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PROBLEMS AND WAYS OF ACCOUNTING FINANCIAL RESOURCES BY 

ENTERPRISES ON THE FINANCIAL MARKET 

 

 

Anastasia Arienchuk 

Bachelor’s student, Finance and Credit, Kryviy Rih Economics Institute of Kyiv National 

Economics University named after Vadym Hetman, 

e-mail: arienchuk.anastasiya@gmail.com, Ukraine 

 

Abstract. Long-term sources of formation of financial resources of enterprises by 

means of issue of shares, Eurobonds or obtaining syndicated loans for the euro market, their 

advantages and disadvantages are analyzed, moments of their transformation into financial 

flows at different levels are determined. 

Keywords: financial resources of the enterprise, accumulation, issue of shares, 

eurobonds, syndicated loan, euro market, financial market. 

 

Трансформаційні процеси в економіці позначилися на механізмі забезпечення 

фінансовими ресурсами промислових підприємств, що призвело до необхідності 

наукового осмислення й теоретичного обґрунтування процесів та шляхів адаптації 

даного механізму до сучасних умов господарювання. Актуальність розгляду 

зазначеної теми та її проблематики зумовлена тим, що з початком перебудови 

економіки країни більшість підприємств змінила форму власності та організаційно-

правову форму господарювання, внаслідок чого третина з них стала збитковими. Це 

зумовлює постійне зростання значущості теоретичного осягнення нових підходів до 

формування й використання фінансових ресурсів та розроблення напрямів практичної 

реалізації рекомендацій щодо актуалізації та привернення уваги до ролі фінансових 

інструментів у соціально-економічних процесах промислових підприємств (Ksondz,  

Sapryhina, 2017).  

Проблемами вибору оптимальних схем фінансування підприємств займалися 

такі вчені сучасності, як І. Бланк, В. Баліцька, Ю. Воробйов, І. Зятковський, М. 

Козоріз, Т. Крамаренко, С. Мочерний, А. Пересада, М. Романовський, Є. Рясних, І. 

Яремко та багато інших. 

Фінансові ресурси підприємства утворюються в результаті виробничо-

господарської діяльності господарюючих суб’єктів шляхом отримання грошей за 

продані товари, вироблені ними, а також мобілізації коштів на фінансовому ринку. 

Якщо розглянути сегмент фінансового ринку, то стрімкий розвиток супроводжувався 

підвищенням інвестиційної спроможності, розвитком кредитних відносин, залучення 

іноземних інвестицій. Щодо фондового ринку України, то ще до початку кризових 

умов він повільно розвивався, а з настанням тяжкої економічної та політичної 

ситуації в країні, цей розвиток майже зупинився, тому сьогодні ми можемо 

спостерігати лише перманентні коливання. 

Довгостроковий капітал можна залучити на внутрішньому і зовнішньому 

фінансовому ринках за допомогою випуску акцій, єврооблігацій або отримання 

синдикованих кредитів на євроринку (Вloomberg, 2018). 

1. Емісія акцій. До позитивних моментів можна віднести те, що залучення 

коштів шляхом випуску акцій позитивно впливає на показники фінансової стійкості, а 

також вони мають необмежений строк користування порівняно з облігаціями. Крім 
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того (якщо прості акції), виплата дивідендів настає тільки при отриманні прибутку. 

Однак більшість вітчизняних підприємств неохоче вдається до випуску додаткових 

акцій як постійної складової частини фінансової політики.  

2. Випуск єврооблігацій. Ключові відмінності такого інструменту, як 

єврооблігації, полягають у тім, що вони: розміщуються міжнародним синдикатом; 

доступні відразу ж після емісії інвесторам кількох країн; їхній обіг перебуває поза 

законодавством окремо взятої країни. Єдиним недоліком випуску єврооблігацій є 

досить висока ціна за їх розміщення на міжнародних фондових біржах. 

3. Отримання синдикованих кредитів на євроринку. Залучення синдикованих 

кредитів на міжнародних ринках українськими компаніями в галузі металургії, 

добування корисних копалин, а також в аграрного сектору є розповсюдженим 

явищем. Така ситуація пояснюється тим, що таким компаніям потрібні для своєї 

діяльності і розвитку довгострокові і досить великі вкладення, чого не можуть 

забезпечити українські банки, не з небажання, а з неможливості, так як в портфелях 

останніх переважають коротко- та середньо строкові активи. Тому українські 

компанії залучають синдиковані кредити на євроринках.  

Враховуючи складну політичну та економічну ситуацію в країні, такий вид 

кредитування українськими банками є малоймовірним, навіть банки з іноземним 

капіталом враховуючи ймовірні ризики і можливість касових розривів не зможуть в 

повному обсязі задовольнити потребу підприємства у додатково необхідних коштах, 

тому підприємству все ж таки єдиним варіантом залучення всієї необхідної суми 

залишається отримання синдикованого кредиту на євроринку (UNIAN, 2018; NBU, 

2018). 

Отже, вітчизняний фондовий ринок на сьогодні не може в повному обсязі 

забезпечити потреби підприємств, а тому постає потреба залучення «довгих 

фінансових ресурсів» шляхом випуску єврооблігацій на зовнішньому фінансовому 

ринку, а також залучення синдикованих кредитів, як на зовнішньому так і на 

внутрішньому ринках, що в свою чергу має низку переваг, а особливістю і 

найголовнішою умовою є масштаби залучень, які в повному обсязі можуть 

задовольнити потреби вітчизняних підприємств, котрим потрібні колосальні розміри 

залучення коштів, для підтримання і розвитку виробництва.  
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To be fully integrated in the European space Ukraine needs to adapt the national 

legislation to the legislation of the European Union and bring it closer to the latest trends of 

European law. Current civil law in Ukraine needs to be improved as it lags behind the 

European social and state development, doesn’t provide for realization of civil rights, 

freedoms and interests. Thus, in our opinion, in order to improve Ukrainian civil law, it is 

necessary to borrow particular provisions of civil legislation of European countries such as 

France and Germany. 

The problems of implementation of European borrowings in the civil law of Ukraine 

were studied by V. Bontlab, R. Stefanchuk, V. Plavich, M. Zakharova, N. Minenkova and 

some others, but these studies are mostly general theoretical. We intend to highlight several 

areas that need improvement, including the Institute of compensation for damage and the 

Institute of inheritance. 

In our view, Ukrainian legislation does not sufficiently regulate the question of 

assessing the moral damage. According to Article 23, Part 3 of the Civil Code of Ukraine, 

the moral damage is to be compensated by money, property or by other means. The size of 

monetary compensation for moral damage is determined by the court depending on the 

nature of the offense, the depth of physical and mental suffering, the deterioration of the 

victim skills or deprivation of his or her feasibility for their use. The compensation is also 

determined by the degree of guilt of the person which caused the moral damages, if guilt is 

the basis for reimbursement, as well as on other circumstances which are significant. In 

determining the amount of reimbursement, the requirements of reasonableness and fairness 

are taken into account as well (Civil Code of Ukraine, 2003).  

German civil law contains a more comprehensive concept of moral damage. 

According to its norms, the compensation for suffering is to be fair: the general principle of 

benefit equalization is taken into account; the victim must be restored to a state which 

existed before the violation of his (her) rights or interests, but he (she) should not benefit 

from compensation for damage. When setting the fair compensation, the judicial practice 

regards the following indicators: physical suffering of the victim (particular sensitivity to 

pain, type of bodily injury, duration of treatment and consequences), mental suffering 

(consequences, distortion of appearance, age, the possibility of continuing the previous 

work, awareness of the difficulty of his (her) situation, concern for the fate of the family, the 

possibility of preserving the individual qualities of the individual (talents, inclinations), 
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special psychological vulnerability, disposition to anxieties), the degree of guilty of the 

damage perpetrator, his property status, etc. The calculation of the size of the compensation 

for non-pecuniary damage also takes into account the amount of compensation that has 

previously been imposed by the courts in similar cases. Such an approach to determining the 

amount of non-pecuniary damage is more responsive and more restrictive of the will of 

judges when dealing with this issue, therefore, in our opinion, there is a need to include it 

into a civil law of Ukraine (Burgerliches Gesetzbuch, 1992). 

We believe that in the framework of national civil law the concept of compensation of 

damage needs to be improved in accordance with European legislation. Thus, we propose to 

supplement the list of circumstances that exempt the debtor from liability specified in the 

Civil Code of Ukraine, with the following circumstance: the economic impossibility to 

fulfill the obligation as a result of a sharp change in market conditions, price increases, 

devaluation and other circumstances that could not be foreseen. Such changes will be fair 

and appropriate, as the economic situation in Ukraine is rather unstable. 

In addition, the Institute of inheritance in the civil law of Ukraine, and in particular the 

notion of an obligatory share in the inheritance, requires improvement. According to the 

Civil Code of Ukraine, people entitled to a mandatory share will inherit, regardless of 

whether the will is written on them or not. They own half of the share that they would 

inherit by law. The minor, juvenile, adolescent incapacitated children of the testator, 

disabled widow (widower) and disabled parents are entitled to such share. 

In our opinion, the Civil Code of Ukraine inappropriately limits the rights of children 

and other surviving spouses in a mandatory share. Therefore, we believe that the mandatory 

share should belong to the widow (widower), children, grandchildren and great-

grandchildren, regardless of their age and ability to work. 

Moreover, the changes in Ukrainian civil law are to be implemented in accordance 

with French law which protects the interests of the closest relatives of the testator. The law 

limits the proportion of the property (free share) which can be independently dispose of by 

the heir during his lifetime through sales, giving or making a will; the rest of the property is 

reserved for the benefit of the family. 

Thus, the result of the research encompasses the detection of gaps in civil law of 

Ukraine, such as insufficient regulation of the assessment of moral damage; the list of 

circumstances that exempt the debtor from liability which does not fully correspond to the 

state of development of modern Ukraine; as well as unfair, in our opinion, determining the 

obligatory share in the inheritance of property. 

In order to solve these problems, we propose the following changes in the civil law of 

Ukraine: 

1) to specify the list of criteria to be taken into account in determining the amount of 

moral damage: physical suffering of the victim (particular sensitivity to pain, type of bodily 

injury, duration of treatment and consequences), mental suffering (consequences, distortion 

of appearance, age, the possibility of continuing the previous work, awareness of the 

difficulty of his (her) situation, concern for the fate of the family, the possibility of 

preserving the individual qualities of the individual (talents, inclinations), special 

psychological vulnerability, disposition to anxieties), the degree of guilty of the damage 

perpetrator, his property status, etc. 

2) to supplement the Civil Code of Ukraine with a circumstance that exempts the 

debtor from liability in tort: the economic inability to fulfill the obligation as a result of a 

sharp change in market conditions, price increases, devaluation and other circumstances that 

were impossible to predict. 
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3) to provide the right of legal heirs to a certain obligatory share to be paid by heirs 

specified in the will. Parents and surviving spouses should have the right to receive half of 

the share that would belong to them by law (mandatory) regardless of the content of the 

will. 

4) to limit the share of property (free share) which can be independently disposed of 

by the heir during his lifetime through sales, giving or making a will, while the other part of 

the property should be reserved for the benefit of the family. 

Thus, the implementation of European norms in the civil law of Ukraine should help to 

reduce the level of the mentioned problems related to differences in legal and legislative 

systems. 

The main directions of implementation are the setting of a clear goal, strategy and 

tasks for the construction of a new civil law according to European standards. Also, the key 

point is the development of a model of civil law that is as close as possible to the needs and 

interests of the person and high-quality and accessible to all categories of the population. 
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CRM - модель взаємодії, заснована на постулаті, що центром всієї філософії 

бізнесу є клієнт, а головними напрямками діяльності компанії є заходи щодо 

забезпечення ефективного маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів. Функції 

для підтримки цих бізнес-цілей включають продажу, маркетинг, підтримку 

споживачів (Systema upravlenyia vzaymootnoshenyiamy s klyentamy, 2017; Upravlinnia 

vidnosynamy z kliientamy, 2017). 

Завдяки можливостям Інтернету, за його допомогою можна автоматизовано 

виконувати функції які раніше вимагали значних людських та матеріальних ресурсів. 

Такі процедури, як правило, дешевші та швидші. Наприклад, визначення інформації 

щодо цільової аудиторії. При традиційному маркетингу знадобилося б кілька десятків 

працівників, кілька тисяч анкет та кілька місяців на обробку інформації. Сучасні 

інтернет-технології роблять це автоматично. По-перше, для визначення частки 

важливої інформації про клієнта йому достатньо просто зайти у всесвітню мережу. 

Система автоматично визначить місце розташування особи та програмне 

забезпечення, яким вона користується. Останнє може бути важливим для підтримки 

вдалого зовнішнього вигляду сайту, що, безперечно, впливає на лояльність 

споживача. 

Окрім таких даних можна отримати і більш розширену інформацію про клієнта. 

Для цього переважна більшість сайтів розміщує реєстраційні форми, де клієнт сам 

заповнює про себе інформацію. Нерозголошення цієї інформації є справою іміджу 

компанії. Проте, важливим питанням є те, як примусити відвідувача заповнити 

анкету. Різні сайти використовують для цього різні стимули. Деякі пропонують 

преміальну систему, або систему бонусів, деякі - більш повну інформацію. Але 

загальною рекомендацією для усіх типів електронного бізнесу є адаптація анкети для 

заповнення лише за допомогою миші без використання інших засобів вводу. Для 

цього необхідно продумати вірогідні відповіді та впровадити систему спливаючого 

меню. В іншому випадку користувач може просто не захотіти гаяти свій час, а 

перейти на сторінку конкурента, який ці технології вже використовує (Ivanova, 2009).  

На сьогодні СRM-систему окрім відділів продажів активно використовують 

працівники сфери маркетингу. Завдяки можливостям деяких CRM-систем проводити 

опитування покупців товарів чи послуг, здійснювати інформування клієнтів про 
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оновлення продукту або нових послугах. Маркетологи постійно аналізують велику 

кількість інформації для покращення взаємозв’язків з клієнтами та властивостей 

продукту використовуючи для цього велику кількість різних програм, а CRM-система 

об’єднує їх усіх в собі. 

Отже, CRM-система як інструмент управління відносинами з клієнтами – одна з 

найкращих інвестицій, яку може зробити власник бізнесу, щоб збільшити продажі та 

підвищити лояльність із боку замовників. Важко знайти речі, які б могли краще 

сприяти зростанню бізнесу. Адже CRM-система підходить не тільки великим 

корпораціям, а й малим компаніям, тим самим допомагаючи їм розвиватися та 

нарощувати свої можливості. 
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Одним з найважливіших показників розвитку та функціонування держави у 

сучасному є світі соціальний захист населення Для будь-якої цивілізованої країни при 

використанні коштів бюджету одним із головних завдань є забезпечення фінансового 

захисту населення. Для України в умовах тривалої фінансово-економічної кризи та 

війни на Донбасі не менш важливим є забезпечення гідного рівня життя громадян 

шляхом створення ефективної системи соціального захисту, успішність якої може 

буде досягнута тільки за збалансованим бюджетним фінансуванням. 

За своєю економічною сутністю соціальний захист населення – це державна 

підтримка певних категорій населення, а також створення соціальних гарантій для 

економічно активної частини населення, забезпечення прийнятних для країни умов 

життя та праці громадян, у тому числі через установлення соціальних стандартів 

(Didkivska,  Holovko, 2000).  

Система соціального захисту населення складається з соціального страхування, 

соціальної допомоги, соціальних послуг та державного управління соціальним 

захистом. Основними задачами, які ставить перед собою дана система для побудови 

ефективної соціально-економічної моделі є: визначення соціальної сфери 

пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави; формування основних 

соціальних гарантій на законодавчому рівні; забезпечення загальнодоступного та 

гарантованого рівня соціального захисту громадян та гідного рівня життя відповідно 

непрацездатному населенню до прожиткового мінімуму; визначення рівня гарантій на 

підставі соціальних нормативів (Vasylyk, Pavliuk, 2004). 

У фінансовому забезпеченні соціального захисту громадян в більшій мірі 

приймають участь кошти державного та місцевих бюджетів. Проведений у процесі 

дослідження, аналіз свідчить про збільшення з 2012 по 2016 рр. коштів Державного 

бюджету на соціальний захист на 101,9%. Проте, простежуючи динаміку видатків 

соціального спрямування державного бюджету, було виявлено у 2014 р. їх скорочення 

на 9%, що пов’язано із погіршенням соціально-економічного стану в країні, 

частковою окупацією території та веденням військових дій. Також має місце 
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збільшення фінансування соціального захисту громадян місцевими бюджетами з 2012 

по 2016 рр. на 112,5%. 

У структурі видатків як державного бюджету, так і місцевих бюджетів  витрати 

соціального спрямування є найвагомішими серед інших статей витрат. З 2012 по 2016 

р. питома вага видатків соціальної сфери Державного бюджету збільшилась з 19,9 до 

22,2%, місцевих бюджетів – з 22,6% до 30,7% (IBSER, 2018).   

У структурі видатків соціального спрямування Державного бюджету за 2016 рік 

найбільший обсяг витрат припадає на  соціальний захист пенсіонерів (94% або 144,89 

млрд. грн.), при цьому має місце різке збільшення даної частки на 79,3% або 64,08 

млрд. грн. У 2016 р. питома вага видатків на соціальний захист сім’ї, дітей та молоді, 

яка у порівнянні з 2015 р.  збільшилась на 33,3%, складає 0,03% (0,04 млрд. грн.). 

Проте відбулось скорочення частки видатків на допомогу у вирішенні житлового 

питання на 17,14% (0,3 млрд. грн.), сама питома вага складає 1,93% або 1,45 млрд. грн 

(Biudzhetnyi shchodennyk, 2016).  

Суттєве зростання видатків бюджетів для фінансування соціального захисту 

пояснюється орієнтацією політики уряду на досягнення економічного зростання за 

рахунок підвищення рівня життя населення, а саме збільшення заробітних плат та 

пенсій та забезпечення їх індексації, внаслідок чого відбудеться зростання 

платоспроможності населення. Проте зростання видатків на соціальний захист на 

даний момент не змозі забезпечити гідний рівень життя різних верств населення, при 

цьому залишається проблема гострої залежності від фінансового стану Пенсійного 

фонду та рівня інфляції, який знецінює доходи громадян.  

Аналіз основних соціальних стандартів в Україні показав позитивні зрушення: 

відбулось зростання прожиткового мінімуму з 2012 по 2016 рр. на 41% або на 449 

грн. Також спостерігається приріст розміру мінімальної заробітної плати та пенсії (з 

2012 по 2016 рр. на 41% або 466 грн. та 15% або 122 грн. відповідно). Рівень 

безробіття має варіативний характер: стрімке зростання даного показника на  22% з 

2013 по 2014 рр. та зниження на 10% з 2014 по 2015 рр. Однак, незважаючи на 

позитивну тенденцію даних показників, рівень життя переважної більшості населення 

України залишається незадовільним, особливо це стосується, однієї з найбільш 

незахищеної категорії населення – пенсіонерів (State Statistics Service of Ukraine, 

2018).  

Фінансування соціального захисту в Украйні постійно стикається з низкою 

проблем, серед яких має місце наявність застарілої та неефективної законодавчої 

бази; затягування процесу розробки соціальних стандартів; надзвичайно стрімке 

зростання вартості послуг, які надають заклади охорони  здоров'я, освіти, культури, 

що не відповідає їх якості; нерівномірний розподіл  видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення між ланками бюджетної системи – центральним бюджетом та 

бюджетами органів місцевого самоврядування, які мають сильну залежність від 

трансфертів, які надходять з державного бюджету, та гострої нестачі власних джерел 

фінансування; залежність бюджетних ресурсів від світових економічних параметрів 

(Kudinova, Varuk, 2015). 

З метою удосконалення механізму фінансування соціальної сфери в Україні, яка 

б в відповідала європейським стандартам, а найголовніше могла надати послуги 

соціальної сфери покращеної якості, доцільно здійснення таких підходів: збільшення 

повноважень місцевих органів влади під час розрахунку потреби у фінансових 

ресурсах для соціального захисту населення; розроблення методології удосконалення 

нормативів соціальних видатків, які повинні враховувати регіональну і місцеву 

http://www.ibser.org.ua/en
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специфіку розвитку; залучення громадських організації до соціального захисту 

окремих категорій населення; створення міжбюджетних відносин відповідно до 

реальної вартості виконання соціальних функцій, що розраховується на базі 

соціальних стандартів; врахування позитивного досвіду іноземних країн щодо 

фінансування та підтримки соціальної сфери. 

 

Висновки 

 

На жаль в Україні систему соціального захисту продовжують охоплювати низка 

проблем пов’язаних з діючим законодавством та недосконалим бюджетним 

фінансуванням соціальної сфери, незадовільний стан якого погіршується залежністю 

місцевих бюджетів від трансфертів та дефіцитом власних коштів. Незважаючи на 

позитивну тенденцію збільшення фінансування соціального захисту, зберігається 

низький  життєвий рівень населення, соціальна незахищеність непрацездатних та 

пенсіонерів, високий рівень безробіття. Вирішення проблем фінансування 

соціального захисту повинно здійснюватися шляхом вдосконалення законодавства в 

соціальній сфері, враховуючи позитивні і негативні моменти впровадження тих чи 

інших елементів соціальної політики, що в свою чергу призведе до скорочення 

видатки різних рівнів бюджетної системи та покращення добробут незахищених 

верств населення. 
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Abstract. Modern consequences of Ukrainian integration in Europe have been 

developing casual links between our country economic growth rate and the global 

economics. The theme of our research is actualized by mixed effect of European 

environment on Ukraine economic situation. Moreover, it has resulted in close economic 

and social collaboration. Accordingly, co-integration of European and domestic markets 

defines the competitive advantages of market’s players and improves their competitiveness 

therefore it influences the whole economic development of the country in positive way. We 

are extremely interested in constant monitoring of the domestic economic players’ reaction 

on these changes and on the level of financial aspects of domestic economy due to the 

external financial support programs of EU implementation (financial donation). Nowadays 

Hryvnia rate dependence on Euro as the only currency for EU member’s countries and the 

fluctuations of domestic currency have been main challenges for the Ukraine economy.  

Keywords: financial donation, economic, green industry. 

 

Business environment is considered as interaction and interlinks of separate 

economic players and factors of outer environment. It allows to generate national wealth 

and welfare. Currently business environment in European countries is based on the system 

of interrelated factors of legal, political, social and economic nature, which established with 

effectiveness and efficiency of business player’s activity. An active vector orientation of the 

national economy towards European markets (annually growth of trade share with EU 

countries according to the total foreign trade turnover has occurred since 2010) and an 

active international cooperation with EU countries have been forming the national economy 

dependence on the business processes at foreign markets, which one defines the contents 

and the vector for the national business. European business environment determines changes 

for the national business structures and the national economics meaningfully increasing of 

instable outer environment. The last one can be characterized by such risks: 1) new 

economic events can obtain new features which can’t be identified by standard instruments 

and require new approaches to their management; 2) the frequency of economic crisis is 

growing and the period of manifestation of new qualitative changes in Scientific and 

technical progress is shortening, which one goes up the unpredictability of business 

processes and widens the range of economic risks. 

Furthermore an active integration of national players into European business 

environment  and entering domestic market of foreign partners allows to gain positive 

macro-economic effects, in particular sphere of tariff and customs policy, of technical 

regulations, and standards improving at the enterprises, of flattening of clearness trade 

procedures, of enhancing of international environments and innovative flows, of rising 

competitiveness and motivation of produces to increase the product quality and prices 

decreasing of licensing system unification etc. Recently European business environment 

proclaims the necessity of business social responsibility for example to green industry. 
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Among the factors which encourage greening industry are improving international and 

national standards, developing of green goods and service markets, increasing the demand 

for green products, upgrading of national regulation of green industry in regions. Domestic 

enterprise encouragement of European “green economy” makes it possible to gain sufficient 

competitive advantages namely improving of business reputation and image, investment 

attractiveness productive and distribution costs economy, arranging the issue of recycling, 

managing natural resources and energy, reducing of environment risks etc. 

International European companies which run their business at Ukrainian market, 

affect the national economy, besides, they provide example of effective applying of 

corporative management strategy and export policy. 

Such a conclusion can be made positive economic development of Ukraine depends 

directly on qualitative impact of European business of elements on domestic business 

environment. Under these circumstances of symbiotic relationship, it is necessary to get 

reaction of state management sector on external risks such as world financial and economic 

crisis, in order to ensure high level of Ukrainian economic security. 
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Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the state of foreign 

investment in the Ukrainian economy and identifies further prospects, opportunities and 

barriers to foreign investment in accordance with current economic and political realities. 
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Dziś Ukraina znajduje się na ścieżce transformacji i integracji gospodarczej do 

gospodarki światowej. Dlatego oprócz rozwiązywania innych problemów Ukraina 

potrzebuje znacznego finansowania. 

Jednak Ukraina nie ma wystarczających zasobów krajowych, aby wesprzeć 

gospodarkę narodową. Dlatego kwestia przyciągania inwestycji zagranicznych jest bardzo 

pilna, ponieważ jest to jeden z najważniejszych sposobów zabezpieczenia się przed 

kryzysem, osiągnięcia prawdziwych zmian strukturalnych w gospodarce. Według 

Państwowej Służby Statystyki Ukrainy, w 2016 r. inwestorzy zagraniczni zainwestowali 

43,4 mld dolarów w gospodarkę Ukrainy bezpośrednich inwestycji (kapitał zakładowy), w 

globalnym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ukraińską gospodarkę 

mniej niż 1%. Szczyt inwestycji pozostaje w 2014 r., przed kryzysem, kiedy łączna kwota 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 58,1 mld dolarów. W 2015 r. nastąpił 

spadek inwestycji zagranicznych na Ukrainie spowodowany negatywnymi czynnikami 

makroekonomicznymi: pogorszenie się koniunktury w kraju, zawieszenie przemysłu w 

regionie wschodnim oraz aktywne działania wojenne w tym obszarze. Nawet według 

przybliżonych szacunków, ukraińska gospodarka potrzebuje rocznie prawie 40 miliardów 

dolarów inwestycji zagranicznych. 

Pierwsze miejsce pod względem deficytu inwestycyjnego zajmuje przemysł ciężki. 

Minimalne zapotrzebowanie w środkach pieniężnych do metalurgii żelaza wynosi 6 

miliardów dolarów, w inżynierii mechanicznej 5,1 miliarda, w hutnictwo metali 

nieżelaznych, premysł wydobywczy i chemiczny - 4 miliardy, do chemicznego i naftowego 

- 3,3 miliarda. 

Drugie miejsce pod względem wielkości niezbędnych inwestycji po przemyśle 

ciężkim zajmuje sektor usług, przede wszystkim kompleks mieszkaniowo-budowlany oraz 

infrastruktura turystyczna. Krytyczna cecha potrzeb inwestycyjnych w budownictwie 

komunalnym i mieszkaniowym na Ukrainie wynosi ponad 10 miliardów dolarów. Trzecie 

miejsce zajmuje sektor zysobów wydobywcyzch, w szczególności górnictwo węglowe oraz 

przemysł naftowy i gazowy. Roczna potrzeba finansowania modernizacje, przebudowy i 

zamykanie kopalń przekracza 8 miliardów dolarów. 

Ukraina ma atrakcyjność inwestycyjną dla inwestorów zagranicznych w szerokim 

zakresie wskaźników, w szczególności ma korzystne położenie geograficzne, bogate zasoby 
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naturalne i rekreacyjne, nadmiar wykwalifikowanej siły roboczej, niezadowalający rynek 

towarów i niespełniony popyt ludności, niską konkurencyjność lokalnych producentów i 

niski poziom ich innowacyjności etc. Głównymi negatywnymi cechami klimatu 

inwestycyjnego w ukraińskiej gospodarce są: 

- działania wojskowe na wschodzie Ukrainy; 

- ciągłe zmiany i nieuregulowane przepisy dotyczące regulacji inwestycji 

zagranicznych; 

- niezabudowana infrastruktura rynku inwestycyjnego; 

- deprecjacja dochodów w warunkach szybkiego wzrostu kursu walut rezerw 

walutowych ($, €); 

- spadek produkcji; 

- niestabilność systemu bankowego Ukrainy w warunkach odpływu środków 

depozytowych; 

- istnienie czarnego rynku; 

- wzrost bezrobocia etc. 

Cztery kroki do zrównoważonego rozwoju międzynarodowej współpracy 

inwestycyjnej w przyszłości powinny obejmować: 

- zmniejszenie barier administracyjnych poprzez zmniejszenie biurokracji i poprawę 

skuteczności prawodawstwa i przejrzystości systemu regulacji działalności gospodarczej; 

- współpraca w sferze innowacji poprzez rozwój projektów badawczo-rozwojowych 

między firmami zagranicznymi i ukraińskimi oraz wzmocnienie partnerstwa między 

uczelniami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi; 

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionów poprzez zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju zachodnich i wschodnich częściach kraju, realizacji programów 

państwowych na rozwój regionów i opracowanie programów, które uwzględniają różnice 

regionalne, na rzecz większego zaangażowania inwestorów; 

- doskonalenie edukacji biznesowej poprzez wdrożenie innowacyjnych programów w 

połączeniu z zagranicznymi uczelniami oraz poszerzanie listy specjalności, które są 

nauczane na wydziałach biznesu.  

Jednocześnie Ukraina pozostaje atrakcyjna dla inwestycji, nie jest odizolowana od 

procesów światowych, jest wystarczająco zintegrowana z gospodarką światową.  

W ocenie atrakcyjności inwestycyjnej World Business Compass na rok 2016, 

opublikowanej przez BDO, Ukraina na rok wzrosła o 20 pozycji i znajduje się na 89. 

miejscu, wpisując się na listę krajów, które wykazały najlepszy wzrost w tym roku, wraz z 

Białorusią i Łotwą. W związku z tym dalsze zaangażowanie międzynarodowych inwestycji 

w ukraińską gospodarkę będzie zależało od szybkości eliminacji nieuzasadnionych kosztów, 

ryzyka i barier dla konkurencji, które zachęcają inwestorów do inwestowania. 
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Abstract. The article presents definition of communications for the purpose of 

management, which lie not only in sharing information but also in uptaking of its content. 

The author reveals the reasons for the poor implementation of the strategy as the 
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Здійснюючи свою основну діяльність - прийняття управлінських рішень, 

керівники організацій мають справу з величезним потоком інформації. Головне 

завдання ефективних комунікацій має бути спрямоване на розвиток системи надання 

інформації та передачі відомостей великій кількості людей всередині організації та 

окремим індивідуумам і інститутів за її межами із забезпеченням її достовірності та 

сприйняття співробітниками.  

Досліджуючи причини неефективної реалізації стратегії, незважаючи на їх 

розмаїття, можна об’єднати їх за такими ознаками:  

1) нерозуміння та несприйняття стратегії співробітниками; 

2) відсутність у менеджменту стимулів реалізації стратегії; 

3) фокусування зусиль менеджменту на операційній діяльності, концентрація 

уваги на аналізі фінансових показників та пошуку шляхів виправлення відхилень від 

планових показників, відсутність постійного моніторингу, критичного перегляду 

стратегії й коригування стратегічних намірів;  

4) ігнорування необхідності ресурсної підтримки реалізації стратегічних 

ініціатив. 

Необхідність подолання цього комплексу проблем досягається шляхом 

формування ефективної системи каскадування комунікацій. Каскадування призводить 

до підвищення якості стратегічного управління в усіх залучених організаційних 

одиницях.  

Процес каскадування починається зверху, що визначає ключові фактори успіху 

для верхнього рівня. Для того, щоб співробітники розуміли мету  каскадування 

комунікацій на підприємстві можна використовувати три основних методів 

інформування (Proctor, Doukakis, 2003): 

1. Проведення дня відкритих дверей.  

2. Використання внутрішньої комп'ютерної мережі.  

3. Проведення оперативних засідань з метою донесення інформації 

співробітникам про цілі компанії. 

 



                          III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA_______________ 

27 

 
 

Рисунок 1. Переваги та недоліки методів каскадування комунікацій на 

підприємстві 

Джерело: розроблено автором 

 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про необхідність 

гармонійного поєднання методів каскадування комунікацій на сучасному етапі 

розвитку. Враховуючи переваги та недоліки кожного методу, можна запропонувати 

загальну модель каскадування інформації.  

1. Каскад дня відкритих дверей проводиться  два рази за рік і зосереджується на 

ключових даних щодо операційної діяльності, основних стратегічних напрямів 

діяльності підприємства та ключових анонсів. 

2. Один раз на місяць забезпечити плановий каскад оперативних засідань 

(брифінгів). 

3. Дублювання інформації про проведені каскади електронними повідомленнями 

за допомогою внутрішньої комп'ютерної мережі.  

Таке поєднання методів каскадування комунікацій має забезпечити: 

1) досягнення стратегічних цілей, перерозподіл ресурсів на користь досягнення 

стратегічних установок компанії,  

2) поширення інформації щодо результативності виконання стратегії компанії,  
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3) озброєння працівників знаннями, які дозволяють залучати їх до стратегічного 

процесу,  

4) посилення корпоративної культури,  

5) відкритість і прозорість управлінських рішень, ухвалюваних у компанії; 

6) створення єдиного інформаційного простору підприємства. 

 

Процес каскадування комунікацій може внести важливий вклад в реалізацію 

стратегії на всіх рівнях ієрархії.  
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Abstract. International tourism is an integral part of the international trading system.  

The exchange of tourist services, as well as the exchange of goods, has a significant impact 

on the export and import of many countries. International tourism has become part of an 

international exchange of services.  For each individual country, international tourism has 

different meanings.  For example, for the economy of Bahamas, Cyprus, Singapore, Austria, 

Egypt, Hong Kong it is much more important than for the US economy, Germany, and the 

UK, although the absolute gross revenues from international tourism in the latter are higher. 
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The development of the tourist industry for many countries today is one of the main 

tasks.  Ukraine, which is located in the center of Europe at the intersection of transport 

routes and which has favorable natural and climatic conditions, significant historical and 

cultural potential, necessary human and material resources for the progressive development 

of its recreational sphere, is far behind the majority of European countries in terms of the 

development of tourist services.  

But today in Ukraine the development of this branch of the economy is insufficient.  

The reasons for this situation are the difficult socio-economic situation in the state, the 

unsettled mechanisms for stimulating the tourism industry, the lack of an effective strategy 

for the development of this industry at the national as well as at the regional level. 

The Ukrainian tourist market should be considered as a potential segment of the world 

tourism market as an additional and effective direction for expanding its capacity, on the 

one hand, and as an additional source of solvent demand for the world tourist product, on 

the other hand (Buntova, 2016).  

Analyzing volumes of tourist trips and tourism income, we can say that the volume of 

tourist trips in Ukraine for 2014-2016 decreased by 16.7%, and income from tourist trips in 

2016 decreased by 34.3% compared to 2014. The reasons for a significant fluctuation may 

vary, starting with high prices for vouchers, which have significantly increased compared to 

last year’s due to the rapid devaluation of the hryvnia, the political situation in the country 

and ending with deterioration in the quality of consumer services in the field of tourism, as 

well as more attractive tourist destinations.  Opposition in other countries of the world.  

A few years ago, the interest of tourists to the monuments was first and foremost - a 

new country, new impressions.  Today, 50% is pure rest and 50% is a cognitive interest.  

Tourists have become experienced, skeptical, and in most cases, they know exactly what 

they want. 

Ukraine's accession to the world tourism industry involves the introduction of 

European and world standards for hotel, transport and information services for tourists, their 

nutrition and entertainment systems.  In Ukraine, the legal basis for international 

cooperation in the field of tourism is the international treaties of Ukraine, concluded in 

accordance with the Law of Ukraine "On International Treaties of Ukraine", which 
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promotes the expansion and strengthening of international cooperation in the field of 

tourism on the principles and norms developed by the World Tourism Organization (The 

World Tourism Organization, 2018). 

Ukraine has all the potential for tourism development both in the direction of 

recreation and improvement, and in the direction of improving the intellectual capacity and 

cultural level of man.  All of this can provide unique natural, climatic, historical, cultural 

and ethnographic resources.  A prerequisite for the development of inbound tourism is the 

presence of a significant Ukrainian diaspora in a number of countries: the USA - 1.2 

million, Canada - 1.0 million, Kazakhstan - 900 thousand, Belarus - 237 thousand, 

Argentina - 220 thousand, Brazil - 155 thousand. 

According to a study by the World Travel and Tourism Council in 2015, the direct 

contribution of the travel and tourism industry to Ukraine's economy amounted to UAH 

24.6 billion, or 2% of GDP, which in the first instance reflects the contribution of such 

enterprises as hotels, travel agencies, airline companies and other enterprises of passenger 

transport (except for suburban), as well as restaurants and entertainment facilities that 

directly serve tourists (State Service for Tourism and Recreation, 2018).    

According to the study, in each of the indicators there is a tendency to increase (more 

than 130%).  This suggests that tourism activity has an impact on the economic 

development of Ukraine: it manifests itself in increasing business activity and expanding 

production of goods and services. 
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Abstract. In recent years, the problem of shortage of electric power and natural gas 

has intensified in Ukraine, the need to preserve the environment has emerged. Solving these 

problems requires: reducing energy consumption, their rational use; development of 

awareness of the population in the field of energy efficiency and awareness of the 

consequences of the negative impact on the environment of man-made loads; development 

of an integrated approach in the field of reconstruction and improvement of environmental 

safety of residential buildings; creation of monitoring centers, which monitor the 

effectiveness of implemented programs. Today, the main task is to obtain energy for the 

development and implementation of energy efficiency programs. 
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Сьогодні, необхідним є вивчення проблеми екологічного аудиту, щодо об’єктів 

підвищеної екологічної небезпеки.  

Екологічний аудит - визначення сучасного екологічного стану усіх компонентів 

навколишнього середовища та їх впливу на довкілля і здоров'я людей.  

Предметом екологічного аудиту є промислові, технічні, фінансові і правові 

аспекти діяльності, що пов’язані з впливом на довкілля. Суб'єкти екологічного 

аудиту: замовники, фізичні та юридичні особи, а об'єкти - підприємства, установчі 

організації, філії. Групи критеріїв в екоаудиті: правові норми, що регулюють 

проведення аудиту і закріплюють ЕА як правову категорію. До них можливо 

віднести: міжнародні нормативні акти, законодавчі акти України; критерії системи 

менеджменту та внутрішнього контролю збереження ресурсів та ефективної системи 

управління персоналом; законодавчі акти України в галузі екологічного права, 

нормативно-правові документи сфери екології та енергозбереження; еколого-

економічні показники діяльності підприємств галузей. Принципи екологічного 

аудиту: системо утворюючі, методологічні та достовірності.  

До складової екоаудиту входить система енергозбереження, при вирішенні 

завдань цієї складової необхідним є впровадження комплексного підходу до 

використання ресурсів підприємства: використання сучасних теплоізоляційних 

матеріалів при утепленні огороджувальних конструкцій будівель (Biliavskyi, Furdui, 

Kostikov, 2005). Так, в процесі експлуатації багатоповерхового будинку (чи то є 

виробниче приміщення, чи є житловий будинок) втрати тепла через стіни в 

середньому складають близько 40%, вікна – 18%, вентиляцію – 14%, підвал – 10%. У 

зв’язку з цим та беручи до уваги стан житлового фонду України, необхідне 

впровадження сучасних технологій та заходів щодо утеплення і модернізації 

житлового фонду. Внаслідок цього можливо зекономити близько 82% при 

використанні енергетичних ресурсів, що значно сприятиме покращенню стану 

екологічної безпеки країни. Отже, перспективним напрямом удосконалення 
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енергоефективності експлуатації об'єктів є об’єднання учасників сектора капітального 

будівництва для моніторингу, розширення і обміну інформацією банків даних для 

обліку повного життєвого циклу матеріалів при систематичному екоаудиті системи 

управління підприємств.  
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Currently the image of modern Europe is largely determined by the integration 

processes uniting several states into the European community. There  is no analogue of the 

EU in the world. The urgency of Ukraine's accession to the EU is due to the desire to 

participate directly in the process of the European system of international relations forming. 

Ukraine's relations with the largest integration association in Europe require  special 

strategy. 

In the early 1990s, when Western countries- members of the European Union were 

enthusiastic about the "united Europe", Ukraine, unfortunately, lost its opportunity for 

European integration. 

Ukraine  came at the negotiating table with the EU at the time when the EU member 

states had almost lost their longing for further expanding the borders of the Union. This was 

due to the fact that the primary task of the Ukrainian government at the dawn of 

independence was the formation of at least some functional state, let alone a liberal 

democracy with a free market.  In other words, it would be unrealistic to expect newly born 

Ukraine to apply for membership willingly at that moment. 

The future of Ukraine,  first of all, is connected with the reproduction of statehood and 

the model of a nationwide idea. Besides, the development of a sustainable and dynamic 

economic model is an essential issue. 

The importance of Ukraine's accession to the European Union should be determined, 

as EU integration will accelerate and improve the process of economic transformation in 

Ukraine, and membership in the EU will both bring  significant economic benefits and  have 

a positive impact on the country's security. 

The current economic indicators of Ukraine do not meet the criteria of the European 

Union, therefore, we will have to work hard for a long time  in order to the meet West 

European social, political and social standards. 

Europe is one of the most attractive, large scale  innovative markets. Thus, many 

countries in the world, including USA, Japan, China, India, Brazil, Russia try to have their 

share in it.  Innovativeness of  production exceeds 75%  in the EU.  There is no other 

geographical region to have such a potential of integration. The EU is a territory of highly 

effective innovative economy. The average GDP per capita in the EU is almost eight times 

as high as in Ukraine, and 2.5 times as high as in Russia. The level of economic 

development is even higher in the leading EU countries, 
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The most characteristic indicator of economic efficiency is traditionally considered to 

be labor productivity. According to this indicator, the EU, especially its leading countries, 

occupies the first place in the world.  Labor productivity in the eurozone is 2.5 times as high 

as in Russia, and it is four times the Ukrainian one. 

The strategy of Ukraine is to approach the pan-European structures, directly and 

through the membership in Central European institutions. 

In relations with the EU Ukraine can hope for: 

- ensuring access to the main goods of Ukraine's exports to the markets of the 

European Union; 

- solving issues related to the accession of Ukraine to certain European programs, in 

particular, in the field of energy, transport, science and technology, environmental 

protection, education, etc.; 

- intensifying the EU financial assistance to Ukraine. 

Under the aboveentioned conditions Ukraine will be able to receive the latest 

technologies with which it will manufacture competitive products in the markets of Europe, 

Asia, CIS countries. It should be borne in mind that there are  more than 500 million 

potential consumers in European market who have high solvency and where it is possible to 

find a niche for Ukrainian manufacturers. 

In the process of Ukraine's integration into the economic space of the European Union, 

there is a necessety to carry out a number of specific tasks. Among the main areas of the 

integration process are economic integration and the development of trade relations between 

Ukraine and the EU. 

Cooperation has already begun. For example, in the field of economics European 

experts work with their Ukrainian colleagues sharing “know how” in the field of company 

management and industrial technology. Significant amounts of financial grants are given for 

improving nuclear safety and for solving problems related to the grave consequences of the 

Chernobyl accident. 

To suummarise, we can assume that at the current stage the European Union does not 

rush to open the door to Ukraine due to the underdeveloped economy. We must also admit 

that the policy of the European Union is largely determined by the increasing security 

problems. Therefore, under these circumstances, the EU's  interest towards Ukraine is 

largely of political character, and Ukraine is considered  primarily as a strategic bridgehead 

on the European continent. Nevertheless, integration of Ukraine into the EU will accelerate 

and improve the process of economic transformation in the country, and its membership in 

the EU will bring both significant economic benefits, and have a positive effect on the 

country's security.  
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В Україні розвиток системи охорони здоров’я відбувається  в  умовах  

внутрішніх  суперечностей  соціально-економічного  розвитку  держави.  Система 

охорони здоров’я характеризується незадовільним рівнем суспільного здоров’я, у 

більшості випадків низькою якістю медичної допомоги, відсутністю задоволення 

потреб громадян в медичній допомозі, а також не дивлячись на конституційні гарантії 

безоплатної медичної допомоги, платністю більшої частини медичних послуг. 

Актуальність розгляду зазначеної теми зумовлена тим, що впровадження медичного 

страхування в Україні є важливим завданням, яке потребує негайного вирішення, 

оскільки сучасне становище охорони здоров’я яке склалося у нашій країні не 

влаштовує ані громадян, ані медичних працівників. 

Особисте страхування - це галузь страхування, у якій об'єктом страхових 

відносин є життя, здоров'я та працездатність людини, яке спрямоване на забезпечення 

захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для 

підвищення рівня свого фінансового добробуту. Однією з найважливіших підгалузей 

особистого страхування є медичне страхування, яке здійснюється на випадок втрати 

здоров’я з будь-якої причини, в тому числі у зв'язку з хворобою та нещасним 

випадком. Медичне страхування застосовується з метою забезпечення громадянам у 

разі виникнення страхового випадку можливості одержання медичної допомоги за 

рахунок накопичених коштів і фінансування профілактичних заходів (Hovorushko,  

Stetsiuk, 2014).  

Медичне страхування поділяється за формами на обов’язкове медичне 

страхування (ОМС) і добровільне медичне страхування (ДМС). Участь в 

добровільному страхуванні залежить від бажання і намірів кожного індивіда, 

господарюючого суб’єкта, усвідомлення важливості страхування. Обов’язкове 

медичне страхування поширює свою дію тільки на територію данної держави, якщо 

чинне законодавство не встановлює будь-яких інших положень з цього питання. 

держави. На данний момент в Україні існує система добровільного медичного 

страхування. Що стосується обов’язкового медичного страхування, то в країні 

практично відсутній механізм його здійснення. 

Стан здоров’я населення України протягом останніх років погіршився, про що 

свідчить: 

  скорочення очікуваної тривалості життя; 
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  високі показники смертності населення, насамперед передчасної; 

  стрімке постаріння населення, коли частка населення старших вікових груп 

значно перевищує частку  віком до 15 років; 

  значний природний спад населення, що веде до депопуляції; 

  високий рівень загальної захворюваності населення. 

В Україні на даному етапі система охорони здоров’я та існуючий рівень 

фінансування галузі не дозволяють повною мірою забезпечити право громадян на 

безоплатну медичну допомогу на рівні, передбаченому міжнародними стандартами та 

законодавством України. Тривалий час державні витрати на охорону здоров’я 

коливалися у межах 3,2 - 3,4% від ВВП, а у 2017 році склали 3,9% від ВВП. При 

цьому, за рекомендаціями ВООЗ, витрати на систему охорони здоров’я з 

консолідованих громадських джерел повинні перевищувати 6% від ВВП та покривати 

не менше ніж 70% від потреб галузі у фінансуванні (Poiasniuvalna zapyska do proektu 

Zakonu Ukrainy «Pro zahalnooboviazkove derzhavne sotsialne medychne strakhuvannia», 

2016).  

Для досягнення принципу надання медичної допомоги високого рівня і обсягу, 

забезпеченої конкретними цільовими джерелами фінансування, необхідно передусім 

встановити досить високий тариф на обов’язкове медичне страхування, що відповідно 

спричинить збільшення податкового навантаження, також необхідна умова прийняття 

та втілення Закону про загальнообов’язкове державне медичне соціальне страхування 

– виведення офіційної заробітної плати працівників із «тіні», адже відомо, що значна 

частина роботодавців продовжує видавати основну заробітну плату в конвертах. Нині 

«тіньова» зарплата в Україні сягає понад 50 %. Якщо це не буде призупинено, то 

фактично працівники будуть застраховані на мізерні суми. Для того, щоб єдиний 

Медичний фонд нормально функціонував, «у тіні» не може перебувати більше 20 % 

заробітної плати (Marchenko, 2010). Для подальшого розвитку медичного страхування 

необхідно чітко визначити осіб, які підлягатимуть загальнообов’язковому 

державному соціальному медичному страхуванню. Можливим варіантом 

запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного 

страхування на першому етапі може бути страхування лише найманих 

працівників. Фінансування медичної допомоги пенсіонерам і дітям може 

здійснюватися через спеціальні державні програми. 

Основними позитивними наслідками, що очікуються від введення обов’язкового 

медичного страхування в Україні перш за все є: 

- створення прозорих механізмів фінансових, правових і соціальноекономічних 

взаємовідносин між лікарнями та пацієнтами; 

- розв’язання державою проблеми організації соціально справедливої системи 

охорони здоров’я; 

- надійність планування та рівномірність надання ресурсів на потреби системи 

охорони здоров’я; 

- доступність медичної допомоги для всіх; 

- оптимізація використання ресурсів системи охорони здоров’я (Problemy ta 

perspektyvy rozvytku medychnoho strakhuvannia v Ukraini, 2018). 

Отже, незадовільність реального стану медичного забезпечення громадян 

України є суттєвою медичною і соціальною проблемою, для розв’язання якої 

необхідні державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Покращення медичного 

забезпечення всіх осіб, які беруть участь у тому чи іншому виді медичного 
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страхування шляхом впровадження медичного страхування як самостійної системи 

товарно-ринкових відносин в області охорони здоров’я, повинно являтися 

пріоритетним завданням сучасної системи охорони здоров’я населення України.  
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Подібно до переважної більшості поняття «суверенітету» не має 

загальновизнаного чіткого й однозначного визначення, а різні його інтерпретації 

подекуди суперечать одна одній. Це, передусім, пов’язано з тим, що феномен 

«суверенітету» взагалі і «національного суверенітету», зокрема, ніколи не був 

статичним явищем, а його трансформація завжди була надзвичайно складним 

динамічним процесом, в межах якого держави створювали, втрачали та передавали 

іншим політичним виконавцяя ряд своїх владних функцій. Зазвичай «суверенітетом» 

називають право та можливість «суверена» самостійно визначати власну зовнішню і 

внутрішню політику, тобто незалежність «суверена» на міжнародній арені та його 

виняткову владу в межах певної території. Вперше концепція суверенітету (в її 

сучасному вигляді) була теоретично обґрунтована і чітко сформульована 

інтелектуалами та державними діячами Західної Європи.  

Початок ХХІ ст. ознаменувався стрімким розвитком інтеграційних та 

глобалізацій них процесів між державами, що відбуваються на різних рівнях і в 

різних сферах життєдіяльності соціуму. Зазначені трансформаційні процеси 

поставили чимало нових викликів перед людством, від вирішення яких багато в чому 

залежить стабільний та прогресивний розвиток як суспільства в цілому, так і 

Української держави (Honcharenko, 2016).  

Зазначені напрями входять до структури політичної функції держави, зовнішня 

сторона якої спрямована на забезпечення державного суверенітету і територіальної 

цілісності, створення авторитетного іміджу країні на міжнародній арені, зростання її 

рейтингу у відносинах зі світовим співтовариством, підтримання світового порядку 

шляхом дотримання норм міжнародного права з метою уникнення глобальних 

конфліктів.  

Дослідженням місця і ролі категорії «суверенітет» в юриспруденції, безперечно, 

має надзвичайно важливе значення: по-перше, суверенітет вказує на ознаку держави, 

відображає сутнісну характеристику, самодостатність і незалежність державної влади 

від зовнішнього впливу, її територіальне верховенство; по-друге, суверенітет є 

основоположним фактором щодо інших державно-правових явищ, які ґрунтуються на 

його основі; по-третє, суверенітет є однією із найдієвіших політичних гарантій прав і 
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свобод людини та громадянина, створених державою і забезпечених міжнародно-

правовими засобами (Konstytutsiia Ukrainy, 1996). 

Проблема суверенітету була предметом вивчення філософів, політологів, 

конституціоналістів, істориків та теоретиків права. При цьому як вітчизняні, так і у 

зарубіжній літературі дискусії навколо поняття і змісту наукової категорії державного 

суверенітету тривають з моменту виникнення цієї концепції (Kuzenko, 2014). 

Як суспільне явище, суверенітет зазнає впливів глобалізаційного характеру, 

проте він не втрачає політико-правової цінності, а залишається важливим складником 

характеристики держави і державної влади.  

В умовах глобалізації з’являються унікальні можливості для взаємного 

збагачення культур, удосконалення системи освіти, ощирення нових ідей у різних 

галузях науки, технологій та інформаційних засобів, обміну результатами наукових 

досягнень між різними країнами. Проте позитивні тенденції сучасної глобалізації 

супроводжуються значними негативними процесами. Зокрема, серед таких перешкод 

слід відмітити різке загострення проблем забезпечення національної безпеки України 

у її основних сферах, що зумовлено виникненням нових і збільшенням рівня 

традиційних зовнішніх загроз національним інтересам. 

Найбільш тривожними для нашої держави є: безробіття та тотальне зубожіння 

населення на тлі гострої економічної кризи; систематичне порушення прав і свобод 

людини і громадянина в державі та за її межами; втрата етнокультурної та мовної 

ідентичності націй; зростанням рівня організованої злочинності та корупції; 

легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (Kuzenko, 2014). 

Сучасні загальносвітові процеси глобалізації супроводжуються змінами в різних 

сферах суспільного буття. Важливим завданням для України сьогодні є визначення її 

місця в новій системі міжнародних відносин, яке обумовлюється економічним 

потенціалом, географічним положенням та історичною спадщиною. 

Джерелами європейської політико-правової і суспільної традиції в Україні 

виступали:  

- державно-правові системи європейських країн;  

- конституції європейських держав;  

- теоретичні напрацювання європейських політико-правових шкіл. 

У сучасних умовах суверенітет зазнає істотних впливів глобазізаціного 

характеру, проте він не втрачає політико-правової цінності, а залишається важливим 

складником характеристики держави і державної влади. Вступаючи до міжнародних 

чи міждержавних об’єднань, держава не передає їм суверенітет.  
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Ми живемо у цікаві та доленосні часи, які задають напрямок розвитку усьому 

людству на багато віків вперед. Одним із таких важливих явищ є глобалізація, яка має 

як позитивні, так і негативні сторони. 

Якщо ситуацію не змінити, зовсім скоро лісові ландшафти стануть рідкістю, як 

це сталося на Гаїті. 

Згідно з чинним Лісовим кодексом України ліс – це тип природних комплексів, у 

якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними 

ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 

природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один 

на одного і на навколишнє природне середовище. 

Лісовий кодекс встановлює норми, які спрямовані на правову охорону лісових 

природних ландшафтів. Наприклад, статті 14, 19 ЛК встановлюють для власників й 

користувачів лісами обов’язок забезпечувати охорону типових та унікальних 

природних комплексів (ландшафтів) і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, 

сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного 

законодавства. 

Також, у 2017 році в Україні посилили відповідальність за порушення вимог 

охорони природних лісів і незаконну вирубку дерев. Реалізація Закону сприятиме 

збереженню природних цінностей європейського значення, зокрема пралісів, у рамках 

виконання вимог Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.  

Але не зважаючи на вже наявні і посилені норми юридичної відповідальності, 

незаконні вирубки лісів в Україні продовжуються у катастрофічних масштабах. 

В умовах євроінтеграційних процесів слід розглянути досвід ЄС у сфері 

боротьби з незаконними рубками лісів та збереження лісових ландшафтів. 

У даний час Європейський союз має велику кількість інструментів з охорони 

своїх лісів.  

Охороні лісових ресурсів Європи сприяють:  

- основи, прийняті на Міністерській конференції з охорони лісів в Європі 

(MCPFE);  

- законодавства держав-членів Європейського Союзу; 

- система інформації про стан лісів; 

- застосування принципів раціонального ведення лісового господарства. 
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Також у кожній країні, яка є членом Європейського Союзу, існує національне 

законодавство (а іноді і регіональне законодавство) з управління лісами. 

Європейський Союз не обмежується лише внутрішньою політикою по відношенню до 

лісів, Співтовариством підписані різні міжнародні угоди, які регулюють положення 

лісів у всьому світі. 

У рамках Європейського Союзу створена Лісова стратегія, що регулює 

відносини у сфері раціональне використання лісів та у якій наводяться всі дії ЄС 

щодо лісів. Крім неї існує План дій ЄС щодо лісів, який є інструментом координації 

дій, передбачених стратегією, він також спрямований на посилення захисту 

біологічного різноманіття, вивчення циклу вуглецю і лісових екосистем, передбачає 

розробку і впровадження контролю над лісами і більш активного захисту лісів. А 

також регулює боротьбу з незаконними вирубками в світових лісах на рівні ЄС та 

держав-членів. 

Для зменшення масштабів незаконного знищення лісових ландшафтів та 

вирішення цієї проблеми взагалі, потрібним є оновлення законодавства з урахуванням 

необхідності припинення деструктивних процесів у таких ландшафтах, налагодження 

їх ефективного та раціонального використання, враховуючи зобов’язання, які Україна 

взяла на себе згідно з міжнародними договорами. Вкрай доцільним є використання 

досвіду ЄС у цій сфері – програми, політика управління, цілі, плани тощо. Окрім 

подальшого підвищення відповідальності за незаконне знищення лісів, необхідним є 

нагляд та контроль за дотриманням законодавства як посадовими особами, так і 

громадянами, а також вистежування та припинення усіх схем з використанням 

прогалин у відповідному законодавстві з подальшим заповненням цих прогалин. 
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"Lean - це людська система, сконцентрована на клієнті і приводиться в дію 

клієнтом; в цій системі всі співробітники на своєму робочому місці і поза ним також є 

клієнтами" (Shuk, Roter, 2008).  

Ощадливе виробництво передбачає залучення до процесу оптимізації бізнесу 

кожного співробітника і максимальну орієнтацію на споживача.Відправна точка 

ощадливого виробництва - цінність для споживача.  

Виділяютьосновні елементи бережливого виробництва: менеджмент / довіра; 

персонал; інформація; ланцюжок «постачальник – організація – споживач»; 

продукція; процес / потік. 

Існують ряд інструментів, якими оперує концепція ощадливого виробництва, 

наприклад (Deffry, Laiker,2011): система 5S (sort, setinorder, shine, standardise, sustain) 

поєднує п’ять принципів, кожний з яких починається з букви “С” – сортувати 

(відокремити потрібні інструменти, деталі від непотрібних з тим, щоб прибрати 

останні (видалити їх); створити своє місце і ставити на нього (розташовувати (і 

маркувати) деталі та інструменти на робочому місці так, щоб з ними було зручно 

працювати); тримати в чистоті (підтримувати чистоту на робочому місці - для 

максимально раннього виявлення та усунення проблем); стандартизувати (регулярно 

виконувати перші три “С” кожен день, щоб підтримувати робоче місце у відмінному 

стані); дотримуватися, удосконалювати (зробити виконання перших чотирьох “С” 

звичкою); система ТРМ (TotalProductiveMaintenance) – сукупність ідеології, методів 

та інструментів, які спрямовані на підтримання постійної працездатності обладнання 

для забезпечення безперервності виробничих процесів; система SMED (Sungle-

MinuteExchangeofDies) – тобто швидке переналагодження, переоснащення 

обладнання; кайдзен – безперервне покращення процесів виробництва, надання 

послуг, допоміжних бізнес - процесів, управління, тобто всіх аспектів життя компанії; 

гемба кайдзен – безперервне вдосконалення на місці, де формується продукція чи 

послуги; система захисту від помилок – створюється такий технічний або програмний 

засіб, який би попереджував споживача про помилку. Наприклад, sim-карта має з 

одного боку зрізаний кут, тому кожна людина знає, якою стороною вставити карту; 

система “витягування”, або канбан, – забезпечує неперервний матеріальний потік; 

система “точно в строк” – політика, що забезпечує потік матеріалів, товарів, послуг у 

той момент, коли вони потрібні.  
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Для економічної доцільності впровадження підходів lean-менеджменту на 

підприємстві потрібно провести аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища а 

також формулювання і документування цілей і завдань, а також обов'язків учасників. 

Наступним кроком пропонується складання переліку інструментів, впровадження 

яких буде оптимальним для підприємства, узгодження його з куратором і створення 

корпоративного документа, що містить докладну інформацію про подальші 

перетворення та реалізація впровадження інструментів «5S», «Візуалізація», 

«Кайдзен», «TPM». Далі проводиться навчання персоналу: проведення презентацій та 

тренінгів для розуміння співробітниками концепції ощадливості, а також «мозкові 

штурми» для спільного вирішення проблем компанії.  

Економічне обґрунтування підходів lean-менеджменту, розробка плану 

впровадження принципів ощадливості демонструє, використовуючи колесо 

ощадливості, поліпшення стану підприємства за усіма сферами функціонування, 

зокрема інтелектуальної сфери, що відповідає кадровому стану підприємства.  
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Abstract. Various tabletop games easy to recognize even for only one visual design. 

Then visual interface design in gaming industry is the most important parts because the first 

impression coming from this part. 

Modern gaming industry needs the most usable and visually responsive interface 

which using both the control elements and graphics libraries, for example, such as OpenGL. 

The OpenGL library allows you to flexibly set the visual design that starts from user 

interface to the game models. 

All of these factors are taken into account when developing the software of the game 

(Tablesim), in co-authorship with the students of our university (Lotoshenko Dmitry and 

Semenko Dmitry) the articles of which are published in this collection. 

Keywords: graphics interface, control elements, OpenGL. 

 

Мета: Розробка інтерфейсу програми. 

Задачі: 

1. Розробка головного меню програми. 

2. Розробка ігрового інтерфейсу. 

3. Розробка графічної візуалізації ігрових подій з використанням бібліотеки 

OpenGL. 

 

При розробці ігор велику роль відіграє графічна частина, оскільки це перше, що 

бачить людина при запуску гри. Окрім самих ігор існують ще й програми для їх 

розробки, або ігрові середовища та редактори, інтерфейс яких відіграє важливу роль. 

Прикладом такого програмного забезпечення у мережі може бути веб-сайт Roll20 

(This Is How We Roll, 2018), але його кінцевий функціонал сильно обмежений. 

Головне меню програми представляє собою набір елементів керування (Widget 

(GUI), 2018).  або вікон з ними, зміни в яких напряму впливають на стан усієї 

програми та її роботу. Так, рядок меню у верхній частині за звичним усім правилам 

містить у собі пункти для роботи з файлами (створення, відкриття, збереження), 

редагування даних у програмі, налаштування зовнішнього вигляду та надання 

доступу до налаштувань та інформації про програму. Окрім цього базового набору, 

головне меню може містити у собі, наприклад, запуск функцій для підключення та 

роботи по мережі, або для роботи з окремими модулями, які пов'язані безпосередньо з 

програмою. 

Оскільки програма Tablesim спрямована на роботу з настільними рольовими 

іграми, то вона окрім головного меню має також спеціальний ігровий інтерфейс, який 

безпосередньо впливає на ігрову сесію та її стан у всіх гравців у ній. Ігровий 

інтерфейс має у собі стан ігрових персонажів, інформацію про останні події у ігровій 

сесії, різноманітні елементи для редагування персонажів або усього ігрового поля, 

якщо поточний клієнт є ігровим майстром. На відміну від головного меню, ігровий 
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інтерфейс майже не впливає на роботу усієї програми, а лише використовує поточне 

підключення та завантажені для даної ігрової сесії дані та налаштування, які як і сама 

гра, задаються у відповідних файлах ще до початку гри. 

Відображення усіх змін в ігровій сесії, а також будь-який нестандартний підхід 

до відображення графічної частини гри, потребує відповідних розширень 

функціоналу. Прикладом такого розширення може бути графічна бібліотека OpenGL 

(OpenGL, 2018), яка дозволяє напряму малювати фігури, елементи, форми та моделі 

будь-якого типу, тому функціонал даної бібліотеки був використаний для 

відображення ігрового поля, на якому розташовуються фігури персонажів, їх стан, 

оточення, а також будь-які інші задані ігрові елементи (вороги, будівлі, предмети для 

підбирання). 

Отже, увесь приведений функціонал дозволяє максимально гнучко керувати як 

поточною грою, так і станом усієї програми, що є значною перевагою над іншими 

програмними продуктами, а актуальність проекту відповідає усім сучасним потребам. 
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Abstract. W аrtykule przeanalizowano sytuację ekonomiczną Polski i Ukrainy. Teraz 

Ukraina potrzebuje szeregu reform w celu poprawy wskaźników społeczno-gospodarczych i 

poprawy poziomu życia. Najbardziej akceptowanym ekonomicznie modelem dla Ukrainy 

jest polski model gospodarczy.  
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Dzisiaj problem wzrostu gospodarczego Ukrainy jest bardzo aktualny. Operacja 

antyterrorystyczna na Wschodzie i aneksja Krymu niegatywnie wpłynęła na gospodarkę 

narodową. Dlatego też obecnie istnieje potrzeba wyboru modelu gospodarczego dla 

efektywnego rozwoju kraju. W ostatnich latach w gospodarce ukraińskiej są obserwowane 

funkcjonowanie trzech modeli rozwoju gospodarczego; socjalizmu państwowego, 

kapitalizmu państwowo-monopolistycznego oraz kapitalizmu narodowego. Każdy z nich ma 

swoje własne cechy, charakter rozwoju, modelu władzy, fundament ideologiczny i sposoby 

realizacji funkcji zarządzania. Właśnie dlatego ich połączenie prowadzi do nieskutecznej 

polityki państwowej i hamuje wzrost gospodarczy. 

W ciągu ostatnich trzech lat rząd próbował wprowadzić szereg reform, które 

podniosłyby gospodarkę na nowy poziom. Od 1 stycznia 2017 płacę minimalną na Ukrainie 

zwiększono dwukrotnie - do 3200 hrywien miesięcznie, dla porównania - płaca minimalna 

w Polsce wynosi 2000 złotych (15 000 hrywien). Oprócz tego ze wzrostem płac na Ukrainie 

obserwuje się przyspieszenie inflacji. Również w 2017 roku doszło do deregulacji biznesu 

w branży budowlanej i optymalizacji polityki fiskalnej wraz z reformą emerytalną i reformą 

opieki zdrowotnej. Ale nawet te reformy były kontrowersyjne. 

Od czasu uzyskania niepodległości Ukrainy minęło 27 lat, ale od tego czasu niestety 

nie doczekaliśmy się żadnych skutecznych działań, które mogłyby wzmocnić gospodarkę 

narodową. Ne odbyło się ani reformy uruchomienia wolnego rynku ziemi, ani monetyzacji 

dotacji. Te kroki, jak wiele razy wcześniej, zostały przeniesione na następny rok. To samo 

dzieje się z reformą sądownictwa. Na Ukrainie do dziś jeszcze istnieje radziecki styl 

zarządzania, duży wpływ oligarchów na gospodarkę, przestarzałe technologii produkcji, 

wysoka monopolizacja rynku i niekonkurencyjne środowisko biznesowe. 

W 1980-90 latach polska gospodarka była na tych samych pozycjach wyjściowych jak 

i gospodarki Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Rumunii. Jednak w 90 latach w Polsce było 

mailto:marina.gordienko.world.00@gmail.com


                          III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA_______________ 

47 

przeprowadzono szereg reform opracowanych przez Leszka Balcerowicza, które dziś 

nazywane są „terapią szokową”, ponieważ były szybkie i rewolucyjne. Program 

przewidywała przejście do gospodarki rynkowej poprzez liberalizację procesów 

gospodarczych i krótkotrwały spad poziomu życia, po czym oczekiwał się wzrost 

gospodarczy. W czasie realizacji planu Balcerowicza inflacja w Polsce wyniosła 640%, a 

odsetek osób zagrożonych ubóstwem wzrastał. podejmowane wtedy decyzje były ciężke: 

znacznie wzrosły ceny towarów i usług, zostały anulowane przywileje i dotacje, zostały 

zlikwidowane największe monopole na rynku usług transportowych, w przemyśle, etc. 

Wszystkie reformy były skuteczne, Polska zdołała pokonać inflację i stabilizować ceny. 

Legendarny Plan Balcerowicza ożywił ten kraj za trzy lata. Tylko PKB Polski w za 27 lat 

wzrósł o 7 razy. Podczas gdy PKB Ukrainy wzrósł o 1,2 razy. Nie mniej ważnym 

wskaźnikiem jest indeks rozwoju społecznego, który w 1990 roku był 0.712, a w 2017 - 

0.855. Według HDI Polska zajmuje 36 miejsce na świecie (Ukraina - 84 miejsce). 

Więc jest oczywistym, że teraz Ukraina potrzebuje szeregu reform w celu poprawy 

wskaźników społeczno-gospodarczych i poprawy poziomu życia mieszkańców kraju. 

Specjaliści wyróżniają dwa rodzaje reform. Pierwsze reformy - to innowacje, przyjęcie 

szeregu rewolucyjnych decyzji, które jeszcze nie były testowane w innych krajach. Wymaga 

to wysoko wykwalifikowanych specjalistów i innowacyjnych pomysłów. Drugi rodzaj 

reform to wykorzystanie doświadczenia "pionierów". Oczywiście, chcielibyśmy, aby 

Ukraina znalazła się wśród tak zwanych krajów innowacyjnych. Ale bardziej realistyczne 

dla naszej gospodarki będzie wyglądać drugi rodzaj reform. A doświadczenia Polski są 

bardzo ważne dla skutecznej polityki państwa. 

Uważamy, że teraz Ukraina potrzebuje najszybszych, jasnych reform, ponieważ 

doświadczenie pokazuje, że kraje, które przeszły przez "terapię szokową", poniosły mniej 

strat społecznych niż te, które wprowadzały zmiany stopniowo. 

Więc, biorąc pod uwagę powinowactwo naszych ludzi i ich bliską mentalność, 

najbardziej akceptowanym ekonomicznie modelem dla Ukrainy jest polski model 

gospodarczy. Ale główną różnicą pomiędzy wówczasną Polską a współczesną 

rzeczywistością ukraińską jest zaufanie społeczeństwa do rządu. Wszakże podczas "terapii 

szokowej" polskie władze informowały ludność o istocie zmian i Polacy w pełni popierali 

rząd. Dlatego w latach reform, kiedy nastąpił spadek gospodarki, władze nie napotykały 

oporu ze strony ludności, ponieważ wszyscy wierzyli w skuteczność wprowadzanych 

zmian. Na obecnym etapie szara strefa i wysoki poziom korupcji powodują brak zaufania do 

władzy ukraińskiej, co z kolei utrudnia rozwój kraju. Dlatego, aby ożywić ukraińską 

gospodarkę, konieczne jest ustabilizowanie krajowej waluty, zmniejszenie inflacji, a 

najważniejsze jest przywrócenie zaufania publicznego do władz. 
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Охорона праці – одна з важливих сфер життєдіяльності людини. Рівень охорони 

праці на підприємствах будь-якого масштабу, в умовах нестабільності економічного 

та соціального розвитку держави потребує більшої уваги, оскільки від забезпеченості 

охорони праці залежить життя та здоров’я працівника. Так, відповідно до статті 3 

Конституції України людина її здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (The Constitution of Ukraine, 

1996). А частина 4 статті 43 Конституції України визначає, що кожен має право на 

належні, безпечні і здорові умови праці (The Constitution of Ukraine, 1996). Тому, 

проблеми адаптації законодавства України з охорони праці є актуальним питанням. 

На сьогоднішній день процес адаптації охорони праці до стандартів 

Європейського Союзу є достатньо проблемною сферою національного законодавства. 

Слід зазначити, що складність трансформації національного законодавства України 

полягає в тому, що охорона праці не є статичним поняттям, оскільки має змогу 

змінюватись залежно від правових, соціально-економічних змін у суспільстві, державі 

та світі в цілому.  

Серед основних проблем адаптації охорони праці до стандартів Європейського 

Союзу слід приділити увагу наступним: 

- відсутність чітких вимог щодо процесу управління охороною праці на 

підприємствах незалежно від їх масштабу. У свою чергу, неврегульованість даного 

питання призводить до виникнення та формування наступної проблеми: 

- відсутність вимог та безпосередньо самого процесу планування роботи з 

охорони праці на підприємствах; 

- відсутність належного контролю за дотриманням, встановлених національним 

законом положень щодо охорони праці; 

- неефективна кадрова, нормативна та фінансова забезпеченість охорони праці. 

Оскільки забезпечення охорони праці на підприємствах є обов’язком 

роботодавця, завданням держави повинно стати підвищення зацікавленості 

роботодавців в створенні безпечних робочих місць (Nykyforova,  Sydorenko, 2015). Це 

можна досягнути шляхом фінансового та матеріального стимулювання вітчизняних 

підприємців, наданням чітких вимог щодо регулювання питань охорони праці на 



                          III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA_______________ 

49 

підприємствах та посиленням державного контролю за дотриманням роботодавцями 

вимог трудового законодавства України в сфері охорони праці.  

Подолавши проблеми охорони праці на державному рівні, необхідно розробити 

чітку програму адаптації національного законодавства з охорони праці до стандартів 

ЄС, яка у свою чергу включала б наступні етапи: 

- розробка нормативно-правових та організаційно-технічних вимог щодо 

охорони, безпеки та гігієни праці; 

- впровадження контролюючих державних органів, які б мали змогу регулювати 

локальні нормативні акти щодо охорони праці та здійснювати контроль за 

дотриманням положень щодо охорони праці; 

- прийняття стимулюючих заходів для підвищення ефективності безпеки 

робочих місць на підприємствах з метою усунення виробничого травматизму та 

професійних захворювань.  
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przedsiębiorstw i polskich spółek kapitałowych działających na rynku ukraińskim. Polsko-
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Ukraina i Polska to sąsiednie kraje, kraje o bogatej historii, które przeszły ciernistą 

drogę do niepodległości. Polska jest strategicznym partnerem Ukrainy w wielu sferach, w 

tym przedsiębiorczości. Stosunki ukraińsko-polskie zawsze charakteryzowały się wysoką 

dynamiką. W 1991 roku było podpisano Deklarację o zasadach i podstawowych kierunkach 

rozwoju stosunków polsko-ukraińskich, w wyniku której zawarto międzyrządową Umowę o 

handlu i współpracy gospodarczej, w 1992 roku - Traktat między Rzecząpospolitą Polską a 

Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, w 1993 – Umowę 

między Rządem RP a Rządem Ukrainy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji i 

inne. Polska jest najważniejszym partnerem handlowym wśród krajów Unii Europejskiej, a 

potencjał naszej współpracy jest bardzo duży. Interes polskiego biznesu we współpracy z 

ukraińskimi przedsiębiorstwami jest również bardzo wysoki. Już dziś na Ukrainie jest 2-2,5 

tys. polskich firm.  

W wyniku ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej od kilku lat w Kijowie 

odbywa się Międzynarodowe Forum "Dni polskiego biznesu w Ukrainie". Siódmy rok z 

rzędu, władze i społeczność biznesowa w Polsce i na Ukrainie spotykają się podczas 

Międzynarodowego Forum „Dni Polskiego Biznesu w Ukrainie” oraz dyskutują o 

problemach i perspektywach rozwoju polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych. 

Ostatnie Forum odbyło się 26 października 2017 roku w Kijowie i zgromadziło około 200 

uczestników. Impreza odbyła się pod patronatem Ambasady RP w Ukrainie i została 

wspierana przez Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy oraz Wydziału Promocji Handlu i 

Inwestycji Ambasady RP w Kijowie. Forum zostało zorganizowane przez Międzynarodowe 

Centrum Prawne EUCON i Stowarzyszenie Ukraińskich Przedsiębiorstw w Polsce 

(Asotsiatsiia ukrainskoho biznesu v Polshchi, 2018).  

Polska zatrudnia wiele Ukraińców, nadaje konkurencyjne pensje i oferuje wiele 

możliwości rozwoju biznesu ukraińskiego. Polacy pozostają otwarci na współpracę z 

przedsiębiorcami z Ukrainy. Ocenia się nie pochodzenie inwestora, ale prawdziwy potencjał 

jego działalności. Jest to chyba jedną z kluczowych różnic między rynkami zagranicznymi a 

ukraińskim - „zachodnia” gospodarka jest oparta na wspieranie działalności, która może 

wnieść wkład do jej rozwoju, natomiast w sektorze businesowym priorytetów Ukrainy 
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nadal, niestety, występują osobiste zainteresowania. Jednym z głównych problemów 

stojących na drodze do bardziej aktywnej współpracy w dziedzinie inwestycji, jest brak 

pełnej analizy i informacji, które oceniają sytuację w kraju w całości, bowiem inwestorzy 

przed dokonaniem inwestycji w przedsięwzięcia biznesowe mają tendencję do poprzedniego 

oszacowania ryzyka (Yak ukraintsi znakhodiat u Polshchi svii biznes-rai, 2015).  

Dobrym przykładem współpracy jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Polskich 

Przedsiębiorstw na Ukrainie - stowarzyszenie ukraińsko-polskich przedsiębiorstw i polskich 

spółek kapitałowych działających na rynku ukraińskim. Stowarzyszenie działa w Kijowie 

od 1996 roku i jest ośrodkiem wzajemnego wsparcia. Biuro Stowarzyszenia jest najczęściej 

odwiedzaną polskim osiedlem w Kijowie, gdzie każdy może uzyskać niezbędną informację, 

a w razie potrzeby i niezbędną pomoc. W MSPP zjednoczone wokół swoich idei i wartości 

ponad 60 największych polskich firm działających na rynku ukraińskim. Celem 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie jest promowanie 

współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Ukrainy, oraz ochrona 

wspólnych interesów przedsiębiorstw które należą do Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Polskich Przedsiębiorstw na Ukrainie (Mizhnarodne Tovarystvo Polskykh Pidpryiemtsiv v 

Ukraini, 2018).  

Polsko-ukraińska współpraca biznesowa sprzyja wzrostu i rozwoju gospodarczemu 

obu krajów. Angażowanie się we współpracę otwiera coraz więcej możliwości w 

przyszłości. 
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Determination of the status of cryptocurrency in Ukraine is still absent. Even the world 

community does not have an unambiguous classification of cryptocurrency as well as 

regulation of various operations with it. Oleg Churiy, Deputy Governor of National Bank of 

Ukraine (NBU), also confirmed the lack of regulation in this area in Ukraine (U Natsbanku 

poiasnyly pravovyi status kryptovaliuty v Ukraini, 2017).  

However, the fact that there is no definition of cryptocurrency at the legislative level 

does not mean that operations with it are prohibited. In Ukraine, actions with cryptocurrency 

are not quite frequent, compared to the global community, but despite this, on September 

25, 2017, for the first time in the international market an electronic transatlantic agreement 

on exchange of real estate on cryptocurrency was held. An entrepreneur Mark Ginzburg 

actually exchanged his Kyiv apartment on Ethereum. During the transaction process, parties 

used a smart contract based on the Ethereum blockchain platform (Oliiarnyk, 2017). 

At the same time, there are articles that can bring to criminal liability for actions with 

cryptocurrency as well as ICO projects in the legislation of Ukraine. It is important to define 

the ICO. This abbreviation is decoded as Initial Coin Offering. During ICO, a project team 

sells digital tokens for cryptocurrency or fiat money to investors. Later these coins can be 

used on the project platform as an internal currency or traded on exchanges. Also the term 

“crowdsale” is often used instead of ICO (Chto takoe ICO, 2017). 

Cryptocurrency is a digital (virtual) currency, a unit of which is an uncounterfeit coin. 

Basically, cryptocurrency is an encrypted information that can not be copied. 

Cryptocurrency is emitted directly to the network and is not related to any currency or the 

national currency system (Oliiarnyk, 2017).  

There are articles in the Criminal Law of Ukraine in accordance with which an ICO 

project as well as its member might potentially be a subject to criminal liability now or in 

the future [4]. A few examples are provided below. 

To date, ICO is one of the ways to raise funds for the project. Article 190 of the 

Criminal Code of Ukraine provides liability for fraud. The legislator defines fraud as taking 

possession of somebody else's property or obtaining the property title by deceit or breach of 

confidence (fraud). In the case of ICO as well as according to the Article 190 of the 

Criminal Code, the transfer of material assets from one person to another takes place. In 

order to avoid criminal liability and not to be qualified by law enforcement agencies as 

fraud, it is recommended to strictly adhere to the existing civil law during  ICO: attraction 

of funds must be onerous (the investor should have his right to return the invested funds, as 

well as to be familiar with the procedure and conditions of return if it is possible at a price 
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below the nominal value), the potential investor should be familiar with the most complete 

package of documents that describes the whole structure of the ICO. That is, if fiat currency 

or cryptocurrency for the ICO project or in the process of its activities were received by 

deceit or breach of confidence (fraud), such activity shall be punishable by a fine (from 50 

to 100 tax-free minimum incomes) or restraint of liberty for a certain period depending on 

the severity of the fraud. In addition, the third part of this article provides imprisonment for 

a term of three to eight years, if the fraud was committed with the help of computerized 

equipment. 

Article 203-2. Engagement in gambling business 

If gambling business, both in the real and online world, is organized with the help of 

the ICO-project or the income from its activities, the project may incur a fine from ten 

thousand to forty thousand tax-free minimum incomes 

Article 205. Sham business 

At the moment, a cryptocurrency market in Ukraine is not regulated. Nevertheless, 

NBU and the State Fiscal Service are actively monitoring the development of 

cryptocurrency in the world, and it is possible that in the future there will be regulation of 

cryptocurrency that will clarify functions of the virtual currency market in Ukraine. But, if 

cryptocurrency will be recognized as illegal, then the creation of business entities for the 

conduct of transactions with cryptocurrency can be punishable from five hundred to two 

thousand tax-free minimum incomes. 

Consequently, the constant development of cryptocurrency and ICO projects requires 

states to determine their legal status. Today in Ukraine there is no mechanism of regulation 

of this market. Despite this, there can be criminal liability for operation with cryptocurrency 

as well as ICO projects. Therefore, it is important to monitor the development of the 

cryptocurrency market in Ukraine and avoid possible violations of law. 
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Стратегія сталого розвитку «Україна –2020», схвалена Указом Президента 

України від 12 січня 2015 року No5/2015, серед першочергових пріоритетів визначає 

реалізацію Програми енергонезалежності. Головне завдання програми – забезпечення 

енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних 

технологій (Denysiuk, Kotsar, Chernetska, 2016). Проте, результати діяльності у 

напрямі підвищення енергоефективності є недостатніми. Так, у 2011 році показник 

енергоємності ВВП української економіки становить 0,38 т.н.е./$1000, тоді як у 

Німеччині – 0,10 т.н.е./$1000, у США – 0,15 т.н.е./$1000, у Японії – 0,11т.н.е./$1000 

(Shevtsov, Barannik, Zemlianyi, Riauzova, 2014). У результаті мають місце значні втрати 

матеріально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, одночасно триває 

інтенсивне накопичення невикористовуваних відходів у навколишньому середовищі. 

Так 94,76% твердих побутових відходів відправляється на сміттєзвалища, територія 

яких вже сягає 7% від всієї території країни, і лише 5,76 % утилізується, з яких 2,72% 

спалюється й лише 3,04% відходів потрапляють на переробку. Для порівняння за 

даними Євростату середньоєвропейський рівень переробки твердих побутових 

відходів сягає 41%. За даними (Piate natsionalne povidomlennia Ukrainy z pytan zminy 

klimatu, 2009). П’ятого національного повідомлення України з питань зміни клімату, 

до структури ТПВ входять харчові відходи – 35-50%, папір і картон – 10-15%, 

вторинні полімери – 9-13%, скло – 8-10%, метали - 2%, текстиль – 4-6%, будівельні 

відходи - 5%, деревина - 1% та інші відходи - 10%. Разом з тим, за оцінками Програми 

розвитку ООН потенційний прибуток від утилізації паперу, пластику, металу, з 

урахуванням виробництва теплової та електричної енергії  може сягати 130 млн. євро 

(Zvit PROON, 2011). 

На жаль, українська економіка є однією з енергоємних економік світу, однією з 

основних складових підвищення енергоефективності є використання вторинних 

ресурсів, які є в Україні у надвисокій кількості. Впровадження в дію програм з 

використання вторинних ресурсів дозволить не тільки зменшити енергоємність і, як 

наслідок, покращити конкурентоспроможність виробленої продукції, а й створити 

нові робочі місця, чим частково покращити ситуацію з повальним безробіттям, 
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залучити нові інвестиції в економіку, і, що дуже важливо, покращити екологічну 

складову на території України.  
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Екологічний стан промислових регіонів – питання, яке останні десятиріччя 

гостро постає перед усіма економічно-розвиненими країнами. І якість охорони 

навколишнього середовища є важливою складовою конкурентоспроможності країни, 

регіону. Тому розвинені країни проводять масштабні роботи: залучення нових 

технологій для зменшення шкідливих викидів у атмосферу, для економії 

енергоресурсів (США, Японія, Швеція). 

В Україні ситуація з побутовими відходами критична. Оскільки у нас не 

сортують сміття, власні заводи з переробки працюють на імпортній сировині на 80%, 

а могли б переробляти  96% вітчизняних відходів, що захоронюються (Ministry of 

Environment and Natural Resources of Ukraine, 2018). 

За 2017 рік утворено понад 230 млн.тонн відходів, з них розміщено в 

навколишньому середовищі більше 152 млн.тонн., при цьому, забезпечено утилізацію 

78 млн. тонн промислових відходів, що на 19% більше, ніж у 2016 році (оперативні 

дані підприємств). 

Ще гірше виглядає ситуація у промислових регіонах, де робота сконцентрована 

на важких металургійних  підприємствах. Кривий Ріг, якому з 2012 року планували 

дати статус зони екологічного лиха, через погану екологію має високі показники 

онкозахворюваності та інших патологій. Викиди в атмосферу становлять у 

всеукраїнському масштабі 13%  (за 2017 рік 323 тис.т). Основними підприємствами, 

що здійснюють найбільший вплив на стан екології є ПАТ "АрселорМіттал Кривий 

Ріг", ПАТ "ПІВДГЗК", ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна", ПРАТ "ІНГЗК", ТОВ 

"МЕТІНВЕСТ та ін. 

Було проведене оперативне дослідження стосовно екологічного становища 

Кривого Рогу. Мешканці міста на перше місце ставлять проблему забруднення 

повітря важкими металами, забруднення стічних вод несанкціонованими викидами 

рідких відходів підприємств та фізичних осіб, далі – не створені умови для 

сортування сміття та відсутність діючої системи контролю за цим. Як приклад, на все 

місто для роздільного збору сміття поставлено всього 52 контейнери, в той час як 

згідно Закону України «Про відходи» кожен повинен з 1.01.2018 року сортувати 

сміття, а отже повинні бути й контейнери біля кожного будинку для сортування. 
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Для вирішення екологічних проблем міста Кривий Ріг, реалізується програма, 

що охоплює 16 підприємств Кривбасу. За перший рік реалізації програми шкідливі 

викиди в атмосферу в Кривбасі знижені на 10% (Environment. People. Law, 2018). 

Вирішенням проблем промислового регіону має стати діяльність місцевої влади 

зі створення належної системи сортування відходів (забезпечення міста контейнерами 

для роздільного збору сміття, побудова сміттєпереробних заводів), створення мережі 

пунктів прийому відходів, забезпечення дієвого контролю за виконанням екологічних 

норм підприємствами та дотриманням екологічних правил серед населення.  

Підприємства повинні модернізувати обладнання очищення води та повітря, 

щороку проводити заходи для покращення екологічної ситуації регіону або 

інвестувати в екологічні проекти, дотримуватися екологічних норм. 

 Громадам треба надати повноважень щодо стягнення санкцій із забруднювачів 

довкілля та економічного стимулювання відповідального поводження. Програми 

всеохоплюючого інформування щодо сталого споживання і виробництва сприятимуть 

формуванню у населення відповідних виважених моделей поведінки. Використання 

світового досвіду дозволить Україні прискорити покращення екологічної ситуації та 

досягти екологічно чистого довкілля та сталого розвитку приблизно за 10 років. 
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На сьогодні потреба в уніфікації правових основ організації і діяльності ТНК є 

вкрай нагальною. За усю світову історію становлення й розвитку ТНК досі 

актуальними залишаються такі фундаментальні проблеми, як: відсутність єдиного 

узгодженого та юридично закріпленого визначення поняття ТНК в міжнародному та 

національному законодавстві, відсутність загальноприйнятого міжнародного джерела 

правового регулювання правовідносин за участю ТНК, уникнення контролю з боку 

приймаючої держави завдяки специфічній організаційній структурі ТНК та інші. 

Українське національне законодавство також має ряд колізій та прогалин у правовому 

регулюванні господарської діяльності ТНК.  

У міжнародно-правових актах і доктрині права використовуються різні критерії 

віднесення корпорацій до транснаціональних. Це можуть бути такі критерії як 

кількість країн, у яких діє компанія, мінімальне число країн, у яких розміщені 

виробничі потужності компанії, мінімум частки іноземних операцій у доходах чи 

продажах фірми, багатонаціональний склад персоналу компаній, її керівництва тощо. 

Міжнародні організації, що пов’язані з регулюванням діяльності ТНК, також 

намагаються відокремити ТНК від інших суб’єктів господарської діяльності. Так, 

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (далі – ЮНКТАД) надає наступне 

визначення цьому суб’єкту: це підприємство, яке незалежно від країни походження та 

його власності, включаючи приватну, громадську або змішану, яка включає 

підприємства, розташоване у двох або більше країнах, які пов'язані між собою 

власністю чи іншим способом, таким, що одна або декілька з них може мати 

можливість здійснювати значний вплив на діяльність інших і, зокрема, поділитися 

знаннями, ресурсами та обов'язками з іншими. ТНК працюють за системою прийняття 

рішень, яка дозволяє узгоджену політику та спільну стратегію через один або 

декілька центрів прийняття рішень. ЮНКТАД уточнює, що це визначення не 

враховує правову форму [організаційно-правову форму – авт.] та сфери діяльності 

цих суб'єктів. У вищезгаданому визначенні термін "юридичні особи" відноситься як 

до материнських підприємств, визначених нижче, так і до інших підприємств. Для 
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робочих цілей ЮНКТАД вважає, що ТНК є суб'єктом, що контролює активи за 

кордоном. 

Крім того, ЮНКТАД ранжує найбільші ТНК з обсягом зарубіжних активів і 

рівня їх транснаціоналізації. Для оцінки рівня транснаціоналізації корпорації 

використовується індекс транснаціоналізації: середнє значення відношення 

зарубіжних активів до загального обсягу активів, закордонних продажів до загального 

обсягу продажів, чисельність іноземних працівників до загального числа зайнятих в 

корпорації (UNCTAD, 2018).  

Погоджуючись в цілому з наданою дефініцією (із деякими застереженнями для 

законодавства України)  маємо також вказати, що дане визначення, як і зміст 

резолюцій, має рекомендаційний характер. 

Неоднозначні підходи до визначення цього поняття можуть призводити до 

суперечностей у змісті норм національного та/або міжнародного права. Наприклад, на 

території країн Співдружності незалежних держав (далі –СНД) з 1998 р. діє 

Конвенція про транснаціональні корпорації, яку ратифікувала Україна. У Конвенції 

поняття «ТНК» охоплює різні транснаціональні структури, у тому числі промислово-

фінансові групи, компанії, концерни, холдинги, спільні підприємства, акціонерні 

товариства з іноземною участю тощо (ч.2 ст.2). Конвенція зазначає, що ТНК є 

юридичною особою (сукупністю юридичних осіб), яка:  

1) має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні 

відокремлене майно на територіях двох і більше Сторін;  

2) утворена юридичними особами двох і більше Сторін;  

3) зареєстрована відповідно до норм Конвенції (Pro transnatsionalni korporatsii: 

Konventsiia, 1998). В національному законодавстві України будь-яке конкретне 

визначення цього поняття відсутнє – є лише ч.3 ст.120 Господарського кодексу 

Украъни (далы – ГК Украъни) – «Організаційно-правові форми об’єднань 

підприємств» -, яка дає визначення поняттю «корпорація» (Hospodarskyi  kodeks 

Ukrainy, 2003).   

Якщо норму тлумачити буквально, можна стверджувати, що ТНК з точки зору 

законодавства України – окремий вид корпорації. Крім того, згідно тієї ж ст. 120 ГК, 

корпорація завжди є характеристикою організаційно-правової форми (що випливає з 

назви статті), у той час як зазвичай, під ТНК загалом у світі мають на увазі 

багатогалузеві концерни за місцем знаходження підприємств і філій у різних 

державах; інтернаціональні не тільки по сфері діяльності, але й за капіталом; а 

загальноприйнятою організаційно-правовою формою ТНК є акціонерне товариство 

відкритого типу (Dakhno, 2003).  Тож необхідно чітко визначити організаційно-

правову форму такого об’єднання, оскільки ст. 120 паралельно виділяє корпорації та 

концерни. До того ж, українське законодавство встановлює дві різні групи 

організаційно-правових форм суб’єктів господарювання в залежності від того, чи 

визнається суб’єкт об’єднанням підприємств, чи одним-єдиним підприємством. 

Вважаємо за необхідне додати до ч.3 ст.120 ГК України абзац, що містив би 

ідентичне чи подібне визначення поняття ТНК з одним лише виправленням, що ТНК 

є виключно об’єднанням підприємств. У будь-якому разі слід визнати, що правовий 

статус об’єднань підприємств в українському законодавстві закріплено неоднозначно 

та стисло. 

Далі, у проекті Кодексу поведінки ТНК транснаціональна компанія розглядалася 

як підприємство. Крім того, ЮНКТАД і зараз називає ТНК підприємством (як видно 

із наданого нами визначення). Проте, дане твердження різко йде врозріз із нормами 
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вітчизняного законодавства. По-перше, згідно зі ст. 62 ГК України підприємство є 

самостійним суб’єктом господарювання та не має у своєму складі інших юридичних 

осіб. По-друге, відповідно до ст. 120 ГК, корпорація є однією з організаційно-

правових форм об’єднань підприємств. А об’єднання підприємств є господарською 

організацєю, утвореною у складі двох або більше підприємств з метою координації їх 

виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та 

соціальних завдань і має статус юридичної особи (Hospodarskyi  kodeks Ukrainy, 2003). 

Таким чином, керуючись вищенаведеними положеннями ГК України, ТНК підпадає 

під статус юридичної особи, але не слід її розглядати саме як окреме підприємство. З 

точки зору українського законодавства, доцільніше було б надати їй статус 

об’єднання підприємств. В іншому випадку це породить вкрай несприятливі колізії з 

нормами національного права. 

Загалом, спроби охопити уніфікованим та імперативним правовим джерелом не 

призвели до бажаного результату: у 1974 р. Економічна і Соціальна Рада ООН 

заснувала Центр, Комісію та інформаційно-дослідний Центр щодо ТНК. У 1978 р. 

ними був розроблений вже згаданий Кодекс поведінки ТНК. В цілому цей Кодекс 

направлений на посилений захист суспільних та державних інтересів приймаючої 

країни (UNCTAD, 2018:166).  Але у 1992 р. переговори щодо узгодження змісту і 

прийняття Кодексу поведінки ТНК були остаточно припинені. 

У сфері міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК існує кілька 

регіональних угод (Ломейські конвенції про співробітництво між країнами Африки, 

Карибського басейну, Тихого океану і ЄС; Конвенція між ЄС із Лігою арабських 

держав про взаємне заохочення і захист інвестицій; Кодекс іноземних інвестицій 

країн Андського пакту; Принципи і правила контролю за обмежувальною діловою 

практикою ТНК; Міжнародний кодекс поведінки в сфері передачі технологій та ін.) 

(Makara, 2013), проте більшість із них не має імперативного характеру (мають 

рекомендаційний характер), а за змістом містять переважно загальні декларативні 

норми без чітких механізмів їх утілення.  

Ще одним важливим правовим джерелом регулювання діяльності ТНК у 

розвинених країнах є Декларація про міжнародні інвестиції та багатонаціональні 

підприємства, прийнята 1976 р. між країнами-учасницями Організації економічного 

співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР). Декларація наполягає на тому, що 

транснаціональним корпораціям рекомендовано: підкорятися праву країни 

перебування; враховувати політику країни перебування, в тому числі враховувати 

стратегічні цілі політики тих держав, де вони оперують. Особливо мають 

враховуватися пріоритети в галузі економічного та соціального прогресу, включаючи 

промисловий та регіональний розвиток, охорону навколишнього середовища, 

створення робочих місць, сприяння нововведень і передачі технологій; співпрацювати 

з країною перебування; виключити практику підкупу та субсидій; не втручатися у 

внутрішні справи країни перебування; дотримуватися принципу забезпечення 

конкуренції; для цього необхідно дотримуватись антимонопольного законодавства в 

країнах перебування, утримуватися від дій, які можуть негативно вплинути на 

конкуренцію в процесі зловживань домінуючим становищем на ринку (OECD, 2018).    

Як бачимо, і у цьому разі Декларація має загально-рекомендаційний характер. 

Крім того, кількість країн-підписантів цієї Декларації наразі налічує усього 48 

учасників (35 членів ОЕСР та ще 13 країн, які не ходять до складу цієї міжнародної 

організації). Україна також підписала даний документ (OECD, 2018).    
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Зрозуміло, що у цій ситуації реально зобов’язати ТНК робити якісь дії 

(утриматися від вчинення певних неправомірних дій) можна лише на підставі норм 

національного права з використанням норм колізійного права. З іншого боку, норми 

міжнародного права завжди мають диспозитивний порядок їх прийняття (за взаємним 

волевиявленням держав), тому сподіватися на втілення єдиного міжнародно-

правового джерела правового регулювання діяльності ТНК немає сенсу. 

Напевно, найболючішою проблемою, що випливає з особливостей 

організаційної будови ТНК, є уникнення контролю з боку приймаючої держави 

завдяки специфічній організаційній структурі ТНК. Ми підтримуємо наукову точку 

зору, що для регулювання діяльності ТНК національного законодавства приймаючих 

держав явно недостатньо. Крім цього, держави, на території яких зареєстровано 

материнське підприємство, часто намагаються поширити дію внутрішнього 

законодавства на відділення національної компанії, що знаходяться за кордоном 

(США, доктрина «ефективного зв'язку» і теорії «транснаціонального права») 

(Natalukha, 1985).   Так, у 1982 р. закон «Про керування експортом» 1979 р. був 

розповсюджений на закордонні відділення американських компаній. 

Тому у Хартії економічних прав і обов’язків держави від 12 грудня 1974 року 

(підписано, але не ратифіковано Україною) зафіксовано принцип підкорення ТНК 

національному праву. ТНК не повинні втручатися у внутрішні справи приймаючої 

держави (Khartiia ekonomichnykh prav i oboviazkiv derzhav, 1974). Необхідно остаточно 

ратифікувати даний міжнародно-правовий документ Україною. 

Крім того, у вищезгаданій Конвенції 1998 р. містяться певні прогалини з цього 

приводу: відсутня регламентація прав та обов’язків як ТНК, так і приймаючої країни, 

які мають особливе значення для взаєморозуміння цих суб’єктів. Зазначене, як 

обґрунтовано зазначають фахівці, обумовлює необхідність доповнення Конвенції 

окремою статтею – «Права і обов’язки ТНК та приймаючої держави» (Pro 

transnatsionalni korporatsii: Konventsiia, 1998:134).  

Конвенція про ТНК 1998 р. також не визначає, що слід вважати місцем 

реєстрації ТНК – законодавство держави головного підприємства або держави 

кожного її учасника (Pro transnatsionalni korporatsii: Konventsiia, 1998). Необхідне 

наступне доповнення ст. 4 Конвенції про ТНК: «Реєстрація ТНК проводится за 

законодавством держави – відповідно до місцезнаходження її головної (центральної) 

компанії».  

Таким чином, на сьогодні питання правового статусу ТНК у світі (і в Україні в 

тому числі) залишається відкритим. Насамкінець зазначимо, що ми не розглянули й 

багато інших проблемних аспектів правового регулювання ТНК (наприклад, питання 

міжнародної правосуб’єктності ТНК). Сподіваємось, в майбутньому всі ключові 

проблеми визначення правового статусу ТНК буде вирішено як на міжнародному, так 

і на національних рівнях законодавства. 
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Abstract. W аrtykule zostaną przedstawione osobliwości współczesnego rozwoju 

globalnego przemysłu turystycznego, który charakteryzuje się stałym wzrostem i nasila się 

dzięki konkurencji pomiędzy regionami a krajami docelowymi. Współpraca transgraniczna 

na ukraińsko-polskich obszarach przygranicznych w dziedzinie turystyki poprawia 

wizerunek regionów przygranicznych; rozwija infrastrukturę turystyczną, podnosi jakość 

usług turystycznych, pogłębia bezpośrednie partnerstwo pomiędzy Polską a Ukrainą. 
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We współczesnym rozwoju globalnego przemysłu turystycznego, który charakteryzuje 

się stałym wzrostem i nasila się dzięki konkurencji pomiędzy regionami a krajami 

docelowymi szczególną rolę dla Ukrainy odgrywa Polska. Nowy model obustronnych 

stosunków przewiduje rozwój współpracy we wszystkich dziedzinach gospodarczych. Ze 

względu na współczesne gospodarczo-administracyjne rekonstrukcyjne momenty czołowym 

ogniwem w funkcjonowaniu tego modelu powołane będą przygraniczne regiony, które 

charakteryzują się wygodnym geopolitycznym położeniem, znacznym ekonomicznym, 

zasóbowym i rekreacyjnym potencjałem. 

Turystyka jest jednym z ważnych składników współczesnych ukraińsko-polskich 

stosunków międzypaństwowych. Pomimo wszystkich politycznych i ekonomicznych 

problemów w ostatnich latach, turystyka jest jedeną z dziedzin, która spszyja rozwoju 

stosunkach między Ukrainą a Polską, która nie tylko przyczynia się do intensyfikacji 

kontaktów dwustronnych, ma pozytywny wpływ na międzypaństwową współpracę 

kulturalną, ale również pomaga w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i dobrych 

stosunków, pojednania między grupami etnicznymi. 

Ponadto współpraca między Ukrainą a Rzecząpospolitą Polską w dziedzinie turystyki 

jest, po pierwsze, jednym z najważniejszych kroków w kierunku integracji europejskiej 

Ukrainy; Po drugie, jest ważne realizacji bogatych doświadczeń Polski w tej dziedzinie, a 

po trzecie, jest realną przestrzenią zmaterializowania europejskich procesów integracyjnych. 

Współpraca transgraniczna jest odrębną sferą działalności handlu zagranicznego 

obszarów przygranicznych, które odgrywają ważną rolę w międzynarodowych stosunkach 

gospodarczych. Jest to jedno z narzędzi realizacji ukraińskiej polityki integracji 

europejskiej. Głównym celem tej współpracy jest usuwanie barier administracyjnych i 

politycznych między krajami sąsiadującymi, zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, tworzenie 

wspólnych organów i podmiotów gospodarczych - tworzenie infrastruktury gospodarczej, 

społecznej i kulturalnej i poprawy warunków życia. 

Ukraiński-polski region transgraniczny ma ogromny potencjał dla atrakcyjności 

turystycznej. Dziedzictwo kulturowe granicy jest wynikiem wielowiekowej wspólnej 

historii. W regionie przygranicznym jest skoncentrowane dziedzictwo kulturowe, co 

odzwierciedla współistnienie wielu religii i tradycji kulturowych obu narodów. Po obu 

stronach granicy istnieje wiele zabytków materialnej i duchowej spuścizny prawosławnego, 
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katolickiego, greckokatolickiego, ewangelicko i innych religii. Wśród zabytków świeckich 

znajdują się obiekty z czasów prehistorycznych i historycznych, budowle obronne, dwory, 

pałace na Ukrainie i w Polsce, które często należały do tych samych rodzin, zespołów 

urbanistycznych i odrębnych obiektów architektury miejskiej i wiejskiej. 

Perspektywy rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej w dziedzinie 

turystyki są dość szerokie. Współpraca transgraniczna na ukraińsko-polskich obszarach 

przygranicznych w dziedzinie turystyki poprawi wizerunek regionów przygranicznych; 

rozwój ich infrastruktury, wzrost zatrudnienia; podniesie jakość usług turystycznych dla 

wszystkich turystów; pogłębi bezpośrednie partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami 

turystycznymi a organizacjami, zarówno regionami granicznymi, jak i krajami; wzmocni 

konkurencyjność produktów turystycznych, posprzyja dywersyfikacji rodzajów produktów 

turystycznych, stworzy zintegrowane wspólne turystyczne produkty transgraniczne; rozwije 

studiowanie i wdrażanie doświadczeń w zakresie regulacji regionalnych i stymulacji pola 

innych państw; poprawi nawiązywanie kontaktów z misjami zagranicznymi, organizacjami 

publicznymi itp. 
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Глобальні процеси суспільного життя в Україні останніх десятиліть, серед яких 

прискорений розвиток інформаційного потоку, спричинили активізацію 

соціокультурних процесів. Їх поштовхом і водночас результатом стала освітня 

міграція. Переконливим фактом зростання обсягів та ролі освітньої міграційної 

діяльності стала частка залучених студентів та викладачів до закладів вищої освіти у 

регіональних центрах. Що призводить до дефіциту студентського капіталу у більш 

малих містах, які не є регіональними центрами та занепадом молодіжного 

громадського руху на місцях. 

Україна успадкувала систему освіти, у якій розміщення закладів вищої освіти 

за фаховим спрямуванням відповідає  територіально-галузевій структурі економіки. 

Внаслідок цього найбільш промислово розвинуті регіони – Дніпропетровська, 

Харківська, Львівська, Одеська області, місто Київ стали крупними центрами надання 

освітніх послуг населенню, притягання внутрішніх міграційних потоків бажаючих 

здобувати освіту (рис.1) (State Statistics Service of Ukraine, 2018). 

Сьогодні міста та регіони з розвинутою мережею закладів вищої освіти є 

достатньо притяганні внутрішніх міграційних потоків бажаючих здобувати освіту. 

Вже зараз зростає конкурентоспроможність та якість вищої освіти у містах не 

регіонального значення (м.Кривий Ріг, м.Біла Церква, м.Умань, м. Ізмаїл), у обласних 

містах таких регіонів, як Волинська, Тернопільська, Закарпатська, Рівненська, 

Хмельницька області, де стрімко розвиваються закордонні програми обмінів 

студентів, програма «Подвійний диплом», дуальна освіта, через що у подальшому ці 

центри закладів вищої освіти перетягиватимуть на себе значну частину 

міжрегіональних потоків студентів. 
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Рис. 1. Прийом студентів на початковий цикл навчання у 2016 році 

 

Серед важливих чинників внутрішньої освітньої міграції, які визначають її 

основні напрями в Україні, є: нерівномірність регіонального та національного 

розвитку, насамперед у можливостях здобуття якісної освіти, конкурентні ціни на 

освітні послуги за спеціальностями, які традиційно вважаються престижними на 

ринку праці, привабливі умови навчання у різних регіонах, проблеми з 

працевлаштуванням у регіоні постійного проживання, особливо, якщо мова йде про 

сільські території чи депресивні регіони. Важливо також зауважити, що економічний 

рівень розвитку регіону відіграє помітну, але не визначальну роль у виборі регіону 

навчання.  

Серед практичних заходів реалізації потенціалу внутрішньої та міжрегіональної 

освітньої міграції вагома роль відводиться співпраці між університетами на 

міжрегіональному рівні в організації широкого обміну студентами, аспірантами і 

викладачами, зокрема, щодо: обміну студентами для проходженнями ними 

навчальних і виробничих практик, організації їхнього дозвілля і відпочинку; обміну 

аспірантами та докторантами з метою їхньої участі у спільних наукових дослідженнях 

із різних галузей науки; обміну викладачами для викладання навчальних дисциплін, 

підготовки підручників, розроблення спільних спеціальних курсів, лабораторних 

робіт. 

Важливо розуміти внутрішню освітню міграцію не лише як загрозу відтоку 

інтелектуальних ресурсів регіону, а як ресурс для розвитку її інтелектуального 

потенціалу.  

В умовах глобалізації зростає роль освітньої міграції як важливої, 

інтелектуальної за змістом форми міграцій населення. В Україні зростання кількості 

студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації є результатом подальшого 

зміцнення потенціалу національної освітньої системи, а також індикатором зростання 

обсягів освітньої міграції на внутрішньому та міжрегіональному рівнях.  
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Важливою частиною життя людини є його освіта. Рівень освіти - це показник, за 

яким можна оцінити економічний, культурний і моральний розвиток суспільства. 

Освіта це та складова, яка впливає на прибутки які буде отримувати людина та вказує 

на його інтелектуальний потенціал. Вища освіта – пріоритетна культурна цінність 

українського суспільства. 

Зрoстання пoтреби в отриманні вищої oсвіти, збільшення потреб ринку праці та 

зайнятoсті населення призвели до збільшення кількості вищих навчальних закладів в 

Україні, щo, в свoю чергу, призвело дo пoяви конкуренції між вищими навчальними 

закладами на ринку освітніх послуг. Освітні послуги є одним з особливих видів 

пoслуг, які взагалі не прирівнювалися до товарів і вважалися соціальною сферою 

діяльності, а тому і стратегії розвитку навчальних закладів на ринку oсвітніх пoслуг 

майже не вивчались. 

Значну увагу кoнкуренції в галузі надання oсвітніх пoслуг приділяли: 

В. Базилевич, О. Березін, О. Виноградова, В. Гончаренко, В. Євтушевський, О. Кратт, 

Т. Литвиненко, І. Лютий, І. Маркіна, С. Ніколенко, Р. Пікус, М. Рогоза, Л. Руденко, А. 

Старостіна, А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, О. Федірко, Д. Черваньов, А. Черняк, В. 

Швець, А. Шегода, Й. Шумпеттер та ін. Однак, питання формування конкурентних 

переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг залишаються 

дискусійними (Upravlinnia konkurentospromozhnistiu vyshchoho navchalnoho zakladu, 

2018). 

Розглянемо основні конкурентні переваги та недоліки Криворізького 

економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», який є одним із 

провідних економічних вищих навчальних закладів у Дніпропетровському регіоні 

(KEI KNEU, 2018). 
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 До конкурентних переваг Криворізького  економічного інституту по 

відношенню до інших вищих навчальних закладів є: 

- вища освіта, яка відповідає Європейським стандартам. Використовуються 

провідні підходи у навчанні, що допомагає гнучко реагувати  на зміни ринку праці, 

тим самим підвищуючи освітню пропозицію; 

- інститут надає можливість отримати диплом одного з провідних Європейських 

університетів - Академія Полонійна в Ченстохово, на основі програми «Подвійний 

диплом», для магістрів. Студенти можуть отримати європейську освіту не 

перериваючи свого навчання в Криворізькому економічному інституті, також 

надається можливість участі у програмі «Ерасмус+», за якою передбачена практика в 

ЄС; 

- навчання надасть можливість оволодіти іноземними мовами на високому рівні. 

У якості вивчення другої іноземної мови пропонується: польська, французька, 

німецьку, іспанська або італійська мови. В інституті проводять заняття викладачі-

волонтери з Корпусу Миру США в Україні, які допомагають студентам не лише 

досконально оволодіти мовами, а й отримати гранти на навчання в США; 

- викладацький склад інституту багатий на висококваліфіковані кадри, такі як: 

доктори наук, професори, відомі у вітчизняній економічній практиці; 

- студентам надається можливість різностороннього розвитку, як у навчання так 

і в спорті, культурно-масових заходах, в інституті функціонує рада студентського 

самоврядування, яка допомагає студентам підтримувати контакт з викладачами та 

адміністрацією факультету, інституту. 

До конкурентних недоліків Криворізького економічного інституту відноситься: 

- відсутність постійного притоку фінансів у розвиток підрозділів інституту, що в 

свою чергу призводить до відставання від іноземних навчальних закладів; 

- зростання цін на освітні послуги, які не відповідають купівельній спроможності 

населення; 

- залежність від попиту ринку праці та освіти;  

- не достатній рівень конкурентоспроможності освітніх послуг у порівнянні з 

іноземними навчальними закладами. 

Отже, щоб витримати жорстку конкуренцію серед вищих навчальних закладів 

необхідно: 

- постійно підвищувати конкурентоспроможність; 

- гнучко реагувати на будь-які зміни ринку освітніх послуг; 

- створювати умови, які відповідатимуть не лише Українським стандартам, а і 

Європейським; 

- раціонально використовувати виділені кошти; 

- відкривати дослідницькі центри на базі університетів. 

Для ефективної реалізації конкурентних переваг Криворізького економічного 

інституту необхідно створити низку умов: соціальних (студенти мають за ціль 

постійно отримувати новий потік інформації, дізнаватися щось нове, та більш 

досконало вивчати вже відоме), економічних (виділення коштів державою на  

модернізацію підрозділів інституту), організаційних ( публікації науково-методичних 

та інших інформаційних матеріалів), педагогічних (розроблення студентами та 

викладачами проектів для різних галузей освіти, проведення досліджень прикладного 

та фундаментального характеру) тощо. 
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Abstract. Board games are an integral part of human history. Originating almost five 

thousand years ago, they were not only one of the main activities of humanity, but also 

became an ancestor of many existing strategies: for business development, combat and 

psycho-diagnostics. Interest in this genre of entertainment is increasing, and modern 

technologies allow to implement them in an electronic version. Existing software requires a 

lot of time and knowledge to fully exploit the entire functionality, so one of the main tasks 

is the need to reduce these factors. During development, attention should be paid to 

mechanics, ergonomics and network connectivity. Proceeding from the foregoing, the 

purpose of this work was formulated, and the relevance of this topic is beyond doubt. This 

work is a collective project created in co-authorship with Semenko Dmitry and Gonchar 

Vyacheslav, whose works are presented in this collection. 
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Introduction 

 
Рис.1 Схема розробки проекту 

Мета. Створення середи розробок для настільних ігор не потребуючих навичок 

програмування.  

Задачі 
1. Прорахунок логіки та механіки шаблонів ігор. 

2. Генерація персонажів та їх взаємовідносин.  

3. Формування системи відіграшу гравців. 

4. Збереження та завантаження усіх даних гри. 

 

Розробка 

механіки та ігрового 

процесу 

Розробка 

ергономіки та 

графіки 

Розробка 

мережевого коду та 

захисту даних 
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Проект розділений на три етапи, схема яких приведена на рис. 1. У цій частині 

розкривається перший етап розробки проекту. 

 

Незважаючи чи це рольова настільна гра, чи шахи, механіка та логіка гри є 

найбільшою часткою проекту. Кожен крок, дія, атака, захист, порядок ходу мають 

безліч правил та розраховуються за допомогою математичних формул. Наприклад у 

грі «Lineage 2»[1] нанесення магічної шкоди прораховується по формулі 

 
















defm

atckmpowerSkill
Yron

.

.*91*
*2 , 

де Skill power – це сума атрибутів орієнтованих на магію; 

m.atck – це сума пошкоджень від навику;  

m.def – це сума супротиву магічних пошкоджень;  

Yron – це результат розрахунку. 

    

Головною частиною кожної рольової гри є персонажі. Починаючи від самих 

незначних тварин та закінчуючи богами, усі персонажі мають: рівень сили, атрибути, 

расу, клас. Атрибути можуть бути досить різними залежно від гри, наприклад у світу 

«D&D» [2] використовуються атрибути: сила, спритність, збір, інтелект, харизма, 

мудрість, а у всесвіті «The Shadow of Yesterday» [3]  життєва сила, інстинкт, глузд. Усі 

ці чинники впливають на взаємодію персонажа зі світом гри та інколи можуть 

змінювати механіку гри. 

Існуюча система відіграшу [4] поділяється на дві версії: по світогляду та без нього. 

Від цього вибору залежить як гравець буде вести себе під час гри та наскільки вільно 

його персонаж може здійснювати будь-які дії, незважаючи на певні недоліки, такі як: 

зменшення свободи волі та логічні неузгодження. Накладаючи певні обмеження 

можливо достигнути балансу та знизити поріг входження для нових гравців. 

Під час проведення гри з’являться досить велика кількість інформації, яка 

знаходиться зазвичай у великій кількості таблиць та документах, записується у 

текстовий носій або у програми «Word», «Wordpad». Вирішенням цієї проблеми буде 

повне збереження усієї існуючої інформації до файла, який буде створюватися у 

кожного гравця, щоб уникнути втрати даних та мати можливість їх відтворення. 
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Стратегічне управління – це процес, завданням якого є знаходження нових 

шляхів покращення вже існуючої стратегії підприємства та контролю за її 

виконанням. Сьогодні персонал кожного підприємства є єдиним реальноможливим 

стратегічним фактором. Стратегічне управління людськими ресурсами завжди 

привертало увагу вчених, тому цій проблемі присвячено велику кількість досліджень.  

Стратегічне управління персоналом розглянули вчені та практики: 

Л.В. Батченко, Є.А. Бельтюков, Д.П. Богиня, В.М. Гончаров, та ін. 

Стратегічне управління персоналом дає змогу формувати необхідний склад 

кадрового персоналу, орієнтує виробничу діяльність чи надання послуг відповідно до 

попиту споживача, здійснює гнучке регулювання та своєчасні зміни в організації, які 

дають змогу досягти певних конкурентних переваг (Vasalov, 2010).   

Стратегія персоналу підприємства формується відповідно загальної стратегії 

підприємства на ринку. До типових стратегій управління персоналом відносять:  

1) стратегію добору і навчання;  

2) стратегію винагороди і мотивації;  

3) стратегію формування трудових відносин;  

4) стратегію управління персоналом (Karlin, 2007).   

Щоб покращити ефективність використання персоналу в системі управління 

підприємством необхідно застосовувати організаторський, творчий та 

інтелектуальний потенціал персоналу за допомогою покращення умов праці, 

забезпечення надійності та безпеки виробничих процесів, а також раціонального 

розподілу праці та відпочинку.  

За даними статистичного щорічника України, станом на 1.01.2015 населення у 

віці 15-64 років становило 69,3% від всього населення України (Statystychnyi 

shchorichnyk Ukrainy, 2015). Сьогодні, відбувається інформатизація та 

інтелектуалізація всіх сфер життя, які диктують нові вимоги до персоналу, зокрема, 

вміння одночасно працювати із багатьма проектами, розвивати комунікаційні 

здібності, гнучкість, здатність працювати у віртуальній команді та володіти 
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віртуальними технологіями. Така тенденція сприятиме розвитку людини, 

стимулюватиме пошук нових форм прояву індивідуальності в суспільстві. 

«Зростаюче у всьому світі безробіття показує, що у виробництві досягнуто значної 

економії часу, кількість «зайвих» для економіки людей зростає незалежно від того, 

спостерігається в ній піднесення чи спад виробництва». Одночасна присутність на  

ринку праці представників різних вікових категорій загострює конкуренцію між 

поколіннями з різним професійним і життєвим досвідом. Сучасне покоління мислить 

іншими категоріями, має інші вимоги і уявлення про моделі поведінки, праці та 

винагороду за неї. Старше покоління менше схильне до креативності, але спирається 

на життєвий досвід і певні досягнення в професійній сфері, тому має право на 

продовження праці, але в тому життєвому просторі, до якого воно звикло, без 

нововведень.   

Отже, доцільним у вищезазначеному контексті є взаємодія наукової думки і 

практики, тож назріла необхідність формування нових моделей управління 

персоналом відповідно до вимог економіки. До основних факторів впливу можна 

віднести: інтеграцію ринків внаслідок глобалізації; активізацію міграційних процесів, 

як зовнішніх, так і внутрішніх; політичну нестабільність; деформацію на ринку праці, 

проявом якої є одночасна присутність на ринку працівників різних вікових категорій 

із своїми компетенціями, кваліфікаційним рівнем, технічними можливостями. Процес 

стратегічного управління персоналом пропонується формувати з трьох етапів: етап 

стратегічного планування персоналом характеризується розробкою кадрової стратегії 

підприємства та встановленням стратегічних цілей щодо управління персоналом; етап 

стратегічної організації персоналу передбачає проведення системи стратегічних змін 

(удосконалення системи управління персоналом, організаційної структури управління 

персоналом); стратегічний контроль має на меті оцінку ефективності стратегічного 

управління (здійснення оцінки ділових якостей персоналу). 
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Abstract. Ukraine is about to begin a complete change of its legal framework 

regarding regulations of all spheres of economic activity. The government is affected by 

corruption, and the level of confidence in it is zero. To improve the economy of Ukraine, the 

decision was made to get rid of the "human factor" when making major decisions. Ukraine’s 

adoption of a law concerning "public procurement" is a real innovation. Holding tenders is 

the most transparent procedure. Unfortunately, the norms of the Economic Code of Ukraine 

and the Civil Code are contradictory to the law of "Public Procurement". So, we propose to 

take a look at the differences in the essential terms of the contract, which is formalized by 

the results of the tender, amendments to it, and the possibility of protecting one's rights.  
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Актуальність теми дослідження полягає у тому, що цивільні правовідносини 

розвиваються зі швидкістю світового прогресу і законодавець не встигає 

врегульовувати нові відносини між суб’єктами, а і захистити їх права, відповідно до 

чинного законодавства. Звісно, змінюючи норми законодавства, де-юре – отримуємо 

врегулювання і окреслення правового поля даного питання, але де –факто -  нові 

колізії у нормативній базі. 

З 1 квітня 2016 року для центральних органів виконавчої влади та замовників, 

що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, а з 1 серпня 2016 року - 

для всіх замовників – введено в дію Закон України «Про публічні закупівлі» (2016). 

Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення закупівель 

товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, 

створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання 

проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.  Розглянемо деякі 

особливості укладення договорів згідно до нового Закону України «Про публічні 

закупівлі».  

Договір про закупівлю – договір, що укладається між замовником і учасником за 

результатами проведення процедури закупівлі та передбачає надання послуг, 

виконання робіт або набуття права власності на товари (Zakon Ukrainy «Pro publichni 

zakupivli», 2016).  

7 розділом зазначеного Закону встановлено вимоги щодо оформлення договору 

про закупівлю, які при співставленні з іншими нормами законодавства мають колізії, 

які на практиці викликають протилежні підходи. 

Так, однією з найобговорюваніших на теперішній час проблем - є зміна ціни 

Договору після його укладення через процедуру закупівлі. 
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Пунктом 1 ст. 36 Закону прямо зазначено, що Договір про закупівлю укладається 

відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з 

урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Тобто цей Закон встановлює 

лише особливості певних договірних відносин, але при цьому договір повинен 

відповідати всім формальним вимогам ЦК та ГК України. 

Пунктом  4. ст. 36 Закону встановлено, що істотні умови договору про закупівлю 

не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в 

повному обсязі, крім випадків, які зазначені в цій же статті. 

 Оскільки Законом про закупівлі не встановлено інших істотних умов, 

обов’язковими умовами будь-якого договору про закупівлі є предмет, ціна та строк 

(Panchenko, 2005).  

Єдиною можливістю, яка передбачає зміну ціни договору є п. 4 ст. 36 Закону, 

яким дозволено збільшити ціну договору у випадку  зміни ціни за одиницю товару не 

більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що 

зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. 

Це означає, що сторони можуть укласти додаткову угоду про збільшення ціни 

договору у розмірі не більше ніж 10%, але при цьому необхідно буде зменшити 

кількість поставки, щоб залишитися в межах загальної суми договору (Panchenko, 

2016). 

 Слід звернути увагу, що цей пункт стосується лише товару, тобто при закупівлі 

робіт та послуг він не застосовується. 

Тому, в Законі немає реального механізму, який дозволяє законно укласти 

додаткову угоду (або передбачити її укладення в тексті договору) згідно до якої ціна 

договору буде збільшена без зменшення обсягів поставки та в розмірі більше 10%. 

 Наступним поширеним питанням є укладення договорів про закупівлю, які 

носять характер змішаних договорів. 

Поняття змішаного договору зафіксовано в п.2 ст. 628 ЦК України, де зазначено, 

що сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних 

договорів (змішаний договір) (Panchenko,  2016, No. 4). Важливо зрозуміти, що в 

змішаному договорі буде два окремих предмети, тобто ми повинні розглядати 

дотримання вимог законодавства до кожної істотної умови кожного договору окремо. 

 Як правило, при закупівлях більша частина таких питань виникає щодо 

договорів де поєднано купівля-продаж товару та виконання робіт (наприклад 

будівництво, капітальні і поточні ремонти, де купівля певного товару чи матеріалів 

покладається не на замовника а на підрядника).  

Законом про закупівлі це питання взагалі ніяк не визначено, тому будемо 

виходити із його загальних принципів. Так, при укладенні такого договору, замовник 

буде мати наступні проблеми.  В закупівлі будуть приймати участь лише учасники, 

які будуть мати дозвільні документи, водночас постачальники товару відсіються. 

Ціна закупівлі буде завищеною, оскільки монтажна або будівельна компанія 

буде закупати товар у постачальника, а отже ціна товару істотно збільшиться, що вже 

може слугувати підставою для порушення справи щодо порушення процедури 

закупівлі. 

Наступною важливою колізією, на яку слід звернути увагу, ще приписи п. 4 ст. 

36 Закону, в якому зазначено, що умови договору про закупівлю не повинні 

відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі 

ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції 

учасника у разі застосування переговорної процедури. Вимоги до тендерної 
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пропозиції встановлені в ст. 25 Закону. В тексті договору повинно бути один-в-один 

зазначено всі ті умови, які були зазначені в тендерній пропозиції переможця торгів, 

водночас, в даний момент система Прозоро не дозволяє змінити текст договору після 

визначення переможця, що на сьогодні дозволяє подати позов про визнання 

недійсним договору в порядку ст. 37 Закону щодо будь-яких закупок. 

Суть зазначеної статті законодавцем зводилася до того, щоб учасник 

забезпечував виконання того, що він зазначив в своїй тендерній пропозиції до 

моменту фактичного виконання договору. На сьогодні поширеною є ситуація, коли 

для відповідності кваліфікаційним вимогам учасники, наприклад, набирають 

персонал, або засоби виробництва виключно для участі в тендері, і після перемоги в 

ньому розривають такі договори. Тому слід  в договорах хоча б загальних рисах 

відображати ті обов’язки, які повинні бути зазначені учасником для перемоги в 

торгах, питання ж щодо відображення технічного опису предмета закупівлі саме в 

тому варіанті як його зазначив переможець, на сьогодні не врегульовано 

Підсумовуючи все вищесказане звертаємо увагу на необхідність чіткого 

визначення та закріплення всіх можливих взаємовідносин сторін в договорі, оскільки 

зазвичай замовники використовують шаблонні договори, які не відображають не 

тільки норми закону, але й власні умови тендерної документації. 
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Страхові компанії, як фінансові установи, здебільшого працюють з коштами 

своїх клієнтів, що ставить підвищені вимоги до їх фінансової надійності. Під 

фінансовою надійністю страхової компанії зазвичай розуміють здатність компанії 

розраховуватися за своїми зобов’язаннями в несприятливих умовах господарювання, 

що зазвичай пов’язують з різного роду кризовими ситуаціями (Suprun, A. A., Suprun, 

N. V., 2011).  

З самого початку свого зародження перестрахування розвивалося як міжнародна 

діяльність. Основні міжнародні зв’язки в страховій сфері відпочатку формувалися в 

сфері перестрахування. Історично центрами перестрахування стали Німеччина та 

Швейцарія (згодом до них приєдналися ряд інших розвинених країн) (Pfaiffer, 2000).  

І зараз перестрахові відносини залишаються одним з головних елементів міжнародної 

страхової діяльності в глобальному світі. Глобалізація породила і інші аспекти 

міжнародної співпраці страхових компаній серед яких на перше місце виходять: 

створення на національних ринках страхових компаній з відомими світовими 

брендами (приклад, робота в Україні страховиків під брендами PZU, АХА, Vienna 

Insurance Group, та ін.). При цьому в більшості випадків іноземним акціонерам 

належить контрольний пакет акцій (інколи 100%); 

поширення передових технологій страхування (страхових інновацій), що 

використовуються в розвинених країнах на вітчизняний страховий ринок (в першу 

чергу це стосується діджиталізації ринку страхових послуг); 

забезпечення навчання українських фахівців в структурі корпоративного 

навчання материнських структур; 

підвищення якості обслуговування клієнтів шляхом впровадження світових 

стандартів (в першу чергу це стосується швидкості здійснення страхових виплат). 

З 2014 року страхова галузь, як і решта галузей народного господарства, 

опинилася у важких умовах. Через девальвацію національної валюти в 2015 році за 

основними фінансовими параметрами номінованими в доларах США страховий 

ринок України опустився до рівня 2005 року. До  2016 року тривало зменшення 
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укладених договорів страхування як з юридичними, так і з фізичними особами.   

Український страховий ринок втратив понад 30% своєї капіталізації. Ситуація почала 

виправлятися лише в 2017 році коли вперше від початку кризових подій відбувся 

приріст укладених договорів страхування як з юридичними, так і з фізичними 

особами  (Zvit natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv 

finansovykh posluh, 2017). 

За різними причинами розвинені країни і ті, що розвиваються по різному 

реагують на кризові прояви в сфері страхування. Український страховий ринок в 

більшості випадків реагує дуже серйозно. З незначним часовим лагом відбувається 

різке і суттєве зменшення основних фінансових показників. За даними європейської 

організації СЕА криза найменше торкнулася саме страхового ринку під час подій в 

2008-2009 роках. Але за оцінкою її результатів було прискорене впровадження в 

діяльність страхових компаній ЄС нових стандартів оцінки платоспроможності 

Solvency 2 («SOLVENCY II»: Frequently Asked Questions (FAQs), 2007). Зараз 

українським органам нагляду за страховою діяльністю необхідно усебічно вивчати 

досвід країн ЄС щодо впровадження цієї системи в Україні (враховуючи і 

європейський вектор розвитку і те, що в Україні досі діє застаріла скорочена система 

з елементами Solvency 1, яка робить можливим широкомасштабні фінансові 

маніпуляції для штучного підвищення рівня платоспроможності). 

На погляд автора, в Україні досі не сформовано страхову культуру, як бажання 

суб’єкта бути застрахованим від більшості ризиків на підсвідомому рівні. Під час 

кризи в Україні відмовляються від страхування чи не в першу чергу, а в розвинених 

країнах – в останню. В Україні страхова послуга є послугою пасивного попиту, в той 

час я к в розвинених країнах – активного. Формування правильного відношення до 

страхування у юридичних і фізичних осіб є задачею страхових компаній. Певною 

мірою ця задача спрощується через тотальне скорочення державних соціальних 

програм, що ми спостерігаємо останніми роками в Україні. В цьому питанні важлива 

допомога західних партнерів, які мають досвід розбудови економіки (в тому числі і її 

страхового сегменту),  після глобальнихфінансових криз, світових воєн, фінансових 

потрясінь 80 років та останньої глобальної кризи, яку в США назвали «Великою 

рецесією», а в європейських країнах «Великою фінансовою кризою» (Rendal, 2017).  

За даними найбільш відомого українського спеціалізованого журналу 

«Фориншурер» (Insurance TOP #4(60), 2017) серед 10 лідерів страхового ринку, за 

отриманими в 2017 році страховими преміями, серед 15 лідерів 9 компаній  - це 

компанії створені за участю іноземного капіталу. В більшості випадків це компанії з 

найкращими технологіями і найбільш якісним обслуговуванням клієнтів. Окрім цього 

ці страховики мають найменше перешкод для отримання якісного перестрахового 

захисту. Точковий аналіз основних фінансових показників проведений автором 

показав, що в переважній більшості компанії сформовані на базі іноземного капіталу 

переживають кризу краще, ніж страховики сформовані на базі капіталу 

національного.  

Таким чином, міжнародна співпраця в страховій сфері є потенційно вигідною 

для усіх учасників страхового ринку. Вона відкриває для страхових компаній нові 

технології в страхуванні, доступ до фінансових ресурсів, розбудови сучасної 

корпоративної культури. Клієнти страховиків отримують якісні страхові послуги. 

Вхід іноземного капіталу до галузі сприятиме збільшенню кількості робочих місць у 

галузі та фаховості спеціалістів.  
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Мотивація трудової діяльності являє собою процес задоволення потреб і 

очікувань працівників від обраної діяльності в рамках даного виробництва на основі 

застосовуваного на ньому комплексу заходів стимулювання, спрямованих на 

підвищення ефективності їх праці.  

На даний момент промислові підприємства зіткнулися з наступними проблемами 

в системі мотивації персоналу: 

- відтік кваліфікованих молодих спеціалістів; 

- низький рівень заробітної плати, важкі умови праці; 

- зниження морального стимулювання; 

- недостатня увага до ініціативи підлеглих. 

Таким чином, система мотивації праці потребує удосконалення. 

При побудові системи мотивації персоналу керівнику необхідно задатися 

питанням не «як?», а «що?». Наприклад, не як провести навчальний семінар, а що він 

дасть? З якою метою його необхідно проводити? Що за підсумками цього семінару 

отримають співробітники і компанія в цілому? (Zhyvko, (2009:65).  

Управління персоналом, не піддається автоматизації, незважаючи на 

технологізацію всіх сфер діяльності організації. Перепрограмувати мозок практично 

неможливо. Одні стають лояльнішими від організації роботодавцем дитячого свята, 

іншим важливо мати можливість проявити ініціативу в умовах роботи над будь-яким 

проектом. Наприклад, візьмемо наставництво. Близько 70% працівників сприймуть це 

як тягар, і навіть за додаткову плату не погодяться вчити новачків. Для окремих 

співробітників наставництво буде сприйнято як стимул і показник того, що його 

знання, досвід визнані керівництвом (Nikitin, Rukas-Pasichniuk, 2014:238). 

В інноваційних компаніях при розробці та впровадженні системи мотивації 

використовують індивідуальний підхід з опорою на технологію, особливо коли це 

стосується ключових співробітників. Всім відомі методики мотиваційної політики по 

А. Маслоу (піраміда потреб) та система «Мотивація-стимул» С. Герчикова. Так от, в 

інноваційних компаніях піраміда цінностей Маслоу виявляється перевернутою в 

плані актуальних потреб. Основним стає збіг цінностей та інтересів працівників та 

організації (Cherep, 2013:117). 
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Серед прогресивних форм матеріальної мотивації на вітчизняних підприємствах 

доцільно використовувати бонусну систему. 

Наприклад, якщо працівник щомісяця перевиконує план продажів на 3-5%, йому 

можна нараховувати щомісячні бонуси в розмірі 10%. А в кінці року обмінювати 

бонуси на щось, що має цінність особисто для даного працівника. Поряд з бонусною 

системою можна використовувати роздачу акцій, які згодом можна обмінювати на 

дивіденди (Malatai, Cherneha, 2014:85). 

До загальних способів нематеріальної мотивації, які підійдуть для більшості 

організацій, належать: корпоративні заходи, санаторно-курортне лікування, соціальна 

підтримка, заходи моральної вдячності, компліменти, згадки в ЗМІ та ін. 

Отже, на наш погляд, основними методами мотивації персоналу є: команда 

робота, стимулювання праці і відповідальність за результат. Саме такі напрямки ми 

пропонуємо використовувати для управління персоналом в компаніях, які прагнуть 

до розвитку та підвищення працездатності працівників. 
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Abstract. Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana 

nawiązuje współpracę z wiodącymi uniwersytetami różnych krajów, zwłaszcza 

uniwersytami partnerskimi KNEU z Polski. W KNEU wprowadzono dyscyplinę „Język 

polski” i zaproponowano nowy kurs certyfikacyjny „Współczesna polskojęzyczna 

komunikacja biznesowa”. Każdego roku studenci i wykładowcy obchodzą Dni polskie w 

KNEU, biorą udział w „Narodowym czytaniu”. Polsko-ukraińskie partnerstwo rozwija się w 

Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym imienia Wadyma Hetmana na 

edukacyjnym, naukowym i kulturalnym poziomach. 

Keywords: współpraca, polsko-ukraińskie partnerstwo, monografia, kurs 

certyfikacyjny. 

 

Współpraca polsko-ukraińska na poziomie szkolnictwa wyższego na obecnym etapie 

jest niezwykle obiecująca, zwłaszcza w dziedzinie edukacji zawodowj. 

Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny imienia Wadyma Hetmana nawiązuje 

współpracę z wiodącymi uniwersytetami różnych krajów, zwłaszcza uniwersytami 

partnerskimi KNEU z Polski są: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Lubelska 

w Lublinie. 

Jednym z czynników, które przyczyniły się do wprowadzenia dyscypliny „Język 

polski” w KNEU była publikacja w 2010 Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu 

Ekonomicznego imienia Wadyma Hetmana i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

wspólnej monografii „Konwergencja modeli ekonomicznych w Polsce i na Ukrainie”, która 

ukazał się w trzech językach (ukraińskim, polskim i angielskim) i jest uważana za jedno z 

najważniejszych dzieł na temat gospodarki Europy Wschodniej w ostatnie lata. Monografia 

została wysoko oceniona przez wspólnotę gospodarczą świata, pozytywne recenzje były 

otrzymane od przewodniczącego Komisji Europejskiej od 2004 do 2014 roku Jose Manuela 

Barroso, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego od 2009 do 2012 roku Jerzy Buzeka, 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2010 do 2015 roku Bronisława Komorowskiego, 

premiera Rzeczypospolitej Polskiej od 2007 do 2014 Donalda Tuska. 

Tradycyjnie we wrześniu, studenci i wykładowcy Kijowskiego Narodowego 

Uniwersytetu Ekonomicznego imienia Wadyma Hetmana obchodzą Dni polskie w KNEU, 

ponieważ we wrześniu było wprowadzono dyscyplinę „Język polski” na Wydziale 

Ekonomii Międzynarodowej i Zarządzania. Właśnie we wrześniu 2014 roku studenci 2 roku 

Wydziału Ekonomii Międzynarodowej i Zarządzania, 1 i 2 roku Wydziału Finansów oraz 2 

roku Wydziału Marketingu zaczęli uczyć się języka polskiego i aktywnie uczestniczyć w 

polsko-ukraińskich imprezach językowych i kulturowych. 
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W szczególności, w ramach świętowania studenci i nauczycieli każdego września 

biorą udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Czytanie narodowe to projekt 

promujący najwybitniejsze dzieła literatury polskiej, wzmacniający poczucie świadomości 

narodowej i popularyzujący czytanie wśród Polaków. Odbywa się to pod patronatem 

polskiej pary prezydenckiej. 

Na czytaniach na uniwersytecie tradycyjnie biorą udiał kierownik Wydziału 

Konsularnego Ambasady RP w Kijowie pan Tomasz Dederko, wicekonsul do spraw 

Polonijnych pani Agnieszka Rączka, Prezes Związku Polaków Ukrainy pan Antoni 

Stefanowicz, Dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w Kijowie pani Łesia Jermak i wielu 

innych przedstawicieli polskich ośrodków w Kijowie. 

W 2016 roku studentom-ekonomistom było zaproponowano nowy kurs certyfikacyjny 

„Współczesna polskojęzyczna komunikacja biznesowa”. 

Pierwszą lekcję kursu „Współczesna polskojęzyczna komunikacja biznesowa” w 

Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym imienia Wadyma Hetmana dla 

studentów przeprowadził pan Ireneusz Derek, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby 

Gospodarczej, członek Międzynarodowego Związku Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie, 

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Turyscznej, współzałożyciel słynnej w Ukrainie polsko-

ukraińskiej firmy „Plastics-Ukraina”. Kurs certyfikacyjny „Współczesna polskojęzyczna 

komunikacja biznesowa” dla studentów-ekonomistów - to jest dokładnie to, co jest 

potrzebne do udanej kariery. 

Więc, polsko-ukraińskie partnerstwo rozwija się w Kijowskim Narodowym 

Uniwersytecie Ekonomicznym imienia Wadyma Hetmana na edukacyjnym, naukowym i 

kulturalnym poziomach. 
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Abstract. The article deals with sound fingerprinting as a new precise way of 

detecting nearby devices such as smartphones, tablets, notebooks and others. It is shown 

that this way of detection has certain advantages over detection via GPS and Bluetooth. 

Author suggests using frequency domain characteristic of sound as a data source for 

fingerprinting function. Some interesting cases of usage of this technology are also 

described in this article. 
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The problem of precise detection of nearby devices is very interesting and challenging 

because it’s solving will save a lot of time for people and make communication easier. 

When nearby devices are located, they can be connected to a chat or do another data 

exchange. For example, you are having a dinner with your friends and got acquainted with a 

new interesting person, whose name is Ivan Ivanov. When you try to add him in social 

network, you will find thousands of fake or real accounts with the same name and spend 

much time looking for the one you need. It will result in waste of time and chilled soup in 

your plate. But if both you and Ivan have application with nearby devices detection 

function, Ivan’s application will send his user ID to your device, which will automatically 

add him to your friend list. Sounds good. 

So, how can we implement such a useful function? The most obvious solution is GPS. 

But it does not provide enough precision for our case. Common issues are satellite signal 

blockage due to buildings, bridges, trees, signal reflection off high buildings (GPS.gov, 

2018).  Another issue is that GPS provides information about position in two dimensions. In 

our case it is not suitable because we don’t want to connect all the users of application, who 

run it in the skyscraper on the different floors.  

Another way of connecting nearby devices is Bluetooth. But the main issue about it is 

that IOS restricts connection between Apple and Not-Apple device. Both GPS and 

Bluetooth while working cause a huge power consumption. 

At the same time, there is a very interesting and attractive concept of using sound for 

detecting nearby devices (Tsaplin, 2018).  The key idea is that sound sample recorded in a 

certain place of the world is unique at that moment of time and can be used to compare with 

another samples to find nearby devices.  

So, here is the architecture of nearby device finder application. This application has 

server and client side. First of all, users who want to find devices nearby should switch the 

search on. At this moment local time on device is synchronized with server time and sound 

recording begins. Then sound sample is processed with fingerprinting and some additional 

functions to generate fingerprint. After this, fingerprint is sent to the server with the data 

about time when sound was recorded and the device. Server saves new fingerprint and time 

in the dataset and searches for identical fingerprint that was made in the corresponding time. 
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If they are similar enough, these devices connect to each other or to the group of devices. 

Now they are able to exchange data. 

The most interesting part of it is sound processing and fingerprinting function. There is 

a well-known application Shazam (Avery, Li-Chun Wang, n.d.), which lets you recognize a 

song by capturing 20 seconds of it, even in the noisy café or street. The algorithm, which 

stands behind it, involves using frequency domain of signal and some complicated methods, 

which realization is not fully revealed. Luckily, our task is simpler – we don’t have to 

recognize the music, we just need to tell whether samples, recorded at one time, are similar 

or not. 

When we record sound on our smartphone we get data in the time domain – the 

dependence of amplitude (air pressure) from time. This is raw and uncompressed data. To 

make this data more valuable for us, we should transform it from time to frequency domain. 

Any periodical signal in the time domain is equivalent to the sum of some (possibly infinite) 

number of simple sinusoidal signals. Each component sinusoid has a certain frequency, 

amplitude, and phase. The series of sinusoids that together form the original time-domain 

signal is known as its Fourier series.  

In other words, it is possible to represent any time domain signal by simply giving the 

set of frequencies, amplitudes, and phases corresponding to each sinusoid that makes up the 

signal. This representation of the signal is known as the frequency domain. In some ways, 

the frequency domain acts as a type of fingerprint or signature for the time-domain signal, 

providing a static representation of a dynamic signal. 

To transit signal from time to frequency domain, we should use Discrete Fourier 

Transform. It converts a finite list of equally spaced samples of a function into the list of 

coefficients of a finite combination of complex sinusoids. It is implemented in Fast Fourier 

transform algorithm (FFT) (Cooley–Tukey FFT algorithm description and listing, 2018), 

which gives frequency characteristic of the sound. 

Next step is to process frequency domain of the sound sample (for example, pick out 

the frequencies with the highest amplitude) and generate a fingerprint, which will be sent to 

the server. Another variant for the fingerprinting function is a perceptual hash, which can 

work both with time and frequency domain. Perceptual hash, unlike cryptographic hash, 

does not cause big changes in resulting data, if the changes in source data are small. The 

survey about the effectiveness of both methods should be conducted in future on big sets of 

audio data. 

There are many potential cases of usage of this technology. Among them is sharing 

files with multiple nearby devices (useful on lectures or seminars), sharing contact 

information (virtual visit card), payment confirmation, playing games, checking someone’s 

presence on the work via stationary controller and worker’s cellphone. Also this technology 

can help people with same interests or plans get acquainted with each other in real life. For 

example, if you want to go to the cinema with someone, you should just tag your interests as 

“cinema” and start the search. While you will be walking on the street or sitting in the 

public place, application will search for nearby users with same interests and connect you in 

chat, when someone is found. 
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Abstract. Internet connection one of the most needed function in modern games. The 

connection and data transfer occurs via internet connection, namely via TCP/IPv4 protocol. 

Data transfer without protection, will allow the user to use them at his own volition, 

for example: unauthorized access to the game, the ability to change the saving data from the 

game session. To avoid such problems, you need to use a password system, and simple 

encryption of saving files. In addition, synchronization of data when working on the Internet 

is important (reliability of information and speed). All of these factors are taken into account 

when developing the software of the game (Tablesim), in co-authorship with the students of 

our university (Lotoshenko Dmitry and Gonchar Vyacheslav) the articles of which are 

published in this collection. 
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Мета: Розробка інтернет з’єднання, синхронізація та збереження даних. 

Задачі: 

1. З’єднання по мережі. 

2. Захист та шифрування даних. 

3. Синхронізація та збереження цілісності даних. 

 

У сучасному світі створення ігор, мати у грі інтернет підключення майже 

обов’язкова річ, це може бути синхронізація даних між друзями, або повноцінний 

кооперативний режим гри. 

Передача даних відбувається через протокол TCP/IPv4 (IPv4, 2018), робота із 

цим протоколом у грі, передбачає, що користувачі будуть підключатися один до 

одного, і цим самим обмінюватися даними. Ігрові дані занадто важлива річ, вони 

містять у собі IP адреси гравців, статистику, а також їх інвентар або характеристики 

їх персонажів, які були зібрані під час ігрової сесії та оновлюються кожного разу. 

Безпека даних займає важливу роль при розробці ігор із доступом до інтернету. При 

цьому це означатиме закритий доступ до усієї інформації (логін та пароль акаунту, 

інформація персонажу та його інвентаря, лог-файли ігрової сесії). 

Для забезпечення безпеки даних користувачів, потрібно використовувати 

систему шифрування. Шифрування (Encryption, 2018) – це цілий процес, у якому 

первинні дані будуть, сховані у вигляді різних комбінацій цифр та літер. Увесь цей 

процес можна відобразити наступним чином: 

Шифрувальна функція – E:M -> C. 

Дешифрувальна функція – D:C -> M. 

E – шифрування. 

M – вхідні дані. 

C – отриманий вид даних після шифрування. 
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D – дешифрування. 

 

Окрім захисту даних, необхідно мати інтернет синхронізацію під час якої 

затримка буде мінімальною. 

Синхронізація (Synchronization, 2018) даних у відеоіграх – у першу чергу, 

коректне відображення подій, які відбуваються на даний момент у всіх гравців на 

екрані. Якщо це настільні ігри, і був завантажений шаблон гри, яка відсутня у іншого 

гравця, то цей шаблон повинен бути переданий цьому гравцю під час сесії. Досить 

поширені проблеми із підключенням гравців до певного хосту (серверу), під час яких 

гравців може відключити від гри та не зберегти його статистику. Тому цього потрібно 

уникнути розробив систему локальної синхронізації. 

Саме тому наш проект є актуальним, використовуючи уже існуючи технології, 

ми маємо на меті їх покращити, та додати дещо нове. Адже покращення шаблонів 

програмування є малим кроком для великих проектів у майбутньому. 
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Abstract. The article is devoted to the application of the methodology of audit 
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typical errors and violations that can be educed by a public accountant during public 

accountant test.  
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Стан розрахунків з оплати праці  займає важливе місце в процесі аудиту. Це 

пов’язано й з тим, що облік праці і заробітної плати є трудомісткою дільницею, 

потребує уваги і сконцентрованості, оскільки пов’язаний з обробленням великої 

кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких 

потребує багато часу. Він поєднує в собі елементи фінансового аудиту та аудиту на 

відповідність, що пов'язане з прямим впливом трудового й податкового законодавства 

на формування фінансової інформації про зобов'язання з оплати праці.  

Аудит у сфері праці – це система заходів зі збору інформації, її аналізу й оцінки 

на цій основі ефективності діяльності підприємства з організації праці та її оплати. 

Об’єктом аудиту є діяльність підприємства, персонал підприємства та розрахунки з 

ним. 

Дослідженню питань обліку та аудиту розрахунків з оплати праці присвячено 

багато праць таких вітчизняних вчених, як: М. Г. Акулов, Н. В. Вітвицька, А. В. 

Драбаніч, Т. В. Євась, І. Т. Новіков, М. Ф. Огійчук, І. І. Рагуліна та інших. 

Під час перевірки розрахунків з оплати праці аудитору, з одного боку, важливо 

переконатися в дотриманні підприємством чинного законодавства про оплату праці, 

відсутності порушень умов оплати праці працівників, а з іншого боку – перевірити 

правильність здійснених відрахувань податків і зборів із заробітної плати працівників, 

а також відповідність відображення операцій в бухгалтерському обліку і 

достовірність їх висвітлення у фінансовій звітності підприємства (Zhohova, 2013).  

На думку М. Г. Акулова аудитор насамперед перевіряє чисельність працівників 

підприємства і правильність її відображення у звітності згідно з Інструкцією зі 

статистики чисельності працівників (Instruktsiia zi statystyky kilkosti pratsivnykiv, 2005). 

Вибірково перевіряють наявність трудових книжок працівників, правильність 

оформлення табелю обліку часу (Akulov and oth., 2012).  

Але на першому етапі перевірки аудитор повинен вибірковим методом провести 

оцінку стану організації бухгалтерського обліку та ефективності 

внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Результатом перевірки 

повинно бути визначення зон найвищого ризику. 
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Порушення щодо оплати праці виникають у зв’язку з:  

 неправильним визначенням обсягів виконаних робіт; 

 неправильним застосуванням норм виробітку, тарифних ставок, посадових 

окладів і розцінок;  

 внесенням у документи з обліку праці посадових осіб, які не передбачені 

штатним розкладом (Anhelovska, Syniaieva, 2014).  

При перевірці правильності нарахування заробітної плати аудитор може виявити 

такі типові порушення, як неправильне відображення дати прийому на роботу або 

звільнення з роботи, завищення окладу (розряду), а також включення в робочі дні 

періоду, за які слід було би нараховувати допомогу з тимчасової непрацездатності. 

За порушення законодавства, що регулює питання оплати праці винні особи 

притягуються до відповідальності: дисциплінарної; матеріальної; адміністративної; 

кримінальної (Zakon Ukrainy “Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini”, 

1999). 

Аудит розрахунків з оплати праці охоплює практично всі елементи трудових 

відносин, що пов'язане з необхідністю розширення функцій аудиторів, які вони мають 

виконувати при перевірці даного питання: збір та оцінювання свідчень (доказів) для 

підтвердження повноти, достовірності й арифметичної точності звітної інформації; 

перевірка на відповідність тверджень і оцінок у фінансових звітах загальноприйнятим 

принципам обліку; інтерпретації та оцінки ефективності організації та дієвості 

системи внутрішнього контролю і політики адміністрації підприємства щодо 

вибраних методів та способів формування інформації у фінансових звітах. 
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З початком ери космонавтики дослідження і моделювання гравітаційної 

взаємодії отримало значне практичне застосування. Воно дозволяє точно обчислити 

параметри запуску і траєкторії штучних супутників Землі, пілотованих космічних 

кораблів, орбітальних станцій, зондів, марсоходів; створювати тренажери для 

космонавтів, що симулюють навантаження при зльоті, дію низької або нульової 

гравітації тощо. Крім науковців, інтерес до таких моделей мають спеціалісти з 

комп’ютерних спецефектів та анімації, розробники відеоігор тощо.  

В останні роки об’єм космічних досліджень значно збільшився. Завдяки 

вдосконаленню наземних та орбітальних телескопів стало можливим дослідження 

найближчих зоряних систем і відкриття сотень нових планет. В довгострокових 

планах космічних агенцій та приватних компаній – пілотовані експедиції на 

найближчі тіла Сонячної системи та їх подальша колонізація. Подібні процеси 

сприяють збільшенню суспільного інтересу до космічних досліджень і створюють 

потребу в висококваліфікованих фахівцях. Саме тому вдосконалення підходів до 

вивчення природничо-математичних дисциплін (зокрема, фізики, математики, 

астрономії) стає важливою задачею. 

Одним із способів покращення якості освіти є використання інтерактивних 

освітніх матеріалів, що дозволяють спостерігати та експериментувати з 

комп’ютерними моделями фізичних явищ та об’єктів в лабораторних умовах. Подібні 

матеріали можуть бути використані для: 

- демонстрації певної події (напр., траєкторія руху тіл, відтворення пілотованих 

та безпілотних місій); 

- демонстрації дії фізичного закону (Кеплера, всесвітнього тяжіння, обернених 

квадратів); 
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- отримання довідкової інформації про реальні фізичні тіла (параметри планет, 

зірок, їх положення у заданий момент часу); 

- створення хореографій N тіл (Gravitatsionnaya zadacha N tel., 2018) (моделей, у 

яких усі матеріальні точки рухаються по одній і тій же кривій без зіткнень); 

- створення «пісочниці», у якій користувач може вільно модифікувати параметри 

системи і спостерігати за змінами її стану. 

Такі способи використання пред’являють наступні вимоги до програмного 

забезпечення: 

- раціональне використання комп’ютерних ресурсів (процесорного часу, 

відеопам’яті та оперативної пам’яті); 

- середня точність математичних розрахунків; 

- розширюваність – можливість на основі наявного функціоналу створювати 

матеріали, не передбачені в стандартній поставці ПЗ. 

Для створення програмного забезпечення, що відповідатиме цим вимогам, були 

використані наступні інструменти: 

- мова програмування Visual C++; 

- програмний інтерфейс для роботи з комп’ютерною графікою OpenGL 3.3 

(Sellers,  Wright,  Haemel, 2016); 

- бібліотека для роботи з вікнами GLFW 3.2.1; 

- бібліотека для створення інтерфейсу користувача AntTweakBar; 

- математична бібліотека GLM; 

- бібліотека для роботи з текстурами GLI. 

В процесі розробки програмного забезпечення була створена реалістична 

комп’ютерна симуляція системи макроскопічних тіл, що дозволяє: 

- виконувати розрахунки гравітаційної взаємодії із змінною точністю за 

допомогою алгоритму Рунге-Кутти четвертого порядку (Press, Teukolsky, Vetterling, 

Flannery, 1992); 

- моделювати ефекти освітлення; 

- спостерігати за реакцією системи на зміну параметрів тіл в режимі реального 

часу; 

- змінювати параметри тіл в інтерактивному режимі. 

Розроблений програмний продукт може бути використаний як в навчальному 

процесі, так і для наукових досліджень. 
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За сучасних умов розвитку підприємницької діяльності та конкуренції у 

нестабільній економіці неможливо без ідентифікаційних особливостей підприємства і 

його продукції. Ринкові відносин, які здійснюється на засадах споживчо-орієнтованої 

економіки, обумовлюють вдосконалення образу підприємства в очах споживачів та 

формуванні свого власного іміджу та стилю. Тому дуже важливим питанням в 

створенні успішного бренду становить визначення головних ланок фірмового стилю 

та його вплив на імідж в цілому.  

Фірмовий стиль - це набір колірних, графічних, словесних, друкарських, 

дизайнерських постійних елементів, що забезпечують візуальну і смислову єдність 

товарів та послуг, всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього 

оформлення. А також сукупність прийомів (графічних, колірних, пластичних), які 

забезпечують єдність всім виробам фірми і рекламним заходам, покращують 

запам’ятовування і сприйняття покупцями, партнерами, незалежними спостерігачами 

всієї діяльності фірми (Dobrobabenko, (2009:16). Фірмовий стиль є основою іміджу, 

головним засобом його формування. Це - сукупність художньо-текстових і технічних 

складових, які забезпечують зорову і смислову єдність продукції і діяльності фірми. 

 Провівши ретельний аналіз складових фірмового стилю, можна вилучити 

основні з них, які більш за все впливають на сприйняття підприємства в очах 

споживачів. До головних компонентів фірмового стилю відносяться: 

- товарний знак; 

- логотип; 

- фірмове гасло (слоган);  

- фірмова палітра (кольори);  

- фірмовий комплект шрифтів; 

- фірмовий блок; 

- фірмові поліграфічні константи. 

Використання цих елементів створює повний візуальний та ідейний образ фірми. 

При оцінені фірмового стилю підприємства  важливі всі ідентифікаційні особливості 

разом та їх узгодженість між собою. Стильовий вибір, насамперед, впливає на позиції 

та сприйняття підприємства на ринку та повинен повністю відповідати сфері 

діяльності. Залучені графічні та символьні елементи обов’язково мають бути 
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актуальними та сучасними, саме за допомогою них підприємство може формувати 

ставлення до себе та свого бренду. 

Можна зробити висновок, що фірмовий стиль є вкрай необхідним при сучасних 

умовах розвитку економіки, всі його основні елементи повинні бути єдиним цілим та 

створювати повний унікальний образ підприємства. 
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Regulation of the global financial system is, perhaps, the most important task for 

successful development of the global economy and the economy of individual countries. 

The International Monetary Fund has served that purpose, since its inception. Currently, the 

IMF is mainly focused on overcoming poverty and the postwar crisis in underdeveloped 

countries. However, the Fund also plays an important role in stabilizing the global crisis 

phenomena in developed countries, as the world economy is interdependent.  

In this context, the Fund identified three main objectives of funding: 

- minimization of price shocks and promotion of proper servicing of debts; 

- creation of favorable conditions for attraction of financing from investors and donors; 

- early prevention of crises. 

Despite years of experience in this sphere, there are positive and negative examples of 

cooperating with IMF.  For example, Argentina lost about 280 billion dollars because of 

extraordinary tax incentives for investors, like exemptions from taxes for 25, 15 and 10 

years, or tax exemptions for 5 years, followed by a 10-year period of 80% of benefits.  

Rwanda’s external debt increased from 150.3 million to 804.3 million dollars. The 

reforms undertaken on the recommendation of the IMF in Mexico caused an outflow of 45 

billion dollars, increased unemployment to 18%, and caused the bankruptcy of 2 million 

small private enterprises.  

However, the effective implementation of fiscal and financial reforms suggested by 

IMF, Spain has reduced deficit of GDP by 5.6% in 2013. Ethiopia achieved an economic 

growth of 0.2, directing a tranche not for replenishment of foreign reserves, in accordance 

with the recommendations of the IMF, but for the development of education sphere (Stiglitz, 

2002).  

Ukraine also has some problems in cooperation with the IMF. Firstly, not all 

recommendations are efficiently and quickly implemented; secondly, not all IMF 

recommendations are created in accordance with the realities of the Ukrainian economy. For 

example, inflation in the country does not depend on the level of the monetary base, but on 

the prices of metals and grain in the world market. Therefore, quantitative and indicative 

estimates of the effectiveness of cooperation need adjustment.  

The vast majority of failures in IMF assistance programs are largely due to one factor - 

incompetence. Moreover, the fault lies with both the IMF as well as the recipient country. 
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On the one hand, fund experts propose measures that are theoretically effective and even 

helped someone, but do not take into account the specifics of a particular country. 

On the other hand, the authorities of the country in an urgent need for money are ready 

to take it under any conditions, without understanding the risks associated with the 

implementation of the necessary measures. Furthermore, the risks are totally ignored, as the 

real task is to raise funds and quickly spread them, strengthen the debts on the state in the 

same time. 

 

Conclusions and suggestions 

 

To obtain significant economic results, countries need not only blindly follow the 

recommendations of the IMF, but on the basis of a comprehensive discussion between the 

authorities of the country and the IMF to find the most profitable strategy for the 

development of its own economy. 
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В наш час питання екології набуває все більшої актуальності, а саме питання з 

приводу погіршення екологічного стану міст, країн, континентів  та світу в цілому. На 

превеликий жаль однією із проблем погіршення екології є саме людина. І саме 

кримінальне законодавство, та особливості кримінальної відповідальності - є одним із 

важливіших аспектів які можуть вплинути на суспільство та спонукають його до 

правильного використання природних ресурсів, земель, а також покращення 

економіки країни яка тісно пов’язана з екологічною сферою. Проте законодавство не 

досконале , і однією з проблем якого є недостатня пріоритетність. 

Перш за все потрібно визначити поняття злочину. Злочин – це передбачене 

Кримінальним Кодексом України суспільно небезпечне діяння (дія чи бездіяльність) 

вчинена суб’єктом злочину. Злочин характеризується його складом, а саме: Об’єкт, 

об’єктивна сторона, суб’єкт , суб’єктивна сторона. 

1. Об’єкт – це суспільні відносини, взяті під охорону нормами кримінального 

права, які посягнув порушник (в сфері екології об’єктом виступає природні ресурси, 

екологічна безпека). 

2. Об’єктивна сторона – це сукупність ознак, які визначають зовнішню сторону 

злочину і характеризують суспільно-небезпечне діяння (дію або бездіяльність), його 

шкідливі наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками, який обумовив 

настання останніх, а також місце, час, обстановку, спосіб, знаряддя та засоби 

вчинення злочину. 

3. Суб’єкт злочину – це фізична осудна особа яка досягла віку кримінальної 

відповідальності (в сфері екології суб’єктами виступають громадяни та посадові 

особи).  

4. Суб’єктивна сторона – це внутрішня сторона злочину, бо вона включає ті 

психічні процеси, що характеризують свідомість і волю особи в момент вчинення 

злочину. Основними елементами суб’єктивної сторони є вина , мотив, мета.  

Саме ці елементи дають змогу правильно класифікувати злочин за рівнем 

тяжкості ( невеликої тяжкості, середньої, тяжкі та особливо тяжкі ), визначити склад 

злочину  ( формальний та матеріальний). Злочини в сфері екології мають 
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матеріальний склад злочину, оскільки вони обов’язково несуть за собою суспільно 

небезпечні наслідки. 

Визначившись з основними поняттями злочину, його елементів, правильно 

класифікувавши рівень тяжкості та склад злочину, ми можемо визначити види 

злочинних діянь у галузі екології відповідно до Кримінального Кодексу України. А 

саме злочини:  

- в сфері природо ресурсних відносин; 

- в сфері охорони НПС (Навколишнього природного середовища)  і його 

компонентів; 

- в сфері екологічної безпеки;  

- також, відповідно до чинного Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 

р. до економічних злочинів у сфері екологічної безпеки, за вчинення яких до винних 

осіб можуть застосовуватися кримінальні покарання, доцільно віднести: (забруднення 

атмосфер, порушення правил охорони вод, надр та інші); 

- до злочинів у сфері громадської та екологічної безпеки можуть бути також 

віднесенні (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими 

речовинами; напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену 

небезпеку для оточення ;незаконне ввезення на територію України відходів і 

вторинної сировини; 

- значна частина злочинів, які скоюються у певних сферах суспільної діяльності, 

містить ознаки техногенно – економічної безпеки: (порушення правил використання 

повітряного транспорту; порушення правил повітряних польотів; блокування 

транспортних підприємств). 

Питання юридичної відповідальності за екологічні правопорушення, зокрема у 

сфері екологічної безпеки також регламентуються на рівні національного 

законодавства країн – членів ЕС. Наприклад, Кримінальний кодекс ФРН у розділі 28 

“Злочини проти навколишнього середовища” передбачає застосування кримінальної 

відповідальності за забруднення вод; забруднення ґрунтів; забруднення атмосферного 

повітря; створення шуму вібрації та неіонізуючого випромінювання; екологічно 

небезпечне видалення відходів; недозволену експлуатацію устаткування; незаконне 

поводження з радіоактивними речовинами та іншими небезпечними речовинами і 

матеріалами; створення небезпеки районам, що потребують особливого захисту; 

особливо тяжкі випадки екологічного кримінального злочину та інше. 

Проведений аналіз значної частини законодавчих актів дозволяє говорити про 

те, що відносини щодо забезпечення екологічної безпеки в принциповому плані 

охопленні правовим регулюванням на рівні основних пріоритетів – забезпечення 

права громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля та гарантування його 

якісного стану згідно з основними нормативами екологічної безпеки (ГДК, ГДР, 

ГДВ).  

Законодавство містить не тільки декларації щодо забезпечення екологічної 

безпеки, але й закріплює сукупність важелів праворегулюючого та забезпечувального 

спрямування. 

Нормативно - правові приписи чинного законодавства містять багато юридичних 

принципів, які гармонізують із правовим регулюванням зазначених відносин у 

країнах – членах Європейського Співтовариства. Викладене вище відбиває процес 

активного формування законодавства у сфері екологічної безпеки і висвітлює 

напрями для подальшого зближення принципів правового забезпечення екологічної 

безпеки в Україні та країнах ЕС, інших міжнародно-правових документів. 
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Проаналізувавши вище сказане можна дійти такого висновку, що законодавство 

хоч і ставить пріоритети по захисту екології, але не на достатньому рівні. Уникнути 

цю проблему можна за допомогою внесення змін в законодавство, перейняти досвід 

інших країн, і поставить злочини проти екології на одному  рівні зі злочинами проти 

життя та здоров’я людини. Оскільки екологічний стан світу в якому ми живемо, тісно 

пов'язаний з нашим здоров’ям, та безпосередньо життям. І на жаль без такого 

правильного врегулювання і становлення пріоритетності, вже через пару десятків 

років ми занапастимо наш світ.  
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Abstract. Mobile game development is a part on the entire game market. It is used on 

mobile devices instead of PC (personal computers)/game consoles and has some key 

features based on mobile devices’ architecture. 

Nowadays mobile games market has become a huge part of the entire game market. 

Nevertheless mobile devices have huge distinction from PC or game consoles – mobile 

devices have worse performance and less computing powers. The refore optimization 

technologies have become a vital part of every mobile game development. It is necessary to 

create a product which would have acceptable performance on various number of devices.  

This article will cover some of optimization techniques such as pooling, singleton 

architecture, texture atlases and reusing resources by example of mobile game called “Haze 

Runner”. There are two development builds 0.6 and 0.7 which are using different 

optimization tricks so it would be clear to see the differences. 

Keywords: app, mobile, game, optimization, android, libgdx, programming, pooling, 

graphics, singleton, runner, development, Haze Runner, texture atlas. 

 

Game optimization is one of the most vital parts of the entire game development. Its 

role can’t be underestimated because player won’t make any expression of the game if that 

game didn’t run on his device or its performance is below comfortable value (30 frames per 

second – FPS). In those cases game optimization techniques could raise an amount of the 

game’s FPS and create a possibility for comfortable game experience. 

One of the biggest issues in development a game is managing random access memory 

(RAM). Each device has got its own amount of RAM for particular game. It is used for 

creating new playfield objects, loading resources (textures, sounds, music, etc) and binds 

them to make those resources able to be used in-game. Each time the game runs out of 

RAM while loading/creating objects the program calls garbage collector (GC) that clears up 

unused resources and frees a descent amount of available RAM. When GC is being called 

too often it may cause performance freezes or lags – state when player feels uncomfortable 

due to the game experience.  

Mobile game’s optimization goal is to increase interval when GC is being called. First 

technique is using singleton architecture pattern (Description of singleton architecture 

pattern, 2018). Singleton is a pattern when objects have been initialized only once at the 

start of the program with global access. Every time the program needs to change state of an 

object its just change some values inside the object instead of creating the new ones. The 

cause of using such type of architecture is that creating the instances is more resource 

intensive task than changing an existent object. The clue that all of the required resources 

have already been allocated so it is no need to allocate a new chunk of memory. In Haze 

Runner this architecture is being use for creating game screens e.g. Menu, Settings, Play 

Screen, etc. 
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Other technique shows one of the main rules of programming – “If it is possible reuse 

your resources instead of creating the new ones”. It is more efficient because program main 

code-parts of objects may allocated identical resources with some minor changes so it’s 

often better to just change those minor parts instead of re-creating the whole entity. In Haze 

Runner creating entities of playfield elements and built on this principle. Build 0.6 is using 

an idea of recreating elements while build 0.7 is using the concept described above. In 0.7 it 

is just changing some inner variables such as size/color/texture/type/etc and move an 

existing instance beyond the borders of the screen while 0.6 is recreating the whole element 

itself at the new position.  In this case performance differences are huge. In 0.6 GC is being 

called basically each 3-4 seconds while in 0.7 this value is 40-50 seconds. In 0.6 the game 

becomes too laggy in only 10 seconds while in 0.7 game experience is remains smooth and 

comfortable.  

Other techniques are using in LibGDX with high-level abstractions which makes it 

quite easy to implement in projects. All of them share the main idea of reusing resources 

instead of allocating the new ones in one or other ways. 

First clue is to use texture atlases instead of creating bunch of different textures. 

Texture atlas is a one huge image that contains all the images the game needs. The texture 

atlas contains of regions – parts of image described in outer file (usually in JSON format) 

that shows where each image is located and gives the ability to access particular parts of 

texture atlas. The point is that loading one texture is less costly than loading couple of them. 

This technique is perfect to use with asset manager (Description of asset manager, 2018). 

Asset manager basically loads resource in RAM only once instead of loading them 

every time they are used in program. Asset manager provides reference access to each of the 

resource. It prevents the program of multiple same resources loading and saves both 

computing powers and RAM amount.  

Third technique is best to use when it is a necessity for multiple recreating elements 

and is called “Pooling”. Due to its reference (Description of pooling technique, 2018) 

polling not actually recreates element. It is just reusing inactive object that is being stored in 

memory via an object pool. It is only creating new instance if the object pool is empty or 

there are no free objects in the pool. In Haze Runner this technique is being used for 

managing particle effects because it is possible to have more that one hundred active 

particles of the screen which is quite resource intensive. With pooling each time the particle 

“dies” it turns to inactive object and returns to the pools. It prevents the creating of new 

instances of particles and saves some of the computing powers. 

All those techniques are focused on improving game performance and improving 

player’s game experience. 
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З кожним днем наш світ стає все більш «тісним», і усі процеси, що здавалося б 

стосуються лише кількох країн – насправді у тій чи іншій мірі впливають на всю 

планету. Тепер війна на іншому континенті не є далеким міфом, а нові винаходи та 

ініціативи майже одразу стають «явищами» міжнародними. Одним з таких «явищ» є 

біткоїн та сам феномен криптовалют. 

На сьогодні криптовалюти – одна з основних тем обговорень та дискусій. Немає 

жодної людини, яка б хоч раз не чула це слово, та не задавалася питанням «що це?», 

хоча кілька років тому ситуація була геть протилежною, та навіть саме слово 

«криптовалюта» - як термін закріпилося лише у 2011 році (Satoshi Nakamoto Bitcoin, 

2018). Стрімке зростання обговорення теми зумовлене самим впливом, потенціалом 

та водночас небезпекою, що несуть в собі криптовалюти. Як й було вказано вище, 

станом на сьогодні ведуться жваві дискусії щодо економічного, технологічного, 

безпекового та юридичного аспектів криптовалют. Ця робота присвячена 

висвітленню важливості саме останнього аспекту. 

Становлення міжнародного, загального законодавства, а також формування 

світової позиції щодо криптовалют у наші дні є більш ніж необхідним та актуальним. 

З кожним днем росте кількість грошей та людей задіяних у криптовалютних 

процесах, а разом з цим на фоні «слабкого» законодавства - небезпека неправомірних 

ситуацій та незахищеність учасників цих процесів. Наразі залежно від країни 

криптовалюта розглядається в якості розрахункової грошової одиниці (наприклад, в 

Німеччині), законного платіжного засобу (Японія), або ж біржового активу 

(Норвегія). В той же час в Китаї операції з криптовалютами заборонені для банків, але 

дозволені для фізичних осіб, а у Швейцарії на криптовалюту діють такі ж правила, як 

і на іноземні валюти. Таким чином настільки різні правові статуси криптовалют в усіх 

країнах в сучасному глобалізованому світі можуть призвести до нових конфліктів та 

серйозних проблем, коли виникнуть міжнародні спори і операції. При цьому в 

багатьох країнах статус криптовалют взагалі не врегульований, що створює ще більш 

велику небезпеку для жертв інтернет-шахраїв, якими можуть стати звичайні 

громадяни. Також небезпеку в собі несе можливість відмивання грошей через 

криптовалюти, а не оподаткування самого отримання біткоїну дає можливість на 

ухилення від сплати податків. Основною перевагою криптовалют над звичайними 
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валютами, і водночас проблемою, через яку дуже важко їх врегулювати є її де 

централізованість та складність процесів. 

Врегулювання такого складного та багатогранного феномену як криптовалюта 

може здаватися неможливим завданням. Навіть IT-право як галузь, справедливо 

кажучи, ще перебуває в процесі генези та багатьом не зрозуміла, а технології 

цифрових валют та блокчейну – тим більш (Murray, 2016). Але як підказує історія: все 

можливо врегулювати та підпорядкувати загальним нормам. Якщо відбудеться 

створення міжнародної робочої групи під патронатом ООН та підтримкою основних 

країн, яка займеться напрацюванням ефективної технологічної та юридичної бази, а 

також виробить єдину позицію по загальним питанням – ми можемо створити 

безпечні умови для всіх громадян. Вже запізно називати криптовалюти «мильною 

бульбашкою», фантазіями або просто їх ігнорувати. Таке невігластво призведе до 

великих проблем, і помилки будуть коштувати занадто багато.  

На нашу думку, найбільш ефективними були б наступні дії: 1) міжнародне 

визнання криптовалют законним платіжним засобом з особливим статусом та 

можливістю оподаткування; 2) врегулювання усіх спірних питань та максимально-

можливе забезпечення правовою базою для уникнення, або при неможливості – 

справедливої відповіді на шахрайство та спекуляцію; 3) створення окремого, 

міжнародного, незалежного органу, який буде опікуватись подальшим розвитком 

законодавчої та технологічної бази та даватиме свої рекомендації національним 

судами з приводу питань по криптовалютах; 
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Корупція є негативним соціальним явищем, яке притаманне кожній державі і 

відмінність полягає лише у розмірах, об’ємах та формах. З 1995 року організація 

Transparency International складає щорічний рейтинг країн світу, який має назву 

Індекс сприйняття корупції (ІСК). У рейтингу відображено сприйняття корупції від 

100 (немає корупції) до 0 (сильна корупція).  

У 2016 році Україна отримала 29 балів із 100. У всесвітньому рейтингу ІСК 

Україна у 2016 році посідає 131 місце зі 176 країн. З точки зору Transparency 

International будь-який результат, менший за 30 балів, вважається ‘ганьбою для нації’. 

Тобто держава не те що, не знищує корупцію, а навпаки продовжує впевнено 

крокувати назад. Однак результат 2016 року є кращий, ніж мала Україна у 2012 році. 

У 2012 році Україна посіла 144 місце зі 176 країн, охоплених дослідженням, 

набравши при цьому 26 балів зі 100 можливих (Transparency International Ukraine, 

2018). 

Наслідками корупції є наступне: зменшення довіри до влади; падіння престижу 

країни на міжнародній арені; нераціональне використання державних коштів; 

зосередження влади в руках олігархічних кланів; закріплення і збільшення майнової 

нерівності, бідність більшої частини населення; корупція провокує несправедливий і 

неправдивий перерозподіл засобів на користь вузьких олігархічних груп за рахунок 

найбільш незахищених прошарків населення; суспільстві формується уява про 

беззахисність громадян як перед злочинністю, так і перед владою. 

Американський соціолог Р. Мертон вважає, що в деякий випадках протиправне 

діяння є досить нормальною реакцією людей на ненормальні умови існування. Тобто, 

інколи сама держава ‘спонукає’ громадян до протиправних вчинків. Серед таких 

причин можна виділити наступні: 

- низька заробітна плата службовців, які виконують покладені на них 

обов’язки; 

- вкорінені в масовій свідомості стереотипи не безкоштовне отримання тих чи 

інших послуг, і підтримання на суспільному рівні думки про те, що за все необхідно 

платити;  
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- низька загальна культура посадовців та слабка обізнаність громадян зі 

своїми правами;  

- закритість державних органів від впливу громадськості, відсутність реальних 

механізмів контролю за їх діяльністю (Senin, 2012). 

Взагалі корупція притаманна усім державам світу, проте у різних об’ємах, що 

пов’язано з культурою, психологією та мораллю населення. В Україні наявне двояке 

уявлення корупції, оскільки, з однієї сторони – корупція вважається негативним та 

аморальним явищем, але з іншого – громадяни і розповсюджують її.  

На сьогоднішній день у світі розробляється багато стратегій боротьби, протидії 

корцпції, усунення причин виникнення (з огляду на історичні витоки корупції, 

розвиток), які повинні бути інтергровані до реально діючих національних програм, а 

також процес розроблення має спиратися на досвід інших суб’єктів міжнародних 

відносин. В будь-якому разі подолати корупцію повністю можливо, однак на це 

знадобиться багато часу. В сучасних демократичних суспільствах навіть створено 

певну систему заходів боротьби з корупцією, яка ґрунтується на визнанні права 

громадян на чітке виконання державою своїх обов’язків.  
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Термін «LeanProduction» вперше був використаний в статті Джона Крафчика в 

журналі MIT Sloan Management Review (SMR), у 1988 року, під назвою «Тріумф Лін 

системи виробництва» (John Krafcik «Triumph of the Lean Production System») (Krafcik,  

1988).  

У російській версії термін Lin перевели як «бережливое производство», або 

просто «Лін», в українській версії застосовують термін «ощадливе виробництво» або 

lean - менеджмент. Спочатку Лін на Заході і в Японії застосовували в галузях з 

дискретним виробництвом, насамперед в автомобілебудуванні. Потім концепція була 

адаптована до умов безперервного виробництва, далі - в торгівлі, сфері послуг, 

комунальному господарстві, охороні здоров'я, збройних силах і державному секторі. 

За словами Бондаренко С. С. «Lean Production» означає «виробництво», що 

очищене від всього “зайвого” або “Бережливе виробництво” (Bondarenko, 2008). 

Відомі вчені Джеймс П. Вумек і Деніел Т. Джонс вважали, що принципи ощадливості 

краще пристосовуються в період фінансової кризи (Vumek, Dzhons, 2011), тому 

щосаме система “ощадливе виробництво” є інструментом, з використанням якого 

можна суттєво скоротити втрати на підприємствах. Привабливість Лін в тому, що 

система на 80% складається з організаційних заходів, і тільки на 20% складають 

інвестиції в технологію (Veider, 2007).  

Відповідно до концепції ощадливого виробництва всю діяльність підприємства 

можна класифікувати так: операції і процеси, що додають цінність для споживача, і 

операції і процеси, що не додають цінності для споживача. Все, що не додає цінності 

для споживача, з точки зору ощадливого виробництва, класифікується як втрати, і має 

бути усунуто. 

Суть ощадливого виробництва представляється у вигляді п'яти принципів 

(Bondarenko, 2008): 

Перший – визначити цінність конкретного продукту. 

Другий – визначити потік створення цінності для цього продукту. 

Третій – забезпечити безперервний потік створення цінності продукту. 

Четвертий – дозволити споживачеві витягати продукт. 

П'ятий - прагнути до досконалості. 
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Для визначення цінності конкретного продукту необхідно скласти карту потоку 

цінностей. Як тільки організація навчиться правильно визначати цінність, бачити весь 

потік створення цінності, безперервно додавати цінність в продукт на кожному етапі 

потоку і дозволить споживачеві витягати цінність з організації, всі учасники процесу 

зрозуміють, що процес поліпшення нескінченний. Можна скільки завгодно 

зменшувати трудовитрати, час, виробничі площі, собівартість і помилки, при цьому 

створюючи продукт, який все більше і більше наближається до того, що дійсно 

потрібно споживачеві. 
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