим, що ринок, на якому працює
ресторан «Софія» є досить містким і ненасиченим; також спостерігається тенденція до його
збільшення в кількісному і якісному плані. Мається на увазі, що зростає не лише число тих,
хто ходить в ресторан, але і розміри разових покупок.
Також перевагою саме нашого ресторану є вдало продумана цінова і товарна політика:
при найнижчих порівняно з конкурентами цінах, ресторан пропонує дуже широкий
асортимент страв високої якості. Все це вдало підкріплюється кваліфікованим
обслуговуванням клієнтів.
Аналізуючи проведену роботу, можна сказати, що ресторан «Софія» має реальні шанси
отримати бажані інвестиції для втілення проектів з вдосконалення своєї діяльності.
СУТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У ЕЛЕКТРОННІЙ
ТОРГІВЛІ
Дмитро Тесля, Олег Галанюк, Віталій Адам
Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
Використання інформації, інформаційних систем (ІС) і інформаційних технологій (ІТ)
в умовах інтенсивного розвитку ринкових стосунків стає одним із найбільш важливих
елементів ефективного управління. Підприємства все частіше вдаються до допомоги сучасних
інформаційних систем і технологій, аби стежити за зовнішніми і внутрішніми потоками
інформації, що збільшуються, використовувати її для аналізу, прогнозування, ухвалення
управлінських рішень [1].
Стандартно основними цілями автоматизації діяльності підприємства є: збір, обробка,
аналіз, зберігання і представлення даних про діяльність організації, його зовнішнє середовище
у вигляді, зручному для ухвалення управлінських рішень; автоматизація виконання бізнесоперацій, складових цільової діяльності підприємства; автоматизація процесів, що
забезпечують виконання основної діяльності.
Успішне функціонування підприємств в умовах конкуренції, нестабільності ринкового
середовища стає неможливим без використання ІС управління. Інформаційні системи – це
сукупність управлінської інформації, суб’єктів управлінської діяльності, інформаційних
технологій та зв’язки між ними [2].
Більшість інформаційних систем почала з'являтися в Україні на рубежі 90-х років XX
ст., коли виникла потреба комп'ютеризації виробничих процесів на підприємствах. З
об'єктивних причин ринкової економіки першими змогли виділити необхідні фінансові кошти
підприємства торгівлі і сфери послуг. Промисловість значно відставала через більш тривалий
цикл оборотності капіталу та інші причини [3].
Західні системи зазнавали складностей іншогомасштабу. Спочатку були створені
невеликі представництва, підписані партнерські угоди з місцевими компаніями. Згодом
експансія набула більш масового характеру, і на вітчизняні фірми і підприємства обрушилася
вся міць типової західної рекламної кампанії.
Перші спроби впровадження цих систем показали, що, одночасно із західним
програмним продуктом, необхідно мати персонал, обізнаний з інформаційними технологіями,
провести локалізацію і налагоджування системи на вимоги законодавства і бухгалтерського
обліку. Тому перші два-чотири роки були витрачені західними постачальниками на набуття
досвіду і узгодження систем відповідно до місцевих вимог. Етап адаптації частково або цілком
був пройдений практично всіма серйозними постачальниками. [4].
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Аналіз сучасного стану розвитку інформаційних систем є особливо актуальним
питанням, адже успішне функціонування організації у значній мірі залежить від вдалого
керівництва, яке базується на обгрунтуванні перспективних концепцій розвитку згідно з
своєчасною, достовірною та повною інформацією, яку може поставляти відповідна
інформаційна система.
Впровадження інформаційних систем дозволяє менеджеру отримувати оперативний
доступ до довільної нагромадженої інформації з тим, щоб в подальшому ефективно її
використовувати для вирішення поставлених задач (в сферах аналізу маркетингу, фінансів,
тощо).
Інформаційна система, як система управління, тісно пов’язується, як з системами
збереження та видачі інформації, так і з іншої - з системами, що забезпечують обмін
інформацією в процесі управління. Вона охоплює сукупність засобів та методів, що
дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію.
Інформаційні системи існують з моменту появи суспільства, оскільки на кожній стадії його
розвитку існує потреба в управлінні. Місією інформаційної системи є виробництво потрібної
для організації інформації, потрібної для ефективного управління всіма її ресурсами,
створення інформаційного та технічного середовища для управління її діяльністю.
Інформаційна система може існувати і без застосування комп’ютерної техніки – це питання
економічної необхідності. В будь-якій інформаційній системі управління вирішуються задачі
трьох типів:
- задачі оцінки ситуації (деколи їх називають задачами розпізнавання образів);
- задачі перетворення опису ситуації (розрахункові задачі, задачі моделювання);
- задачі прийняття рішень (в тому числі і оптимізаційні).
Автоматизована інформаційна система – це взаємозв’язана сукупність даних,
обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору,
обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації у відповідності з вимогами, які
випливають з цілей організації. Сьогодні, у вік інформації, практично кожна інформаційна
система використовує комп’ютерні технології, і тому надалі під інформаційними системами
надалі будемо підрозумівати саме автоматизовані.
Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби обробки даних, програмне
забезпечення і відповідний персонал. Чотири складові частини утворюють внутрішню
інформаційну основу:
– засоби фіксації і збору інформації;
– засоби передачі відповідних даних та повідомлень;
Різноманітність інформаційних систем з кожним роком все зростає. В залежності від
функціонального призначення можна виділити такі системи: управляючі (АСУТП, АСУВ),
проектуючі (САПР), наукового пошуку (АСНД, експертні системи), діагностичні, моделюючі,
систем підготовки прийняття рішення (СППР), а в залежності від сфери використання – на
адміністративні, економічні, виробничі, медичні, навчальні, екологічні, криміналістичні,
військові та інші.
Основними факторами, які впливають на впровадження інформаційних систем, є
потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних засобів для їх формування.
Найсуттєвіше на розвиток інформаційних систем вплинули досягнення в галузі комп’ютерної
техніки та телекомунікаційних мереж.
Причини, що спонукають організації впроваджувати інформаційні системи, з одного
боку обумовлюються прагненням збільшити продуктивність повсякденних робіт чи усунути
їх повторне проведення, а з іншого боку бажанням підвищити ефективність управління
діяльністю організації за рахунок прийняття оптимальних та раціональних управлінських
рішень [5].
Серед сучасних проваджень інформаційних систем на підприємствах приділяють
значну увагу електронній торгівлі. Електронна торгівля не є новим явищем. У цілому
електронна торгівля може бути визначена як здійснення угод (тобто купівля й продаж товарів
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і послуг або переговори щодо купівлі й продажу) за допомогою електронних грошей або через
електронні мережі. Протягом багатьох років компанії обмінювалися діловою інформацією за
допомогою різних мереж зв'язку, але всі вони були частками мережі. Інтернет дав можливість
вбудувати електронну торгівлю в комплексну мережу комерційної діяльності, яка
здійснюється у світовому масштабі з постійно зростаючою кількістю учасників. [6].
Для традиційної електронної торгівлі мережа є засобом передачі даних; для
електронної торгівлі мережа є ринком здійснення угод. До електронної торгівлі в широкому
значенні (як до сфери цифрового господарства) належать:
 глобальний електронний маркетинг, у тому числі просування традиційних товарів і
послуг;
 електронна комерція у вузькому значенні – це торгівля «невловимими» товарами, які
можуть передаватися в цифровій формі і/або оплата яких може відбуватися в цифровій формі
(інформація в текстовій, графічній або звуковій формах);
 віддалені послуги (послуги, пов’язані з консультуванням, юридичною й бухгалтерською
підтримкою тощо, які можуть надаватися на відстані);
 дистанційна робота (організація «розподілених офісів», в яких спільно працюють люди,
що перебувають у різних приміщеннях, містах і навіть країнах). експорту товарів і послуг.
По мірі зміцнення позицій національної промисловості й підвищення якості товарів
українські компанії зможуть поширювати свою продукцію також в інших країнах. Це
сприятиме посиленню національних підприємств, збільшенню бази оподатковування й
доходів держави від збору податків і мита.
Електронна торгівля допомагає малим і середнім підприємствам конкурувати з
більшими підприємствами, даючи їм можливість одержати ширший ринок споживачів і
допомагаючи знайти способи зменшення витрат. У США, наприклад, малі підприємства, що
використовували Інтернет, зростали на 46% швидше. Розвиток малих підприємств підкріплює
економічний розвиток, а в підсумку відбувається економічне зростання, розширення бази
оподатковування й попиту на супутні послуги.
Електронна торгівля також переборює традиційні бар’єри бізнесу: територіальну
віддаленість і нестачу інформації щодо можливостей ринку. Компаніям уже не потрібно
підтримувати зайвий персонал або здійснювати більші капіталовкладення у розвиток фахівців.
Віртуальні магазини й контактні адреси в Інтернеті дозволяють наблизити місця зберігання
товарів до місця їхнього безпосереднього виробництва, тим самим прискорюючи поширення
товарів і зменшуючи пов’язані із цим витрати. Інтернет і електронна торгівля збільшують
рекламні можливості.
Ще одним позитивним моментом для України є те, що електронна торгівля дозволяє
здійснювати низку робіт, таких, як розробка програмного забезпечення й технічні послуги,
безпосередньо за місцем перебування консультантів, а не в тій країні, в якій потрібні
відповідні послуги. Це полегшить продаж українських послуг, які до останнього часу значно
відставали через обмеження, пов’язані з пересуванням фізичних осіб. Також інтернетекономіка створить в Україні значну кількість супровідних підприємств. Це викликано
потребою в апаратному комп’ютерному забезпеченні й послугах менеджерів, у тому числі в
забезпеченні безпеки, бухгалтерському забезпеченні й обслуговуванні клієнтів.
Електронна торгівля представляє собою нову технологію ведення бізнесу, що швидко
набирає темпи розвитку в умовах глобалізації. Можливим стало створення глобальної
цифрової економіки, однак на сучасному етапі розвитку стримуючим бар’єром є відсутність
ефективного нормативно-правового забезпечення функціонування та розповсюдження
технологій електронного бізнесу. Розвиток Інтернету та інтеграційні процеси підвищили
актуальність електронної торгівлі, однак стали підгрунтям для великої кількості юридичних
проблем, що пов’язані з безпекою та правовою юрисдикцією угод. На сьогодні в Україні не
існує законодавчої бази, що безпосередньо встановлює правові норми здійснення електронної
торгівлі, однак e певних нормативно-правових актах простежуються деякі аспекти її
функціонування. Аналіз законодавчо-правових засад функціонування та механізмів

197
регулювання торгівлі на підприємствах України дозволить визначити характерні тенденції та
особливості її регулювання, що може стати основою для підвищення якості подальших
досліджень та розробок у сфері нормативно-правового забезпечення розвитку електронної
торгівлі в державі. [7, 8].
Переваги електронної торгівлі очевидні: український уряд, підприємства та споживачі
одержать більшу вигоду від розвитку електронної торгівлі. Проте важливо відзначити, що
розвиток електронної торгівлі не обходиться без потенційних ризиків, серед яких шахрайство,
ухилення від оподаткування, недотримання конфіденційності, порушення прав
інтелектуальної власності, хоча ці ризики характерні й не тільки для електронної торгівлі.
Незважаючи на те, що ці ризики реальні й потенційно вони можуть ускладнюватися по мірі
розвитку електронної торгівлі, урядам багатьох країн вдається регулювати їх таким чином,
щоб не заважати розвитку електронної торгівлі.
Збільшення доходів від податкових надходжень може стати однією з багатьох прямих
переваг. Для того, щоб розширити базу оподаткування, Україна має вирішити кілька питань.
Першим із них є підтримка балансу між збереженням бази оподаткування за наявності
електронних угод, що не відслідковуються, і одночасним стимулюванням розвитку
електронної торгівлі на місцевому рівні.
Застосування електронних угод створює багато труднощів для діючих податкових
органів через анонімність електронної торгівлі, відсутність можливості відстежити угоди.
Незважаючи на те, що ці проблеми поки ще далекі від вирішення, більшість із них чітко
визначені. Загальні принципи оподаткування не повинні перешкоджати електронній торгівлі,
а мають служити створенню сприятливішого клімату для її розвитку. У розвинених країнах
світу дотримуються таких принципів оподаткування електронної торгівлі:
− оподаткування електронних торговельних угод має носити нейтральний характер
порівняно з оподаткуванням аналогічних неелектронних угод;
− уряд не повинен вводити або застосовувати нові податки до електронної торгівлі або
інших форм угод, що укладаються через Інтернет;
− система оподаткування має бути простою і прозорою, легкою для виконання;
− оподаткування електронної торгівлі має відповідати загальноприйнятим
міжнародним принципам.
Для України електронна торгівля відкриває нові перспективи. Діяльність державних і
адміністративних органів має вирішальне значення для розвитку електронної торгівлі в
Україні й одержання тих переваг, які можна отримати за її допомогою: доступ до експортного
ринку, робочі місця для кваліфікованої робочої сили, доступ до інвестиційного капіталу, а
також збільшення податкових надходжень від застосування електронних платежів. Для того,
щоб скористатися всіма цими перевагами, потрібно усунути різноманітні бар’єри на шляху
ефективного розвитку електронної торгівлі в Україні.
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СТАН КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Михайло Голубка, Михайло Голубка
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Сучасний стан економічної, зокрема кооперативної, освіти характеризується
численними спробами об’єднання зусиль академій, університетів, коледжів кооперативної
форми власності, що дає змогу швидко й ефективно розв’язувати проблеми професійної
підготовки покоління фахівців, здатного провести реформування процесу функціонування
споживчої кооперації й забезпечити ефективну діяльність кооперативних інституцій у
вітчизняних економічних реаліях з урахуванням загальносвітових тенденцій. Основне
досягнення співпраці кооперативних навчальних закладів – підвищення рівня якості освітньої
діяльності та покращення стану підготовки фахівців через механізм запровадження
багаторівневої вищої освіти й застосування інноваційних технологій навчання студентів, а
також реформування процесу надання освітніх послуг відповідно до європейських стандартів.
Перед колективами кооперативних освітніх закладів наразі, на нашу думку, повинно бути
поставлено досить актуальне завдання – активізувати наукові дослідження з кооперативної
проблематики, а також широко й усебічно вивчати передовий світовий досвід діяльності
кооперативів у сфері освітніх послуг. Для кооперативних навчальних закладів Західної
України доцільно зосереджувати увагу на досвіді саме країн Європейського Союзу, зважаючи
на існування стійких партнерських зв’язків у сфері бізнесу, торговельної діяльності, розподілу
капіталів тощо.
На стан економічної освіти кооперативними навчальними закладами на Західній Україні
в умовах сьогодення впливає той факт, що проблеми кооперативного сектору економіки, які
довгий час були майже непоміченими, тобто перебували «в тіні», отримали визнання на
державному рівні. Для їх розв’язання були здійснено кроки щодо вдосконалення
кооперативного законодавства з метою розвитку різних видів кооперативів, а також
реалізовуються цільові програми їх розвитку й розширення діяльності.
Задля розширення асортименту освітніх послуг, що є необхідним сучасним заходом для
отримання суттєвих переваг у конкурентній боротьбі, кооперативні навчальні заклади
пропонують послуги з перепідготовки й підвищення кваліфікації управлінського персоналу,
фахівців і кваліфікованих робітників. Так, при Львівській академії (нині – Львівський
торговельно-економічний університет) створено інститут післядипломної освіти, а при
коледжах, що розміщуються в Івано-Франківській та Тернопільській областях,  курси
підвищення кваліфікації. Крім того, кооперативні навчальні заклади Західної України на
міжнародному рівні співпрацюють із Вищими навчальними закладами із метою обміну
студентами, котрі навчаються за подібними програмами для здобуття сучасної фінансовоекономічної освіти. Вважаємо за доцільне розширити перелік країн для забезпечення
студентської мобільності за рахунок таких держав, як Чехія, Австрія, Угорщина, Польща,
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оскільки історично процеси ведення різних видів економічної діяльності в них та в західних
областях України мали багато спільних рис.
Можна стверджувати, що в умовах сьогодення вже видається можливим чітко визначити
реалії стану економічної освіти, яку надають навчальні заклади на Західній Україні: по-перше,
відсутність тенденції до збільшення частки кооперативних навчальних закладів серед освітніх
установ інших форм власності; по-друге, зменшення кількості абітурієнтів та посилення
конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг із іноземними державами через територіальну
близькість розміщення останніх; по-третє, необхідність збільшення вартості навчання
з економічних причин, однак з урахуванням цінової політики навчальних закладів країн
Європейського союзу; по-четверте, потреба в пошуку додаткових джерел фінансування
діяльності освітніх закладів та розширення переліку спеціальностей і додаткових освітніх
послуг.
Найважливішим завданням кооперативних освітніх закладів на Західній Україні в їх
сучасному стані, на нашу думку, є вдосконалення кооперативної та економічної освіти з
використанням закордонного досвіду для забезпечення високого рівня ефективності такого
процесу.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО
БІЗНЕСУ
Дмитро Тесля, Наталія Гатала
Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості
Національного університету харчових технологій
У сучасних умовах в Україні існує потреба у виробництві конкурентоспроможної
продукції та її реалізації на вітчизняному і міжнародному ринках. Це зумовлено розвитком
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ринкової економіки та міжнародних економічних зв'язків і появою нових господарських
структур різних форм власності.
Важливою передумовою здійснення господарської діяльності підприємств є
оптимальний обсяг виробничих запасів та їх ефективне використання, що потребує
удосконалення системи управління виробництвом, яка базується на формуванні інформації
про надходження та використання виробничих запасів. Також невирішеними є питання
удосконалення документального оформлення операцій руху виробничих запасів та організації
внутрішньогосподарського контролю за їх надходженням і використанням з метою
підвищення ефективності виробництва. [1]
Розвитку теоретичних основ та їх практичного застосування в організації обліку
виробничих запасів сприяли праці таких вітчизняних вчених, як: Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв,
С. Ф. Голов, Л. В. Жилкіна, З. В. Гуцайлюк, М. В. Кужельний, В. І. Єфіменко, Г. Г. Кірейцев,
В. Г. Лінник, В. С. Рудницький, Н. М. Ткаченко, В. В. Сопко, П. С. Смоленюк та ін.
Визначення терміну «запаси» у вітчизняній науковій літературі з’явилось у період
реформування бухгалтерського обліку з метою наближення його до міжнародних стандартів.
До цього часу вказана категорія характеризувалась як товарно-матеріальні цінності, предмети
праці, матеріальні ресурси, виробничі ресурси тощо. Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси», що
максимально відображає зміст МСБО 2 «Запаси», під запасами слід розуміти активи, які:
утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством [2].
Однак необхідно зауважити, що визначення терміну «виробничі запаси» у
вищевказаних нормативних документах не згадується, тоді як форма фінансової звітності
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)» [3] передбачає додаткову статтю «Виробничі запаси», де
показується вартість сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних
напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та
інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.
Отже, виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені вироби, які
підлягають подальшій переробці на підприємстві. До них відносяться: сировина і матеріали,
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара і тарні матеріали, будівельні
матеріали,
матеріали,
передані
в
переробку,
запасні
частини,
матеріали
сільськогосподарського призначення, інші матеріали.
Забезпечення зберігання виробничих запасів здійснюють такими методами: через
систему матеріальної відповідальності – укладанням договорів з працівниками, які мають
доступ до оформлення документів про рух матеріальних цінностей; документальне
оформлення всіх операцій руху матеріальних цінностей (прийняття, відпуск, списання);
затвердження окремим наказом посадового списку осіб, що мають право підписувати
документи з прийняття, відпуску та списання матеріальних цінностей; налагодження
складського господарства; проведення інвентаризації (вибіркової та суцільної). Методологічні
основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у
фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9
«Запаси». Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що підприємство отримає
в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, а їх вартість може бути
достовірно визначена [2].
Проаналізувавши численні дослідження щодо питань організації обліку виробничих
запасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і питань обліку потребують
удосконалення і доопрацювання.
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди
повинні бути виробничі запаси в межах норми, передбаченої потребою підприємства. У
складських приміщеннях підприємств здійснюються господарські операції зі збереження
виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік
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має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витрачанням виробничих запасів на
складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства. [6].
Сутність постійної системи обліку полягає в тому, що облік запасів ведеться постійно,
на безперервній основі, ретельно відстежуються всі зміни у виробничих запасах протягом
звітного періоду [7; 8]. Тому постійно є можливість отримати інформацію про поточний запас
матеріалів, а це, у свою чергу, дає можливість чітко відстежувати не лише розмір поточних
запасів матеріалів, а й регулювати розмір страхових запасів підприємства. Страхові запаси
створюються у разі можливої затримки надходження чергової партії матеріалів. Таким чином,
завдяки системі постійного обліку запасів у підприємства є можливість скоротити розміри
таких запасів, наприклад, застосовуючи логістичну систему «точно у термін», оскільки розмір
запасів постійно відстежується й немає необхідності утримувати більше запасів на складах.
Сутність системи постійного обліку зобразимо такою формулою: залишок запасів на початок
періоду + надходження за звітний період – витрати запасів за період = залишок запасів на
кінець періоду. У практиці закордонних країн застосовується також система періодичного
обліку запасів. При цьому, на відміну від системи постійного обліку запасів, протягом періоду
записи на рахунку «складські запаси» не здійснюються і він слугує не для зображення руху
запасів за період,а для фіксування початкового та кінцевого сальдо по рахунку «Складські
запаси», яке має бути зображено в балансі. При чому сальдо за рахунком «Складські запаси»
на кінець періоду визначається методом інвентаризації. Формула періодичної системи
виглядає так: залишок запасів на початок періоду + надходження за звітний період – залишок
запасів на кінець періоду = витрати запасів за період. Отже, фізичний підрахунок груп
матеріалів у запасах здійснюється через певні періоди часу. При цьому замовлення на
більшість матеріалів можна здійснювати одночасно, витрати на замовлення зменшуються. За
періодичної системи неможливо протягом періоду простежити обсяг запасів, тому, на відміну
від постійної системи, яка дає змогу певним чином економити на страховому запасі, існує
необхідність підтримувати достатній страховий запас. Тому використання такої системи може
привести до зростання витрат на обслуговування страхового запасу, але, зважаючи на те, що
більшість матеріалів можна здійснювати одночасно, підприємство може зменшити витрати на
обслуговування замовлення. В українському обліку періодична система обліку запасів не
передбачається, але на малих підприємствах, наприклад, в торговельних магазинах, доцільно
здійснювати інвентаризацію наприкінці звітного періоду, тому періодична система обліку
запасів була б на таких підприємствах доречною.
Для розуміння відмінностей у методах обліку запасів України та країн світу необхідно
проаналізувати порівняльну характеристику обліку запасів відповідно до П(С)БО № 9
«Запаси», МСБО № 2 «Запаси» та ARB № 43,US GAAP [9;10].
1. Перший метод оцінки, згідно з П(С)БО 9, – метод оцінювання за ідентифікованою
собівартістю (англ. specific identification of their individual costs) – застосовується відносно
вибуття запасів, які не можна замінити або тих, що відпускаються для спеціальних замовлень,
проектів або коли їх первісна вартість визначена з ідентифікованої вартості. Цей метод на
практиці застосовується переважно компаніями, що торгують дорогими штучними товарами,
або у дрібних фірмах, оскільки в інших ситуаціях його використання ускладнене
неможливістю визначення того, які саме товари продані. Крім того, застосовуючи цей метод,
компанія із серійними товарами може маніпулювати зі своїм прибутком, продаючи за потреби
дорожчі або дешевші одиниці запасів.
2. Оцінювання за середньозваженою собівартістю (англ. weighted average cost formula)
ґрунтується на допущенні, що кожна одиниця запасів цього періоду має однакову середню
вартість. Оцінювання запасів відповідно до цього методу здійснюється за кожною одиницею
запасів діленням сумарної вартості залишку цих запасів на початок звітного місяця і вартістю
аналогічних запасів, отриманих у звітному місяці, на їх сумарну кількість на початок звітного
місяця й одержаних у звітному місяці. Метод доцільно використовувати на підприємстві,
оскільки за його допомогою вирівнюється значення показника собівартості реалізованої
продукції у разі непередбаченого зростання закупівельних цін, виключається також потреба
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попартіонного обліку закупівельних цін на реалізовану продукцію, спрощується процедура
обліку. Серед недоліків цього методу – ймовірні розбіжності між балансовою та ринковою
ціною. залишку запасів на кінець періоду, невідповідність начислення доходів та витрат.
3. Метод ФІФО (англ. first-in, first-out) – припускає, що оцінювання залишку запасів та
їх вибуття за період залежить від послідовності їх надходження (покупки). Оцінення вартості
залишку запасів при цьому ґрунтується на допущенні того, що запаси вибувають точно в тій
самій послідовності, що й надходили в організацію. Метод ФІФО іноді порівнюють з
конвеєром, до якого запаси поступають у такій самій послідовності, в якій вони були на нього
завантажені. Цей метод є найбільш надійним для реального оцінення залишку запасів,
оскільки його використання наближує вартість запасів на дату балансу до ринкових цін, тому
вірогідніше зображено вартість активів підприємства. Основним його недоліком є вплив
зовнішніх факторів економічного життя держави на показник валового прибутку окремо
взятого підприємства. Так, метод ФІФО в умовах зростання цін придбання запасів формує
максимальну оцінку запасів на кінець періоду, мінімальну оцінку витрат періоду і найбільшу
величину прибутку. В умовах зниження цін ФІФО, навпаки, дає мінімальну оцінку запасів на
кінець періоду в балансі, максимальну оцінку витрат періоду та найменший прибуток.
4. Оцінювання за нормативними витратами (англ. standart cost) полягає у застосуванні
норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з
урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і
чинних цін. Використання методу нормативних витрат на підприємстві, з одного боку,
спрощує процедуру обліку й оцінки запасів, а з іншого – для встановлення нормативних цін
відділ закупівель повинен постійно відслідковувати коливання ринкових цін на запаси, що
приводить до додаткових витрат. Такий метод, на нашу думку, є надзвичайно ефективним для
підприємств, що займаються багатосерійним та масовим виробництвом.
5. Метод роздрібних цін застосовується підприємствами роздрібної торгівлі для
оцінення великої кількості одиниць запасів, що швидко змінюються й забезпечують однакову
норму прибутку та для яких неможливо застосовувати інші методи визначення собівартості.
За цим методом собівартість запасів визначається шляхом зменшення вартості їх продажу на
відповідний відсоток валового прибутку. В Україні такий метод можуть застосовувати лише
підприємства роздрібної торгівлі, тоді як у США, наприклад, цей засіб може
використовуватися для обліку всіх запасів, що котируються на активному ринку.
6. Метод ЛІФО (англ. last-in, first-out) в Україні в бухгалтерському обліку не
використовується. Але його розуміння необхідне для оперування даними з обліку запасів в
іноземних підприємствах (США, Росія та ін.), а також для управлінського обліку. Метод ЛІФО
ґрунтується на припущенні, що собівартість запасів, що надійшли останніми,
використовується для визначення собівартості товарів, проданих першими. Цей метод
заборонений у багатьох країн, у тому числі у Великобританії, Швеції, Швейцарії, Сінгапурі,
Австралії. З 2005 р. використання методу ЛІФО заборонене в Україні. Причинами цього є
максимальне заниження прибутку в умовах зростання цін та можливості для маніпулювання
показником звітного прибутку залежно від часу придбання запасів у цілях штучної зміни бази
оподаткування. Але цей метод має свої переваги: зокрема метод ЛІФО найкраще забезпечує
дотримання принципу відповідності доходів і витрат; у разі будь-яких коливань цін
собівартість реалізації приблизно відповідає рівню цін на момент продажу.
Сьогодні можна застосовувати декілька методів оцінювання запасів, кожен з яких має
свої переваги та недоліки. Дуже важливо обрати той метод, який дає змогу найточніше
провести оцінку з урахуванням інтересів власників підприємства та специфіки виробничої
діяльності. Серед методів, що дозволено застосовувати в бухгалтерському обліку українських
підприємств, найбільш універсальними є методи середньозваженої собівартості та
собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО). Вказані методи є найбільш
простими для обліку та найбільш популярними варіантами політики обліку запасів на великих
та середніх підприємствах. Метод специфічної ідентифікації та метод роздрібних цін
застосовуються відповідно виробниками унікальної продукції та підприємствами роздрібної
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торгівлі. Метод нормативних витрат потребує значних витрат на розробку та постійний
моніторинг за ринковими цінами, тому він є економічно ефективним лише для багатосерійних
та масових виробництв.
На практиці бухгалтери повинні самостійно вирішувати, як організувати аналітичний
облік виробничих запасів та їх оцінку залежно від конкретних умов діяльності підприємства і
ведення бухгалтерського обліку[11]. Метод оцінки вибуття запасів має відповідати специфіці
підприємства, що враховується при формуванні його облікової політики, а також іншим
чинникам, серед яких можна виділити організаційно-правові форми підприємства, динаміку
попиту і пропозиції на запаси, кон’юнктуру ринку, фінансову й дивідендну політику.
Підприємство повинно будувати свою господарську і облікову політику таким чином, щоб
запаси матеріалів на складах підприємства були обґрунтовано мінімальними, у цих умовах
можна уникнути особливих складностей, пов’язаних з оцінкою вибуття запасів. За сучасних
умов господарювання рух документів між різними службами на підприємстві вимагає
впорядкування за допомогою організації системи документообігу. Документообіг можна
визначити як шлях документа від створення до здачі в архів . Отже, система дієвого
документообігу на підприємстві має бути організована на стадії первинного, поточного та
підсумкового обліку запасів.
Практика показує, що процес обліку використання виробничих запасів все ж таки є
трудомісткою ділянкою. Тому не дивно, що на багатьох підприємствах спостерігаються певні
недоліки, а на деяких – запущеність обліку, що призводить до великих втрат запасів. Все це
зайвий раз підтверджує, що до цього часу залишаються невирішеними багато важливих
питань, пов’язаних з розробкою науково-обґрунтованої системи обліку використання
виробничих запасів. [12]
Аналізуючи в цілому діяльність деяких підприємств з обліку виробничих запасів,
можна виділити наступні негативні аспекти:
 складність визначення справедливої (ринкової та неринкової) вартості запасів, що
полягає у використанні підприємствами бартерного обміну, більше того, обміну на неподібні
активи;
 низький рівень оперативності інформаційного забезпечення управління
виробничими запасами підприємств;
 невідповідний рівень контролю та оперативного регулювання процесів утворення
запасів;
 обмеженість контролю використання виробничих запасів [13].
Для правильної організації обліку запасів на підприємстві, перш за все, необхідно
виділити основні завдання обліку виробничих запасів:
контроль за виконанням плану матеріально-технічного забезпечення;
відображення витрат на закупівлю й транспортування запасів (матеріалів),
результатів постачання;
виявлення відхилень від планової собівартості придбаних матеріалів;
контроль за залишками і рухом матеріалів на складах наявністю і рухом матеріалів
в процесів їх заготівлі;
спостереження за станом складських запасів, за відповідністю їх нормативам,
контроль за їх зберіганням;
контроль за лімітом відпуску матеріалів на виробничі потреби, витрати і
списуванням їх вартості у витрати виробництва;
контроль за дотримуванням норм;
правильний розподіл матеріалів за об’єктами калькуляцій;
виявлення непотрібних матеріалів, що підлягають реалізації [14].
На підприємствах залишаються все ще невирішеним питання щодо вдосконалення
документації оперативного та аналітичного обліку виробничих запасів, особливо нагальною є
проблема автоматизації їх обліку [15].
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Для забезпечення своєчасного відображення господарських операцій в реєстрах
бухгалтерського обліку на підприємстві повинні бути чітко визначені терміни передачі
первинних документів до бухгалтерії для відповідного їх оформлення (складання графіків
надходження до бухгалтерії первинних документів та складання зведених графіків) [16].
Для організації бухгалтерського обліку запасів необхідно визначити номенклатуру
синтетичних та аналітичних рахунків виробництва і об’єктів калькулювання. Номенклатура
запасів обов’язково повинна містити наступні дані про кожен окремо обліковуваний вид
запасів: – технічно вірну назву; – повну технічну характеристику (сорт, розмір, марка); –
одиницю виміру і номенклатурний номер.
Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка, яка впливає на
визначення собівартості продукції. Адже в Україні доцільнішим є використання безперервної
системи обліку виробничих запасів, так як вона забезпечує контроль за операціями руху ТМЦ,
сигналізує про необхідність нових замовлень матеріалів на поповнення запасів, формує
інформацію про оптимальний обсяг замовлення. Система безперервного обліку дає змогу
постійно здійснювати моніторинг за товарно-матеріальними цінностями на підприємстві.
Облік виробничих запасів у бухгалтерії на синтетичних рахунках ведеться відповідно
Плану рахунків. В обліковій практиці на підприємствах інформацію про виробничі запаси
накопичують на рахунках узагальнено.
На деяких підприємствах на субрахунок «Сировина і матеріали» відносять і ТЗВ, що
призводить до неефективності облікових процедур через громіздкість одержання необхідних
даних у разі потреби. Тому, доцільно деталізувати та відображати на окремих аналітичних
субрахунках.
На рахунках наявність та рух виробничих запасів відображають за фактичною вартістю,
та за прийнятими на підприємстві методами обробки облікової інформації. Поточний облік
виробничих запасів у бухгалтерії підприємства здійснюється переважно за обліковою
вартістю,
заснованою
на
фактичній
собівартості
заготівлі
виробничих
запасів [17].
Всі одиниці виробничих запасів в обліку, які мають однакове призначення та однакові
умови використання, застосовується тільки один із методів. Кожен із зазначених методів має
свої особливості, тому, перш ніж обрати той чи інший метод вибуття запасів необхідно
провести попередні розрахунки. Метод вибуття запасів має відповідати специфіці
підприємства, що враховується при формуванні облікової політики на підприємстві.
Напрями щодо удосконалення організації обліку виробничих запасів:
 застосування номенклатури виробничих запасів пристосованої до методів та
способів обробки облікової інформації підприємства;
 дотримання належного оформлення первинних документів з обліку руху
виробничих запасів;
 застосування типових галузевих форм первинної документації руху виробничих
запасів за якісними показниками;
 контроль за збереженням і раціональним використанням у виробництві та якістю
виробничих запасів;
 удосконалення методів обробки облікової інформації;
 установити посадові обов’язки і відповідальність матеріально-відповідальних
працівників за належним станом та якістю виробничих запасів на зберіганні та переробці. З
цією метою доцільно укладати договір про матеріальну відповідальність працівників, що
значно підвищить ефективність використання виробничих запасів підприємств.
Літературні джерела:
1. Кузьома, В. В. Теоретичні аспекти удосконалення організації обліку виробничих
запасів [Текст] / В. В. Кузьома // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський

205
національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль:
Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету
“Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 3. – С. 12-16.
2. Запаси [Електронний ресурс]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9,
затверджено наказом Міністерства фінансів України за № 246 від 20.10.1999 р. (зі змінами і
доповненнями). – Режим доступу: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
3. Загальні вимоги до фінансової звітності [Електронний ресурс] : національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1, затверджено наказом Міністерства фінансів
України за № 73 від 07.02.2013 р. (зі змінами і доповненнями). – Режим
доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та
коментарі : [практ. посіб.] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Лібра, 2001. – 840 с.
5. Одношевна О.О. Оптимізація обліку запасів в контексті управлінського аспекту.
Електронний ресурс – Режим доступу - global-national.in.ua/archive/19-2017/103.pdf
6. Шматковська Т. О. Порівняння вітчизняних і закордонних методів обліку
надходження й вибуття запасів та можливість їх використання в Україні / Т. О. Шматковська,
Н. І. Коваль // Східна Європа: економіка, бізнес та управління . - 2016. - № 2(02). - С, 295-300
7. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах: [навч. посібник] / [Ф. Бутинець, Я.
Соколов, Д. Панков, Л. Горецька]. – Житомир: Рута, 2002. – 660 с.
8. Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: [навч.-метод. посібник] / В.І. Ефіменко,
Л.І. Лукяненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 211 с.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
10. Стандарти МСБО і МСФО [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://msfz.minfin.gov.ua/uk/Pages/ default.aspx.
11. Шендригоренко М. Т. Облік виробничих запасів: актуальні питання та напрямки їх
вирішення / М. Т. Шендригоренко // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. 2013. - № 2. - С. 102-106.
12. Бержанір І. А. Проблеми та напрями вдосконалення обліку виробничих запасів / І.
А. Бержанір, Т. А. Демченко, А. А. Кістол // Економічний простір. - 2016. - № 107. - С. 161168.
13. Князюк І. Актуальні проблеми обліку виробничих запасів на підприємствах України
/ І. Князюк // Удосконалення обліку й аналізу в системі управління підприємства. – 2015. – №
2 . –С. 63-65.
14. Кириченко О. А. Сучасні проблеми обліку виробничих запасів та шляхи їх
вирішення / О. А. Кириченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.nbuv.gov.ua.
15. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / В. В.
Сопко. – К., 2006. – 526 с.
16. Чабанюк О. А. Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності
та руху виробничих запасів [Текст] / О. А. Чабанюк // Фінанси, облік і аудит: збірник наукових
праць. – К.: КНЕУ.–2011. – Вип.18 – С. 386-390.
17. Сайко К.І., Зінченко О.В. Методика обліку виробничих запасів / Зінченко О.В. //
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/7761/.../NRMSE2017_V3_P069-071.pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНУ В СТРУКТУРІ РИНКОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Дмитро Тесля, Діана Кізима, Емілія Годя
Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості

206
Національного університету харчових технологій
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується зростанням ролі інновацій як
важливого чинника забезпечення економічного зростання, формування та підтримки тривалих
конкурентних переваг країни в системі міжнародного поділу праці, а також підвищення рівня
та якості життя населення. Сьогодні у розвинутих країнах світу на зміну моделі відцентрового
поширення інновацій приходить нова, яка передбачає локалізацію інноваційної діяльності в
окремих регіонах. Регіоналізація інноваційних процесів відповідає ідеї точкового
економічного розвитку: окремі регіони завдяки розробці та впровадженню інновацій
перетворюються в «полюси зростання» національної економіки. Можливості регіону в сфері
генерування, розповсюдження та використання нововведень визначаються його інноваційним
потенціалом. У зв'язку з цим особливої актуальності набувають питання, пов'язані з
визначенням сутності інноваційного потенціалу регіону, його структури та методики оцінки.
1
Визначення поняття інноваційного потенціалу країни, регіону, галузі, підприємства
доволі часто зустрічається в економічній літературі, офіційних документах, а також у
промовах представників різних гілок влади. Разом з тим, незважаючи на певну очевидність,
загальноприйнятого визначення категорії «інноваційний потенціал регіону» немає, що
ускладнює розуміння його сутності, оцінку наявного рівня, розробку і обґрунтування заходів,
спрямованих на його реалізацію і розвиток.
В науковій літературі категорія «інноваційний потенціал» розглядається на різних
рівнях узагальнення. Вчені виділяють три підходи до визначення терміну «інноваційний
потенціал»: інноваційний потенціал суб'єктів інноваційного процесу; інноваційний потенціал
середовища господарювання (економічного, політичного, соціального, правового);
інноваційний потенціал конкретної інновації. Узагальнено, крім вище зазначеного, виділяють
також
інноваційний
потенціал
підприємства,
галузі,
регіону,
країни 2.
В умовах сучасної економіки, заснованої на використанні досягнень НТП, формування
достатнього інноваційного потенціалу є відправною точкою підвищення ефективності
розвитку регіону. Інноваційний потенціал галузі чи регіону за визначенням Л.Л. Антонюка, А.
М. Поручника та В. С. Савчука відображає спроможність і готовність галузі (регіону)
здійснювати ефективну інноваційну діяльність. Під спроможністю розуміють наявність і
збалансованість структури потенціалу, а під готовністю – достатність і збалансованість
розвитку потенціалу і наявних ресурсів для ефективної інноваційної діяльності. Інноваційний
потенціал регіону є базою для здійснення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень, проектно-конструкторських і технологічних робіт, які орієнтовані на вирішення
як наукових, так і науково - технічних, соціально-економічних та екологічних проблем різних
рівнів – державного, регіонального, галузевого. На базі існуючого інноваційного потенціалу
регіону здійснюється, в основному, наукове супроводження його соціально - економічного та
інноваційного розвитку, забезпечується впровадження сучасних прогресивних технологій та
проводиться освоєння випуску нових видів конкурентоздатної продукції
Ю.М. Канигін розглядає інноваційний потенціал як систему інтелектуальних, освітніх,
кадрових, технологічних і технічних факторів, які визначають можливості, рівень створення і
впровадження нових технологічних систем у суспільному виробництві.
І. Джаін вважає, що функціональна спрямованість інноваційного потенціалу полягає у
створенні умов, за яких найбільш повно реалізуються такі потенціали: трудовий,
інвестиційний, природно-ресурсний тощо.
На думку Лапіна Є.В. складові частини інноваційного потенціалу регулюють виробничі
процеси, сприяють підвищенню продуктивності живої праці, ефективності використання
предметів праці і енергетичних ресурсів, допомагають підняти рівень і ефективність
технологій.
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Галушко Є.С. інноваційний потенціал промислового підприємства визначає як
характеристику його спроможності розробляти та впроваджувати нововведення згідно з
необхідними якісними стандартами з метою адаптації до змін у зовнішньому середовищі.
Тесля Д.В., Шульц С.Л. визначають інноваційний потенціал регіону, як сукупність
інноваційних товарів, послуг та інновацій матеріально-технічної бази регіону, як фактори, які
зумовлюють ринковий потенціал регіону 3.
Категорія інноваційного потенціалу на думку П.Г. Олдака відображає найважливіші
якісні характеристики досягнутого рівня розвитку суспільного виробництва і може бути
представлена трьома якісно різними параметрами: освітою, наукою та управлінням
Досить слушною є думка С.М. Ілляшенка, який вважає, що інноваційна діяльність має
шанси на успіх тільки за наявності, крім інноваційного ринкового потенціалу (наявність
споживацьких запитів, фактичних чи потенційних, або можливості формування попиту на нові
товари), ще й виробничо-збутового (здатність і економічна доцільність підприємства інноватора розробити, виробити і просувати інновації на ринку).
Зокрема більшість науковців, серед яких і В.І. Громека схиляються до думки, що
інноваційний потенціал визначається як частина економічного потенціалу, яка забезпечує
розвиток науки і техніки та впровадження їх досягнень в економіку, а тим самим її ріст.
Лузин А.Є. вважає, що інноваційний потенціал визначається станом гнучкості і
адаптаційної здатності елементів господарюючого суб'єкта: організаційної структури,
технології, організації праці, стилю управління і т.д., тобто логічно поєднує точки зору вище
зазначених авторів Виходячи з вище сказаного, інноваційний потенціал підприємства слід
розглядати одночасно як деяку сукупність ресурсів, необхідну і достатню для вироблення
інновацій, втілення їх у конкретні технології, організаційні чи управлінські рішення, здатність
до сприйняття інноваційних ідей, можливість і економічна доцільність вироблення та
просування інновацій на ринку.
Найчастіше при визначенні інтегрального показника, що характеризує інноваційний
потенціал регіону, пропонується використовувати метод експортних оцінок та графічний
метод. Метод експертних оцінок передбачає залучення групи незалежних експертів. При
використанні цієї методики спочатку визначаються значення базових (одиничних) показників
інноваційного потенціалу регіону. На їхній основі розраховуються інтегральні показники як
сума одиничних показників, що характеризують наявність інноваційних ресурсів зважених на
коефіцієнти вагомості, визначені групою експертів. Графічний метод передбачає, як правило,
побудову пелюсткової діаграми, в якій кількість промінів вказує на кількість структурних
компонентів інноваційного потенціалу. Інтегральною характеристикою інноваційного
потенціалу регіону є площа багатокутника, отримана після з'єднання значень на променях.
Форма фігури наочно показує «внесок» окремих складових в сумарний показник. Основними
перевагами цього методу є: простота розрахунків, наочність, гнучкість, тобто кількість
показників, які характеризують інноваційний потенціал може змінюватись, крім того,
оцінювати та порівнювати можна не лише інноваційний потенціал в цілому, але й окремі його
складові. Однак цей метод не позбавлений певних недоліків, зокрема не враховує вагомість
окремих показників та їх взаємозв'язок.
Ефективність використання науково-технічних досягнень визначається не тільки
рівнем наукових досліджень і розробок, а й цілим комплексом технічних, виробничих,
організаційних, маркетингових, фінансових операцій, складовими інноваційного процесу, які
є його невід’ємним елементом. У зв'язку з цим з'являється необхідність у розробці сучасної
інформаційної бази, покликаної відбити процес виробництва, впровадження й поширення на
ринку нових або вдосконалених продуктів, послуг, операцій і технологічних процесів.
Для інноваційної діяльності в Україні характерна низька віддача. В основі низької
результативності інновацій лежить такий комплекс факторів, що перешкоджають їх розвитку:
1) нестійка економічна та політична ситуація в країні утрудняє достовірну оцінку
попиту на інноваційну продукцію навіть на короткострокову перспективу;
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2) часом необхідність у подібній інноваційній продукції може відпасти ще до її появи
на ринку. У сполученні з недостатнім досвідом маркетингових досліджень це може бути
серйозною перешкодою на шляху просування нових продуктів до споживача на внутрішньому
ринку. А низький рівень конкурентоспроможності інноваційної продукції й послуг утрудняє
їх просування на зовнішні ринки;
3) низький інноваційний потенціал підприємств, нестача інформації про нові
технології, майже повна відсутність інформації про ринки збуту й недостатні можливості для
кооперування з іншими підприємствами й організаціями.
Всі ці негативні обставини є наслідком розриву, який склався ще в складні 90-ті роки
минулого століття, коли відбувся розрив виробничого, економічного та інформаційного
зв’язків.
Інноваційний потенціал визначає широке коло можливостей використання виробничою
та організаційною системою власних чи позикових інноваційних ресурсів. Тому використання
внутрішнього інноваційного потенціалу регіону як об'єкта управління дозволяє формувати
плани, організаційні форми й проекти застосування різних інноваційних ресурсів із
включенням їх у програми розвитку, підтримки оптимального балансу системи інноваційних
ресурсів, збільшувати можливості використання фінансових ресурсів в інновації й знизити
ризик використання інновацій 4.
Аграрні інновації істотно відрізняються від інновацій в інших галузях економіки
внаслідок залежності від природної зони та клімату, тривалості процесу розробки інновації,
дослідження живих організмів та ролі наукових досліджень. Оскільки такі дослідження
потребують ґрунтовних знань, часу та відповідної кадрової бази, вони проводяться переважно
у науково-дослідних установах. Як наслідок, на перший план виходить організація
оперативного трансферу технологій в сільськогосподарське виробництво, що потребує
відповідного інтелектуального капіталу. Розробка агроінновацій має регіональний характер,
оскільки об’єкт інноваційної діяльності повинен відповідати нагальним особливостям
природних та кліматичних умов. Очевидно, що формування та розвиток інтелектуального
капіталу у кожному регіоні відрізняється, тому необхідне створення у кожному переважно
аграрному регіоні філіалів науково-дослідницьких інститутів відповідної тематики,
орієнтованих на збереженням довкілля та природних ресурсів.
До вагомих бар’єрів активізації інноваційної діяльності відносять переважно
перешкоди пов’язані з формуванням інтелектуального капіталу: недостатня чисельність
кваліфікованого персоналу, нестача технологічної та ринкової інформації, нерозвиненість
інноваційної інфраструктури Особливо необхідно заохотити молодих спеціалістів, після
закінчення аграрних навчальних закладів, повертатися до сільських поселень та забезпечити
їм можливість використати отримані знання для провадження інновацій. Для впровадження
інновацій необхідна наявність сформованого інтелектуального базису. Відповідно сам
інтелектуальний базис може нормально формуватися, якщо в державі (регіоні) проводиться
ефективна соціальна політика, яка забезпечує соціальну безпеку населення. Основними
елементами соціальної безпеки, які найбільше впливають на формування інтелектуального
базису є: демографічні показники, охорона здоров’я, освіта, зайнятість, матеріальне
забезпечення населення, низька соціальна напруга та ін.
Особливої уваги потребують депресивні території під якими розуміють регіон чи його
частину (район, місто), рівень розвитку якого за показниками є найнижчим серед подібних
територій. Території надається статус депресивної з метою створення правових, економічних
та організаційних засад для прийняття органами державної влади та органами місцевого
самоврядування особливих заходів стимулювання розвитку 5.
Отже враховуючи вищенаведена можна рекомендувати як регіональним філіям
(виробникам) та місцевій владі акцентувати увагу на наступному:
- Оновлення основних засобів регіонального виробництва з метою впровадження
інноваційної продукції, з врахуванням смакових уподобань населення регіону;
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- Створення готової продукції масового регіонального виробництва із застосуванням
основ молекулярної кухні;
- Апробація продукції харчової промисловості із використанням технологій
аюрведичної кулінарії (аюрведична продукція);
- Створення он-лайн примірок за допомогою фотографій для текстильної галузі та
індустрії моди;
- Впровадження відокремленого продажу екологічно чистих продуктів харчування від
загального продажу, із застосуванням відокремлених частин інфраструктури товарного ринку.
Літературні джерела:
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5. Двігун А. О. Інтелектуальний базис інноваційного розвитку сільських територій
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РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В ПОЛЬЩІ
Стенай Рутар, Тетяна Вербова, Тетяна Лещишин
Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини
ім. Андрея Крупинського
Україна на сучасному етапі здійснює перехід від посткомуністичних систем, які
грунтуються на поєднанні централізованої бюрократичної моделі Семашка із тіньовою
концепцією надання медичних послуг.
На сьогодні реформа охорони здоров'я України передбачає бюджетно- солідарну
модель фінансування , автономізацію медичних закладів, вибір пацієнтами сімейного лікаря,
а також елементи державного і громадського контролю над якістю надання медичних послуг
населенню. В цьому сенсі важливе значення має критичне засвоєння реформаторського
довсіду системи охорони здоров'я в країнах центральної Європи, що стали членами ЄС та
НАТО.
Особливо цінним для нас є досвід Польщі, що досягла високих результатів у медичній
сфері.
Характер і зміст охорони здоров'я людини на різних етапах суспільного розвитку
визначається такими істотними факторами як:
- спосіб виробництва;
- ступінь розвитку продуктивних сил;
- розвиток науки, техніки;
- медична наука зокрема
В даний момент нас цікавить система охорони здоров’я Польщі та її реформаційні
положення.
Для того аби оцінити сучасний рівень розвитку країни розглянемо наступні критерії:

210
-конкурентоспроможність-Серед 137 економік світу у 2017 році Польщі посіла 39
сходинку; загалом умови ведення бізнесу в країні досить добрі.
Відзначимо, що у щорічному рейтингу глобальної конкурентоспроможності зі 137
країн Україна посіла 81 місце. Вона піднялася за рік на чотири позиції
-за індексом сприйняття корупції Польща посіла 29 місце серед 176 дуржав (Україна
131-а)
-за індексом економічної свободи-Польща опинилася на 45 місці у міжнародному
Індексі економічної свободи, а в європейському вона займає 21 місце. Минулого року це було
39 місце. Автори рейтингу пояснюють, що «невелике падіння в індексі спричинене, зокрема,
зростанням динаміки реформ у інших країнах, що їм дозволило обігнати Польщу».
- за 6 місяців 2016 р.в Польщі народилось 186 дітей, що на 4 тисячі більше, аніж за
аналогічний період минулого року (181,1 тисяча). Примітно, що й зросла кількість шлюбів у
країні. Якщо у першому півріччі 2015 року було зареєстровано 68,8 тисяч, то у 2016-му – 73
тисячі, тобто на 4,2 тисячі більше. Варто додати, що зменшилась і кількість розлучень – за
перших 6 місяців у 2014 році їх було зареєстровано 43,4 тисячі, у 2015-му – 35,9 тисяч і в 2016му вже 32,5 тисячі.
-за індексом щасття Польща посідає 114 місце (Україна-174)
Реформа охорони здоров'я в Польщі. Система охорони здоров’я Республіки Польща, як
і переважної більшості країн колишнього соціалістичного табору, продовжує перебувати у
процесі реформ. Пусковим фактором для початку реформи стало прийняття закону про
заклади охорони здоров’я (1991) та закону про обов’язкове медичне страхування (1997).
Важливе значення для процесу реформування системи охорони здоров’я має також низка
прийнятих законів, що стосуються професійної діяльності лікарів, медичних сестер та їх
самоврядування.
В 2003 році в країні було проведено реформу, що передбачала повну державну
централізацію фондів обов’язкового страхування населення. Для цього було створено
контролюючий орган – Національний фонд охорони здоров’я (NFZ), що підпорядковується
Міністерству охорони здоров’я. До його складу входять 17 підрозділів. Кожне з 16 воєводств
Польщі має своє відділення NFZ, а ще одне виділене спеціально для Міністерства оборони
Польщі.
На підставі 68 статті Конституції Польщі кожен громадянин має право на повноцінне
необхідне медичне обслуговування – від профілактики до лікування – та реабілітаційні заходи.
Всі громадяни країни повинні бути зареєстровані в страховому фонді та прикріплені до
обраних ними самостійно лікувальних установ і сімейних лікарів.
Формулювання «безкоштовне медичне обслуговування» є умовним і спірним –
обов’язкові відрахування з зарплати (середня ставка – 4246,21 злотих) становлять 48%! Ці
витрати діляться навпіл між роботодавцем і громадянином. Сума складається зі збору в
пенсійний фонд, витрат на медичне обслуговування та компенсацію лікарняних листів.
Оскільки частка приватизованих лікувальних установ з кожним роком зростає,
приватні клініки вже надають доступний спектр послуг після укладення з ними
індивідуального договору. Але в разі складних комплексних важкодіагностованих
захворювань і хвороб, що вимагають особливого лікування, пацієнтів нерідко
перенаправляють до вузькоспеціалізованого державного медичного центру.
Також, за загальноєвропейською тенденцією, окрема увага приділяється
«цивілізаційним» захворюванням, визначеним Всесвітньою організацією охорони здоров’я
(ВООЗ). Це цукровий діабет, ревматизм, серцево-судинні порушення, СНІД і онкологічні
хвороби. Також акцентується увага на лікуванні психічних розладів та генетично
детермінованих недугів. Окремою графою виділено здоров’я матері та дитини.
Фінансування: Міністерство охорони здоров’я за рахунок державного бюджету
повністю або частково фінансує високо-спеціалізовані медичні послуги, зокрема хірургічні
втручання на серці та судинах, трансплантацію органів тощо. Контракти на надання цих
послуг укладаються безпосередньо Міністерством охорони здоров’я з відповідними
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медичними закладами, що можуть забезпечити здійснення відповідних втручань. Фінансове
покриття вартості решти медичних послуг забезпечується за рахунок обов’язкового
медичного страхування. Через систему обов’язкового медичного страхування покривається й
вартість ліків, ортопедичних виробів та пристосувань (частково або повністю у визначених
законом випадках), а також деяких профілактичних послуг, зокрема деяких профілактичних
щеплень, спрямованих на імунопрофілактику інфекційних хвороб
Законом також встановлено перелік медичних послуг, які не надаються за рахунок
обов’язкового медичного страхування. До них, зокрема, віднесено послуги, спосіб
фінансування яких окреслено спеціальними законами (наприклад, послуги служби медицини
праці); надання медичних висновків про здатність керувати механічними транспортними
засобами та інших медичних висновків і довідок, які видаються за бажанням застрахованого,
якщо необхідність їх видачі не пов’язана з подальшим лікуванням, реабілітацією, втратою
працездатності, продовженням навчання учнів та студентів, вирішенням питань щодо
призначення соціальної допомоги та соціального догляду тощо; деякі види стоматологічних
послуг. Ці послуги в порядку, що встановлений відповідними документами, фінансуються за
рахунок власних коштів пацієнтів, за рахунок державного бюджету або інших визначених
нормативними актами коштів
Для отримання безоплатної медичної допомоги застрахований у системі обов’язкового
медичного страхування пацієнт має право звернутися до лікаря- спеціаліста лише за
направленням свого сімейного лікаря. В такому разі оплата спеціалізованих послуг
застрахованому пацієнту забезпечується за рахунок каси хворих, що має контракт з
відповідним лікарем-спеціалістом. В той же час, лікарі- спеціалісти наділені правом приймати
будь-якого пацієнта, який звернувся до них за послугами самостійно, з оплатою вартості цих
послуг пацієнтом безпосередньо лікарю.
Позитивні сторони страхової медицини:
- Контроль якості обслуговування та уніфіковані правила надання допомоги завдяки
її загальній доступності та однаковим протоколам і вимогам.
- Централізоване рівномірне впровадження новітніх методик і встановлення сучасної
апаратури.
- Зручність загального інформаційного простору, швидкий доступ до бази пацієнтів і
їхніх історій хвороби, що дає повноцінну інформацію для статистики та соціальної медицини.
- Суворий контроль етапності діагностики та лікування хворого, міждисциплінарних
консультацій. Єдина комплексна тактика лікування з метою юридичного та правового
контролю.
- Прозорість і зрозумілість загального фінансування для обслуговування населення та
модернізації системи охорони здоров’я.
Негативні моменти польської охорони здоров’я:
- Жорстко визначене фінансування та обмежений обсяг діагностичних заходів і
кількості візитів до фахівців, що ускладнює швидку оперативну діагностику захворювань і
обмежує свободу лікаря в ухваленні рішень.
- Обов’язкове документальне підтвердження направлення від сімейного лікаря до
вузького спеціаліста, а також на стаціонарне, оздоровче чи реабілітаційне лікування. Все
підпорядковано суворим протоколам і правилам.
- Організаційні недоліки: тривале (багатомісячне) очікування візиту та черги на всіх
етапах медичного обслуговування – від первинного огляду до планового оперативного
втручання. Пріоритетними є лише термінові випадки.
- Немає єдиної узгодженості за переліком послуг і їх тарифікації.
- Принцип «короткої госпіталізації» у зв’язку з нерівномірною оплатою перебування
в стаціонарі – і відповідно, передчасне виписування хворого.
Висновки. Досвід Польщі показує, що механізми фінансування соціальних систем
охорони здоров’я можна успішно удосконалювати і в рамках бюджетного фінансування, і в
рамках соціального медичного страхування. У багатьох країнах Європейського Союзу
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держава бере участь у системі обов’язкового медичного страхування через бюджетні внески в
тому чи іншому вигляді (або від імені певних категорій громадян, або у вигляді капітальних
інвестицій, або іншим чином).
Отримуючи потрібні уроки з досвіду реформування сектору охорони здоров’я
європейських країн, зокрема Польщі, Україна може і повинна побудувати власну ефективну
модель, яка забезпечить справедливість і рівність у доступності якісної медичної допомоги
для усіх верств населення.
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методична та інформаційна бази.
Проблеми та зв'язок з науковими та практичними завданнями. Спортивний
пішохідний туризм є невід’ємною складовою загальнодержавної системи фізичної культури і
спорту і спрямований на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та
інтелектуальних здібностей людини. Сучасна індустрія туризму — одна з найбільш швидко
прогресуючих галузей світового господарства, яка розглядається як самостійний вид
економічної діяльності. Попри всі політичні та соціально-економічні негаразди останніх років
індустрія туризму стала галуззю народного господарства України. Пішохідний туризм є
однією з найдоступніших масових форм активного відпочинку, пізнання та вивчення
навколишнього світу [1].
Сьогодні головна особливість спортивного пішохідного туризму полягає у тому, що
він, на відміну від більшості інших видів спорту, не потребує відносно великих матеріальних
видатків, тому що, по-перше, розвивається в існуючому навколишньому природному
середовищі і не вимагає значних капіталовкладень, по-друге, матеріально-технічне та
організаційне забезпечення зазначених заходів в значній мірі здійснюється силами та засобами
самих туристів, по-третє, вже склалася і діє громадська система підготовки та підвищення
кадрів, яка з мінімальними видатками з боку держави може і надалі ефективно функціонувати
[1].
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Однак, на сьогодні, незважаючи на наявні потенційно великі можливості, свою
соціальну і економічну значущість, спортивний пішохідний туризм в Україні розвинутий
недостатньо. Труднощі, з яким зіткнувся в своєму розвитку пішохідний туризм - майже повна
відсутність державної та громадської підтримки і сучасної нормативно-правової, методичної
та інформаційної бази.
Базовою умовою подальшого динамічного розвитку пішохідного туризму є створення
його ефективної національної моделі як масового самодіяльного спорту та спорту вищих
досягнень, яка б сприяла зростанню спортивної майстерності туристів.
Аналіз досліджень та публікацій. Аналіз наукової літератури дає змогу виділити такі
напрями дослідження пішохідного туризму, як соціальний, історичний, економічний,
правовий, міжнародний та ін. Окремі питання управління галуззю вивчали відомі вітчизняні
вчені: Федорченко В.К., Цибух В.І., Матвієнко А.Т., Крачило М.П., Попович С.І., Науменко
Г.П., Хлоп’як С.В., Школа І.М. та інші.
Мета і завдання доповіді виявити й обґрунтувати умови реалізації ефективної
національної моделі пішохідного туризму як масового самодіяльного спорту на базі діяльності
туристичних маршрутів Дніпропетровської області.
Викладення матеріалу та результати. Пішохідний туризм охоплює практично всю
територію України. Сама назва цього виду туризму вказує на те, що при подоланні маршруту
виключається використання транспортних засобів. Погодні умови України дають змогу
розвивати пішохідний туризм з березня до грудня[4].
Оскільки близько 95 % території України - це низовини і височини, на яких немає
значних природних перешкод на шляху пересування туристів, пішохідним маршрутам
переважно надається І категорія складності.
Нині Карпати є основним районом, де проводяться піші походи та інші види туризму,
але, на нашу думку, в близькому майбутньому зросте споривний піший туризм в
Дніпропетровській області. Кожного року зростає кількість пішохідних туристів з країн
Європи, які освоюють Кодацьку фортецю, Новобогородицьку фортецю, Пороховий острів,
відвідують Петриківські розписи, кромлехи, партизанську землянку в Самарському лісі,
Попов мис, Курган – могилу кошевого атамана І. Д. Сірка, Курган - Майдан тощо.
Нині частка зафіксованих організованих пішохідних походів припадає на
Дніпропетровську область, що пов'язано з великою різноманітністю природних перешкод. За
таких умов туристи не просто отримують незабутні враження і відпочивають, у них є
можливість оволодіти всім арсеналом техніки пішохідного туризму [2].
Загалом Дніпропетровська область майже ідеальне місце для розвитку пішохідного
туризму. Окремі частини цілком придатні для екстремального туризму, найбільшою мірою –
Самарський ліс, скелі «Орлине гніздо», Токовський водоспад, пам’ятник природи
льодовикового періоду, Дніпровські пороги, ландшафтний заповідник Балка Городище
Ландшафтне розмаїття тут небачене для Європи на локальній території. В самому
місті Дніпропетровськ теж немало цікавих туристичних зон – це Набережна Дніпра, фонтани
«Муза», «Білий лебідь», Кам’яні баби, Проспект Карла Маркса нині Яворницького, покинута
база ППО, Пашена балка, школа-майстерня кераміки Сергія Горбаня, Головпоштамт,
«Сімейна лавка», «Дерево щастя», Дніпропетровський цирк, готелі «Дніпропетровськ»,
«Україна», Козацький хутір «Галушківка»та багато інших.
Висновок. Сучасні економічні і соціальні передумови, що склалися в Україні,
сформували суспільне замовлення на розвиток системи пішого спортивного туризму.
Україна має достатній ресурсно-туристський потенціал, а деякі групи ресурсів взагалі
є унікальними для розвитку пішохідного, самодіяльного туризму: кліматичні, які можна
оцінити як надзвичайно сприятливі; орографічні, серед яких провідне місце займають гірські
ландшафти Українських Карпат, прибережна зона Одещини, спелеологічні ресурси Поділля,
визначні історичні пам’ятки Дніпропетровщини, які можна оцінити як унікальні; водні, серед
яких дуже важливими є ресурси морських узбереж Чорного та Азовського морів, річкові
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ресурси; культурно-історичні ресурси, які відіграють надзвичайно важливу роль для
задоволення пізнавальних потреб туристів тощо.
Тому питання розвитку треба вирішувати на загальнодержавному рівні. Створена в
державі нормативно-правова база покращила умови для його подальшого розвитку, але
недостатньо.
Піший спортивний туризм є специфічною територіальною рекреаційною системою.
Його специфічність полягає в тому, що основний контингент прихильників цього різновиду
туризму складає соціально важлива категорія суспільства – учнівська молодь [5]. Для
забезпечення змістовної організації відпочинку учнівської молоді на місцевому рівні
необхідна розробка регіональних туристських, рекреаційно-оздоровчих, екскурсійних
програм, що спираються на місцеві рекреаційно-туристські ресурси. Цей туристський продукт
має високу соціальну ціну.
Задля подальшого інтенсивного розвитку пішого спортивного туризму необхідна
розгалужена система туристських маршрутів та їх стабільне функціонування, що неможливо
без державної та громадської підтримки, яка майже відсутня. І це не єдина проблема, що стоїть
на шляху повноцінного формування та вдосконалення цієї системи. Базовою умовою
подальшого динамічного розвитку спортивного туризму є створення його ефективної
національної моделі як масового самодіяльного спорту на базі діяльності туристичних клубів
[2]. Задля цього треба враховувати рівень розвитку спортивного туризму в інших країнах,
насамперед у країнах Західної Європи. Спираючись на більш ніж сторічний досвід Західної
Європи та запозичивши деякі елементи структури та керівництва, і в Україні можливо
створити впливову туристсько-спортивну організацію міжнародного значення.
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ЯКБИ Я БУВ МІНІСТРОМ ЕКОНОМІКИ, Я БИ ЗМІЦНИВ ГРОШОВУ
ОДИНИЦЮ
Руслан Семчук, Оксана Гладун, Юрій Загалюк, Тарас Чущак
Львівський коледж транспортної інфраструктури ДНУЗТ
Гроші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товар
Львівський коледж транспортної інфраструктури. Гроші виконують функції мірила вартості
та засобу обігу. Вони є засобами нагромадження та платежу. Деякі національні гроші
виконують функції світових.
Бахрейнський динар
1 BHD = 2,65 USD
Стійкість бахрейнського динара залежить від зв’язків країни із Саудівською Аравією і
ринком нафти. Але у нього є ще один козир. У Бахрейні розташована американська військовоморська база, що має вирішальне значення для впливу США в регіоні.
Кувейтський динар
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1 KWD = 3,32 USD
Отже, найдорожча валюта в світі – це кувейтський динар. При цьому, лідерство ця
валюта утримує вже не один десяток років. Річ у тому, що Кувейт користується плодами
бурхливого розвитку економіки, котра базується на торгівлі нафтою.
Список криптовалют - це перелік криптовалют світу. Кількість криптовалют,
доступних в Інтернеті, станом на 27 листопада 2018 року, становить більше 1324 і їх кількість
росте. Нові криптовалюти можуть бути створені у будь-який час. За ринковою капіталізацією,
Bitcoin у даний час (24 лютого 2018 року) найбільша мережа блокчейнів
Криптографія з метою конфіденційних платежів почала використовуватися з 1990 року
в системі DigiCash Девіда Чома, компанія якого збанкрутувала в 1998 році. Однак, його
платіжна система була централізованою, а вперше термін «криптовалюта» почав
використовуватися після появи пірингової платіжної системи Bitcoin, яка була розроблена в
2009 році людиною або групою осіб під псевдонімом Сатосі Накамото і використовує
хешування SHA-256 і систему proof-of-work.
Пізніше з’явилися інші незалежні від Bitcoin криптовалюти, звані форками Bitcoin:
Namecoin (децентралізована DNS, що використовує однойменну криптовалюту для реєстрації
внутрішніх доменів .bit), Litecoin (використовує хешування Scrypt, збільшена верхня межа
загальної емісії, зменшено час підтвердження транзакцій), PPCoin (використовує гібридний
механізм proof-of-work/proof-of-stake, не має верхньої межі на загальний обсяг емісії),
Novacoin (аналогічна PPCoin, але використовує scrypt і зменшені коефіцієнти, пов’язані з
емісією).
Також було створено безліч інших форків, але більшість з них не несуть в собі нічого
нового (або є точною копією Bitcoin, або їх відмінності обмежуються тільки значеннями межі
і швидкості емісії та/або алгоритмом хеш - функції) і не набули широкого поширення.
Більшість таких форків з’явилося на тлі двох великих, що супроводжуються
підвищеною увагою з боку ЗМІ, бульбашок на ринку Bitcoin в 2011 і 2013 роках
Bitcoin, або Біткоїн - електронна валюта, концепт якої був озвучений 2008 року Сатосі
Накамото, і представлений ним 2009 року. Середня ціна одного біткоїна на 30 листопада 2017
року - понад 10 000 $. У грудні 2017 року став шостою за капіталізацією валютою світу,
обійшовши рубль, фунт і південнокорейську вону [7]. 7 грудня курс досяг свого історичного
чергового максимуму в 17,7 тис. дол. [8], наступний ріст до 20 тис доларів відбувся 17 грудня,
[9] потім курс впав до 16 тис.
Ripple - система валових розрахунків у реальному часі, обміну валют і грошових
переказів, розроблена компанією Ripple Lab. На 6 січня 2018 року Ripple є другою
криптовалютою за величиною ринкової капіталізації, поступаючись лише біткойну.
Попередник платіжного протоколу Ripple, що називався Ripplepay, був уперше розроблений у
2004 році веб-розробником Райаном Фуггером
Якби я був міністром економіки я б зміцнив грошову одиницю такими способами:
1. Я стимулював технічних прогрес, виділяючи кошти на оновлення обладння.
2. Створив усі умови для стимулювання продуктивної діяльності. Зменшив податки і
підняв доходи населення для зацікавленості в роботі і відкривання бізнесу Україні.
3. Не дозволив би поглиблення майнової нерівності і соціального розшарування
шляхом регулювання соціальних витрат.
4. Контролював ціни на енергетичні ресурси держави і не давав можливості
розвиватись таємним схемам ціноутворення.
5. Щоб не було великої різниці між бідними і багатими стимулював би соціальні
витрати для бідніших категорій населення.
6. Заборонив введення регресивних податків на доходи громадян, які плануються
ввести урядом.
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Львівський поліграфічний коледж УАД
У сучасній державі економіка має широкий спектр використання, розповсюджується на
усі сфери життя: медицина, мистецтво, кінематограф, транспортне господарство, освіта.
Рівень освіти визначає інтелектуальний потенціал держави як найважливішу складову
національного багатства. Роль освіти для держави в сучасних умовах постійно зростає.
Українська освіта – один із найбільших секторів суспільства, у якому працюють і
здобувають освіту близько 9 млн. осіб. Протягом усього періоду існування незалежної України
в освітньому секторі країни накопичувалися численні проблеми. До них можна віднести
ставлення влади до освіти, як до другорядного, «витратного» сектору, а не перспективної
інвестиційної частини бюджету. Ця проблема полягає у тому, що держава не розуміє великого
значення освіти та науки, не виділяє достатньо коштів на фінансування цих галузей, адже не
розуміє, що це приносить у майбутньому великі прибутки, завдяки проведенню наукових
дослідів, створенню нової техніки та технологій.
У сучасній системі освіти все більше розвивається старіння педагогічних кадрів через
безперспективність цієї професії для молодих спеціалістів. Ця втрата престижності
спричинена низьким рівнем оплати праці викладачів. Порівняно із європейськими державами,
в Україні значно менша заробітна плата як для педагогів, так і для науковців та дослідників.
Відсутність фінансування докторських робіт, наукових дослідів та відкриттів призводить до
великої еміграції вчених, дослідників, педагогів та інших хороших спеціалістів для пошуку
реалізації їхнього потенціалу у більш сприятливих та перспективних умовах.
На сучасному етапі розвитку освіти України спостерігається і відсутність ефективного
контролю якості освіти, і низький рівень підготовки спеціалістів, що зумовлюється великим
відривом між виробничою діяльністю та викладом навчального матеріалу у вищих навчальних
закладах. Для студентів характерна так звана «дипломна хвороба», яка засвідчує їхнє
неусвідомлення того, що не лише наявність диплому є запорукою професіоналізму.
Модернізація країни спирається на модернізацію освіти, на її змістовне та структурне
оновлення й Україна повинна обрати освіту як пріоритет − одну з «національних точок
розвитку».
Літературні джерела:
1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки http://old.mon.gov.ua/ua/
2. О. А. Кулініч, Л. М. Зарецька «Освіта як чинник соціально-економічного розвитку»,
2014.
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