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SOCIAL SCIENCES
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND INFORMATIONAL SPACE: FORMATION,
EFFICIENCY AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES
Tyhran Avahumian
MA, Polonia University in Czestochowa, e-mail: tigranu444@gmail.com, Poland
Abstract. The article showed the actual problems of educational, scientific and informational
space, ways of their solution. The formation, efficiency of spaces and trends of future development
are considered.
Keywords: knowledge, information, system, education, science, space, development.
Definition of the concept of "scientific and educational space":
1. National unity in education in the process of decentralization of education, preserving the
interconnection and continuity of structures and preserving the rights of every citizen of the state to
receive full education regardless of place of residence.
2. Multilevel and complex social organization, which consists of formal education,
informal, informational and incidental.
3. The totality of educational technologies, extra-curricular work, management of
educational process, interaction with external educational and social institutions.
The effectiveness of education depends primarily on the information and cognitive
environment, that is, on existing communication links, information capacity, library resources and
services, the dissemination of the latest educational and teaching technology, forms and methods of
teaching.
The basic features of a single educational-scientific system:
- unity of purpose - all levels of education work to solve unified, clearly formulated,
personally and socially significant tasks that make up the logical system;
- the unity of the content of education - ensuring the compliance of educational programs
with the criterion of scientific substantiation; maximum availability of the best educational and
methodological materials; rapid integration into the mass educational practice of the most effective
pedagogical approaches and methods;
- the unity of quality of education - ensuring a unified high-quality education at all levels and
in all institutions irrespective of the territorial placement, departmental subordination, social
composition and economic status of students and students, etc;
- unity of assessment.
Scientific and educational networks carry out a unifying function, helping to create a unified
educational, scientific and informational space, create new forms of education, make available to
the general public a considerable amount of scientific and educational information that brings
education and science to a new level of development
Undoubtedly, the information base of the scientific and educational space of the University
is a library, the main task of which is the formation of an informational and cognitive electronic
environment for self-study, professional growth, implementation of scientific research, teaching and
methodological tasks, and the expansion of scientific communication.
Today, university libraries, thanks to equipping libraries with computer equipment, providing
access to Internet resources, have foundations for the mutual exchange of electronic resources; their
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joint formation, for use of multimedia archives of training courses and programs of distance
education; training for users and librarians.
At the national level, there is a problem of organizing the close interaction of libraries with
regard to the formation and storage of both printed and electronic scientific and educational
resources.
Thus, the following strategies for the development of libraries are singled out as options for
solving the library's problems in the context of the formation of the scientific and educational space:
- Removal of electronic scientific and educational resources at different levels: international,
national, regional, institutional;
- Processing and information-analytical processing of the withdrawn resources, their
structuring according to the classification of sciences, educational qualifications, educational
disciplines, types and types of electronic resources, etc.;
- Providing access to world scientific and educational electronic resources;
- Formation of the environment for the interaction of scientists by creating or presenting
virtual thematic discussions and conferences for current scientific problems.
A characteristic feature of the modern system of education and science is the dissemination
of such Internet resources among scholars and educators as: materials for teleconferences, discussion
groups, forums, scientific works, individual author's publications and personal pages, etc., which
requires the attention of library specialists for their further systematization and dissemination.
Actual is the development of international partnership in the field of formation of scientific
and educational space between university libraries of countries.
Scientific and educational networks include the following features of modern education: the
emergence and development of a global education system, the codification of knowledge and the
development of new technologies, lifelong learning, the focus on the synthesis of the latest scientific
knowledge and methodologies, and the widespread use of innovative information technology (IT).
Direct application of computer networks in the field of education is connected with the development
of the latest educational and educational programs, the use of Internet technologies in the educational
process.
The only information space - is a collection of databases, technologies of their management,
information and telecommunication systems and networks. In other words, the only information
space consists of the following main components:
- information resources containing data, information and knowledge, recorded on the
appropriate media;
- organizational structures, which ensure the functioning and development of a single
information space, in particular, the collection, processing, storage, distribution, search and transfer
of information;
- means of informational interaction of citizens and organizations that provide them with
access to information resources
The only information and educational space should be used as the basic technology of
learning, which means an individualized process of transferring and mastering the knowledge, skills,
skills and methods of cognitive activity of a person.
Education costs began to be considered not so much as consumer spending, one-time,
irreversible spending society's resources on education, but as one of the areas of investment in human
capital, which increases the future income of man, business and society.
The information space will be effective if it becomes open to the public, which in turn will
enable the coordinated interests of citizens, society and the state to be realized on an integrated and
systematic basis. An effective information space can be created and will be developed on the basis
of the relevant state information policy, which will ensure the country's progress towards the
construction of an information society. This movement should be based on the latest information,
computer, telecommunication technologies and communication technologies, the development of
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which leads to the rapid development of open information networks, primarily Internet, which gives
fundamentally new opportunities for international information exchange and on the basis of
transformation of various types of human activities.
References
Berestova, T. F. (2007). Library Information Space: Concept and Structure. Library science, No. 4,
38–43.
Zadorozhna, N.T., Kuznyetsova, T.V., Sotnykova, T.R. (2007). Principles of Internet technologies as
the basis for the formation of a single educational space. Information technologies and teaching
aids: electronic scientific professional edition, No. 3(4). [Electronic resource]. Retrieved from
http://www.ime.edu.ua.net/em4/emg.html.
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WAYS TO IMPROVE THE PENSION SYSTEM OF UKRAINE
Anastasiya Arienchuk
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: arienchuk.anastasiya@gmail.com, Ukraine
Annotation. The current state pension system of Ukraine and pension schemes of the
developed countries of the world, the shortcomings are highlighted, the main aspects and directions
of reforming the operating system are determined.
Keywords: pension system, pension reform, social protection, pension insurance, single
social contribution, insurance experience.
На сьогодні в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в країні,
важливого значення набуває питання ефективного витрачання коштів бюджету. Під
останнім, як правило, розуміють мінімізацію видатків на соціальну сферу де особливо
гострим є питання пенсійного забезпечення. Проте держава не може з огляду на інфляційні
процеси не підвищувати соціальні виплати та пенсії або відмовитись від них взагалі. А тому
виходячи з реалій сьогодення особливої актуальності набуває проблема побудови досконалої
та ефективної системи пенсійного забезпечення.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»,система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. Перший
та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загально
обов’язкового державного пенсійного страхування. Другий та третій рівні – систему
накопичувального пенсійного забезпечення (The Law of Ukraine " On Compulsory State
Pension Insurance ", 2003, No. 1058-IV).
Щодо економічно розвинених країни світу, то вони в своїй більшості переважно
використовують неоднакові пенсійні схеми. Наприклад, у Великій Британії недержавне
пенсійне забезпечення в основному зосереджено в руках страхових компаній, і саме вони є
власниками пенсійних резервів, таким чином, беручи на себе зобов’язання з виплати пенсій.
У США додатковими пенсійними виплатами займаються пенсійні фонди, які є
некомерційними організаціями й управляють активами фонду в інтересах учасників на
довірчій (трастовій) основі. У Швейцарії передбачена обов’язкова особиста участь всього
населення у пенсійній системі. Також варто відмітити, що внески до пенсійної фонду
сплачують не тільки за працюючих осіб, а й за їхнє подружжя, навіть у тих випадках, коли
останні не працюють. Щодо Франції, то тут велика частина прибутку літніх громадян
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забезпечується системою соціального страхування. Пенсії компаній і добровільні приватні
системи мають другорядний і додатковий характер.
Гострою проблемою Європи є демографічний фактор, а саме старіння нації та низька
народжуваність. Так, наприклад у Німеччині на 100 працюючих приходиться 36 пенсіонерів.
Щодо України, то на даний момент 10 працюючих утримують більше 11 пенсіонерів. В
першу чергу пов’язано це з міграцією робочої сили і тінізацією доходів. Відсоток зайнятості
працездатного населення України на сьогоднішній день становить 52,6%: з 26 мільйонів осіб
працездатного віку мають офіційну роботу лише 16,3. За оцінками ПФ, 25% українців
працюють неофіційно. З 20 мільйонів працездатних українців працюють тільки 16 мільйонів,
а ЄСВ, який поповнює ПФ, платять тільки 10,1 мільйона чоловік. Решта - аграрії, працівники
сфери послуг і т.д. - мають право не платити і активно цим правом користуються. За
підрахунками Інституту демографії, в 2050-му в Україні співвідношення працюючих до
пенсіонерів буде 10 до 15 (Офіційний сайт Державної статистики України, 2018). Дана
ситуація пов’язана з недовірою українського народу до діючої системи пенсійного
забезпечення. Адже більшості українців вважають її неефективною і соціально
несправедливою. Також до недоліків, можна віднести незрозумілу формулу нарахування
пенсії та помилки при її обчислені.
Усі вищенаведені проблеми, мають один наслідок – дефіцит пенсійного фонду. А
тому, можна запропонувати, частково перейняти досвід інших країн, а саме: диверсифікувати
джерела пенсійного забезпечення, але центральну роль в пенсійному забезпеченні, залишити
державному пенсійному фонду. Пояснити дане рішення можна тим, що в Україні на сьогодні
є нерозвиненим фінансовий ринок, в тому числі і страховий, а також у більшості населення
відсутня довіра до недержавних фондів. А тому для того, щоб вирівняти баланс поколінь
потрібно ефективно витрачати кошти. Для цього потрібно:
- переглянути вже надані пенсії; скасувати можливість придбання років страхового
стажу, адже це дає ефект лише в короткостроковій перспективі;
- збільшити пенсійний вік до 65 для всіх, але зробити винятки за станом здоров’я і
контролювати такі випадки;
- колосально збільшити ЄСВ на 5 років, більш ніж до рівня 2015 року. Сума збільшення
повинна в повному обсязі йти до пенсійного фонду, це дозволить профінансувати дефіцит і
майбутні пенсії; відмінити усі пільги для СПД стосовно ЄСВ.
А також для того, щоб стимулювати молодь залишатися працювати в країни, піднімати
її економіку і як наслідок накопичувати гідну пенсію можна запропонувати візуалізувати
накопичення. А саме створити відповідну інформаційну систему, в якій кожен користувач
зможе створити «власний кабінет», де буде висвітлена інформація про всю історію
нарахувань заробітної плати, відрахувань до пенсійного фонду та прозорий і легкий у
використанні калькулятор пенсій у якому, буде автоматично розраховуватись майбутнє
забезпечення з урахуванням діючої законодавчої бази. Як наслідок дана візуалізація може
призвести на перших етапах до зменшення тінізації доходів, а згодом і до повного
викорінення такого явища. Також потрібно додати функцію самостійних внесків, в
електронному варіанті, до пенсійного фонду, які будуть знаходитись на особистому рахунку
користувача та коригуватися на індекс інфляції до виходу платника на пенсію і додаватись
до основної суми пенсійного забезпечення. Таке нововведення забезпечить державі
додаткову акумуляцію довгострокових фінансових ресурсів, що позитивно відобразиться на
економіці в цілому.
Література
Khemii, A. (2017). Implementation of modern foreign approaches to Ukrainian pension system
reforming. Baltic Journal of Economic Studies, 1 (3), 93-98.
Starosta, O. (2015). Analysis of solidarity pension system of Ukraine: problems and main ways of
reforming. Baltic Journal of Economic Studies, 2 (1), 142-147.
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Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 09.07.2003,
№ 1058-IV. Відомості Верховної Ради України, № 49-51, cт. 376.
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MODERN POLICY MARKET INSTRUMENTS IN UKRAINE
Roman Baryshenskiy
MA, Kryvy Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: roman.baryshenskiy@gmail.com, Ukraine
Abstract. Political marketing in Ukraine is entering an active phase. In 2019, there will be
two types of elections, and political parties will start fighting between themselves using different
methods. Now marketing is in all spheres of human life, so it is not surprising that today it has
widespread in politics.
Keywords: political marketing, election process, advertising.
Сьогодні вже можна підбити деякі підсумки становлення політичної реклами.
Проблема використання політичної реклами особливої актуальності набула після прийняття
у 2003 р. нової редакції Закону «Про рекламу» і значного її зростання під час останніх
виборчих кампаній, освоєнням усе більшої кількості каналів комунікації, використанням
нових різноманітних типів рекламних звернень (Temerivskiy, 2010).
Політична діяльність за будь яких умов, суспільно-політичних систем і типів
державного устрою, як і комерційна, також спрямована на завоювання та утримання
контролю над ринком, але ринком специфічним – ринком влади. За тоталітарних і
диктаторських режимів боротьба точиться переважно силовими методами, аж до фізичного
знищення опонентів.
Отже, за умов цивілізованого змагання за право управляти політичною сферою
суспільства під політичним маркетингом ми будемо розуміти сукупність форм, методів і
технологій дослідження, проектування, регулювання та впровадження у суспільно-політичну
практику тих чи інших настанов суспільної свідомості з метою завоювання та утримання
контролю за ринком влади (Bebik, 2000).
Сучасний виборець перенасичений рекламою, тому зараз перш за все усі політичні
партії борються за завоювання уваги. Перед виборами усі партії розпочинають активну
іміджеву компанію, а потім, завоювавши собі прихильників, намагаються втримати їх до
терміну виборів.
У контексті особливостей сучасного політичного розвитку відбувається
трансформація політичних технологій та засобів організації політичного простору. На зміну
адміністративному регулюванню політичних процесів з боку органів державної влади
приходять нові форми артикуляції інтересів суспільних груп та спільнот, зокрема ―
комунікативні технології, до яких належать політична реклама, пропаганда та політичний PR.
В інформаційному просторі саме політична реклама виступає провідним комунікативним
засобом взаємодії між владою та суспільством, особливо у період виборчих кампаній (Babina,
2012).
Перші політичні кампанії вибудовувалися на матеріальному заохоченню виборців.
Окрім красномовних обіцянок, людям роздавали продукти харчування, канцтовари та дрібну
техніку.
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Зараз політичний маркетинг дійшов до нового рівня. Партії створюють свої брендбуки та дотримуються в усьому свого стилю. Для цього, вони проводять великомасштабні
дослідження по країні. В ХХІ сторіччі суспільну думку можливо досліджувати в інтернеті.
Сервіси аналітики дають змогу відстежувати активність, залученість, інтерес до певних
розділів та тем. Також сервіси допомагають дуже швидко дослідити думку про певних осіб
або організацій використовуючи інтернет мережу.
Але навіть в цивілізованому суспільстві не може обійтись без «брудної реклами».
Отримавши аналітичні данні про свій рейтинг, деякі політичні діячі починають в ступати в
фазу так званого «чорного піару». Вони починають створювати фейкові новини про своїх
опонентів, замовляють собі рекламу в якій показують свій завищений рейтинг з метою ввести
виборців в оману та роблять усе можливе для зниження рейтингу свого конкурента. Не
секрет, що в Україні більшість медіа-компаній, телеканалів та ЗМІ належить олігархіату. Така
сама ситуація і з більшістю партій. Вони висувають своїх «карманних» політиків у владу з
метою лобіювання своїх інтересів. Це дуже добре видно, якщо порівняти інформацію з різник
ЗМІ. Дивлячись хто випереджує рейтинги в передвиборчій гонці тому й належить телеканал.
В сучасній політиці також не може обійтись без «партизанського» маркетингу. Мозок
сучасного виборця вже перенасичений усіма методами захоплення його уваги,
політтехнологи використовують цей інструмент, як один з найдешевших та най
непомітніших. Вони створюють «вірусні» відео чи картинки, політичні «меми», епатажні
новини при цьому відкрито наголошуючи, або показуючи авторів цих «перлів». Виборці
активно поширюють ці новини самі тим самим створюючи чи навпаки знижаючи рейтинг
окремих осіб.
Отже, сьогодні перше і головне місце серед політичної реклами займає реклама по
телебаченню, оскільки вона має найбільше охоплення виборців. Тенденції телевізійної
реклами зводяться до не персоналізованих відео звернень, без конкретних осіб. Це робиться
для того, щоб не набридати глядачу та не асоціювати конкретних осіб з політичною партією
або рухом. Друге місце, між собою, ділять зовнішня реклама та реклама у друкованих ЗМІ.
Друкована продукція поширюється в конкретних місцях, на ній розміщуються проблематика,
яка є піковою для конкретного регіону. Такий вид маркетингових заходів орієнтований на
категорію людей похилого віку, бо вони є найактивнішими читачами друкованих ЗМІ та POSпродукції. І нарешті третє місце посідає інтернет реклама. Вона є найбільш персоналізованою
та відстежуваною. Така реклама має прозору аналітику в режимі тут і зараз, і вона може дуже
швидко редагуватися. Орієнтується вона на виборців від 18 до 50 років. Це є найменш
агресивний вид політичної реклами. Також цей вид реклами є найменш затратним, адже її
налаштування дозволяють зробити оплату тільки по взаємодії з нею. Інтернет-реклама на
сьогодні є інновацією і в умілих руках вона може стати справжнім конвеєром по
виготовленню виборчого рейтингу.
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CONSUMER RIGHTS PROTECTION WHEN ORDERING ONLINE:
EXPERIENCE OF EU COUNTRIES
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MA, Polonia University in Czestochowa,
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Abstract. The article summarizes the methods of protecting consumer rights in the area of
distance contracts. It analyzes the ways to protect violated consumer rights in Ukraine when ordering
goods through the Internet. The main problems of protection of consumer rights in modern economic
conditions are highlighted. Proposals on the improvement of the Ukrainian legislation on consumer
rights protection at the conclusion of contracts at a distance are worked out.
Keywords: distance contract, online store, product return, electronic digital signature, seller's
liability.
To date, the ordering of goods or services through the Internet is popular but, nevertheless,
there is a large number of violations of the rights of consumers who buy goods in the Internet shops.
The legal regulation of the protection of the rights of consumers who buy goods in the Internet
- stores is, in particular, the provisions of the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On
Consumer Rights Protection", and the Law of Ukraine "On E-Commerce".
Thus, according to part 2 of Article 13 of the Law of Ukraine "On Consumer Rights
Protection", before the conclusion of contracts at a distance, the seller (performer) must provide the
consumer with information on: the name of the seller (the executor), his location and the procedure
for accepting the claim; the main characteristics of the product; price, including shipping, and
payment terms; warranty and other services related to the maintenance or repair of products; other
terms of delivery or performance of the contract; the minimum duration of the contract, if it involves
the periodical delivery of products or services; the cost of telecommunication services, if it differs
from the marginal fare; the period of acceptance of proposals; the order of termination of the contract
(The Law of Ukraine "On consumer rights protection", 1991).
In case of failure to provide the above information in accordance with Article 23 of the Law
of Ukraine "On Protection of Consumer Rights", the economic entity is liable in the amount of 30
percent of the value of the goods received for the sale of the batch, the work performed, the service
provided, but not less than five non-taxable minimum incomes of citizens, and in the case when
according to the law the business entity does not keep a record of income and expenses, - in the
amount of five non-taxable minimum incomes of citizens (The Law of Ukraine "On consumer rights
protection", 1991).
In the case of providing the above information, the representative of the Internet store must
confirm the order in writing or by e-mail, that is to provide the consumer with information that can
be reproduced or stored electronically in any way. For example, a screenshot of the Internet page a page that a buyer gets before a purchase request for a product is generated. Confirmation of
information is not required if the service is provided by means of remote communication and is paid
through the operator of telecommunication services.
That is, the law does not establish what exactly confirms the fact of the seller's refusal to
provide the necessary information to the consumer. In our opinion, such confirmation of the refusal
may be a correspondence between the subject of the business and the consumer on the Internet, since
in the absence of a legal address the consumer is not able to send the insured letter to the business
entity.
In the case of receiving a low-quality product (work or service), the consumer may terminate
a distance contract by informing the seller (the executor) about it within 14 days from the moment
of confirmation of the information, receipt of the goods, the first delivery of the goods or from the
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time of its conclusion. Return of things is also a fact of termination of the contract. If the information
is not confirmed, the consumer has the right to terminate the contract within 90 days from the receipt
of such information, or in the case of the sale of material items - from the moment of receipt of the
goods or the first delivery of the goods. If during this period the confirmation of the information has
been corrected, the consumer has the right to terminate the contract within fourteen days from the
receipt of the corrected confirmation.
As we see, the norm of the law does not clearly set out in what form should there be such a
notice of termination of the contract, concluded at a distance. In addition, the lack of information on
the location of the manufacturer or the seller altogether deprives the consumer of the opportunity to
return the goods, which could indicate the termination of the contract. There is also no norm
regulating the responsibility of the manufacturer or seller for refusing to repay the money in the
event of such a refusal under Article 13 of the Law of Ukraine "On Consumer Protection" (The Law
of Ukraine "On consumer rights protection", 1991).
In accordance with part 1 of Article 208 of the Civil Code of Ukraine, transactions between
an individual and a legal entity, as well as between individuals, in an amount exceeding twenty times
the amount of the non-taxable minimum income of citizens, must be made in writing. " An exception
is established in Part 1 of Article 206 of the Civil Code of Ukraine: "Orally can be executed
transactions that the parties fully perform at the time of commission, with the exception of
transactions that are subject to a notarial and / or state registration, as well as transactions for which
failure to comply with the written form has the consequence their nullity (The Civil Code of Ukraine,
2003).
Consequently, the contract of sale can be concluded orally in the following cases: the seller
is an individual entrepreneur and the cost of the goods does not exceed 340 UAH. the moment of
payment and receipt of the goods coincide (regardless of the purchase price and the status of the
Internet store), that is, the order delivers the courier of the store and he also accepts cash in payment.
The lawyer can be considered a written act if its contents are available in one or several
documents: in letters, telegrams, exchanged by the parties. For example, the invoice that the online
store sends to the consumer after the order is placed. The lawyer will be signed in writing when the
Internet store in writing confirms the information in accordance with Article 13 of the Law of
Ukraine "On Consumer Protection". The acceptance of the seller's offer and the ordering is indicated
by the receipt of the payment or the telegrams in which the consumer agrees to purchase the goods.
Also, the Civil Code of Ukraine admits that the parties can express their will with the help of
a teletype, electronic or other technical means of communication. That is, if the seller and the buyer
exchanged e-mails, the contract of sale can be considered concluded in writing. To improve the legal
regulation of the purchase through the Internet, it is necessary to oblige the parties to use electronic
signatures.
In the EU, the legal regulation of the protection of consumers' rights when ordering through
a network - Internet in the EU is carried out by Directive 2011/83 / EU of the European Parliament
and of the Council of 10/25/2011. on consumer rights (hereinafter referred to as Directive 2011/83
/ EU), which seeks to approximate the laws of the Member States on distance contracts, off-premises
contracts and some other aspects of consumer relations with a view to improving the functioning of
the internal market by achieving a high level of consumer protection. The main stories of this
directive are:
- Prohibition of hidden costs for consumers when entering into contracts via the Internet (Part
2 of Article 8);
- the prohibition of surcharges for payment by credit card (Article 19) and overcharged tariffs
when making an order by telephone (Article 21);
- increased transparency of prices (Clause (c), Part 1, Article 5, and Clause (e), Part 1, Article
6);
- Prohibition of pre-setting automatic conditions in online order forms (Article 22);
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- clarity of information about who pays for the return of the goods in the event of withdrawal
from the contract (Clause (i) Part 1, Article 6, Part 1, Article 14);
- Increasing the level of protection of consumers in relation to digital products (Clauses (s)
and (r) of Clause 1 of Article 6, Clauses (g) and (h) of Part 1, Clause 5);
- the introduction of a single form for waiving the treaty for all Member States (Part 1, item
11);
- the only 14-day withdrawal from the contract (Article 9) and the possibility of extending it
to 12 months (Article 10);
- detailed regulation of the right to return the money to the buyer and a single 14-day period
for the return of money (Article 13).
The legal regulation of distance contracts in Ukrainian legislation is obsolete and does not
take into account the novelties of Directive 2011/83 / EU. Yes, the Directive provides for a wider
range of information that should be provided to the consumer prior to the conclusion of the contract.
Also, the Directive provides for a reliable consumer protection in case of termination of a contract
concluded at a distance. For example, the 14-day withdrawal period is extended to 12 months if the
consumer was not properly informed about his / her right of refusal (Article 10 of Directive 2011/83
/ EU), in the Ukrainian law, namely, part 4 of Article 13 of the Law of Ukraine "On consumer rights
protection" this period is extended to 90 days.
Directive 2011/83 / EU is not listed in Annex XXXIX to the Association Agreement.
However, in view of the purposes and reasons for its adoption, and in particular its importance for
the functioning of the EU internal market, it is necessary to take into account its provisions in the
process of approximation of Ukrainian legislation to the EU standards instead of the provisions of
Directives Nos. 97/7 / EU and 85/577 / EEU, which have lost validity.
Consequently, we can conclude that online stores can be characterized as a global virtual
electronic market that does not have any territorial or time constraints that allows you to make a
permanent purchase of goods or order the performance of certain services. Today, despite the
legislator's attempts to resolve the problematic issues connected with the conclusion of contracts for
the sale and purchase of goods at a distance or outside the trade or office premises, there are a number
of problems that need to be solved in the field of consumer protection.
Firstly, despite the direct indication of the law that the seller is obligated to provide
information about himself and the product and the established liability in the event of noncompliance with the specified norm, unscrupulous sellers often ignore these rules and do not provide
the necessary information at the consumer's request. In such a case, we propose to oblige the parties
to use electronic digital signature when entering into contracts at a distance. We propose to increase
the responsibility of sellers for non-fulfillment of the specified condition, and also oblige Internet
shops to indicate their location and the procedure for filing claims and increase the liability for
failure to comply with the specified conditions.
Secondly, the law does not establish what exactly is confirmation of the fact of the seller's
refusal to provide the necessary information to the consumer. In our opinion, such confirmation of
the refusal may be a correspondence between the subject of the business and the consumer on the
Internet, since in the absence of a legal address the consumer is not able to send the letter with a
valuable letter to the business entity.
Thirdly, it is necessary to ensure a reliable consumer protection in case of termination of a
contract concluded at a distance, for example, the 14-day term of withdrawal of the contract is
extended to 90 days, if the consumer was not properly informed about his right of refusal, such a
term should be increased to 12 months as in EU law.
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Abstract. The essence of financial security of the state is considered. The indicators that
affect the financial security of Ukraine are analysed. The problems worsening the level of financial
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Створення передумов для успішного економічного розвитку держави, забезпечення
належного рівня соціально захисту населення, забезпечення обороноздатності, підвищення
добробуту громадян та вирішення низки актуальних соціально-економічних проблем не
може бути здійсненне без досягнення надійної фінансової безпеки. Адже, остання є
ключовим чинником у вирішенні економічних проблем, що стоять перед країною, регіоном
та підприємством, особливо, коли країна знаходиться у складному воєнно-політичному стані.
Відповідно до затверджених Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня
економічної безпеки України фінансова безпека визначається, як стан фінансової системи
країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціальноекономічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та
дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи
країни (Грищук, 2016).
Фінансову безпеку будь-якої держави визначають такі показники, як дефіцит
державного бюджету, рівень внутрішніх і зовнішніх боргів, інфляційні процеси та обсяг
міжнародних резервів. Розглянемо кожен з них.
1. Дефіцит державного бюджету. Це явище значною мірою несе негативні наслідки.
Однак відповідно до теоретичних досліджень існує такий розмір дефіциту, який не завдає
шкоди економіці. Згідно з «Пактом про стабільність і зростання» граничні межі бюджетного
дефіциту дорівнюють 3 % від ВВП країни. Насправді максимальний допустимий розмір
дефіциту від ВВП може збільшуватись. В Україні у 2014 році бюджетний дефіцит сягав 4–6
% до ВВП, що свідчить про небезпеку виникнення хронічного дефіциту, подолання якого з
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кожним роком ускладнюється. Проте, з року в рік його частка поступово скорочувалась і в
2017 році складала 1,6 % до ВВП. Однак, навіть таке суттєве зниження не посприяло тому,
щоб розмір дефіциту державного бюджету був оптимальним порівняно з ВВП (Громко,
Матвійчук, 2018; Мирончук, Паночишин, 2017).
З метою подолання дефіциту бюджету уряд став використовувати кредитний метод, в
основі якого лежать операції з залучення коштів бюджету України на умовах повернення,
платності та строковості, які в кінцевому рахунку призводять до виникнення зобов’язань
країни перед кредиторами. Внутрішніх запозичень країни не вистачає для покриття дефіциту
бюджету, тому Україна змушена звертатися до міжнародних кредиторів.
2. Рівень внутрішніх і зовнішніх боргів. В Україні 64 % державного боргу складають
гроші іноземних кредиторів і 36 % – гроші українців, які позичили державі. Наслідками такої
ситуації є погіршення економічного становища країни, перерозподіл доходів між різними
верствами населення та відтік національного капіталу за кордон. Згідно з даними вітчизняних
та іноземних досліджень економічно безпечний рівень державного і гарантованого державою
боргу для України наразі становить близько 35 % від ВВП. В 2013–2014 рр. зі зростанням
рівня ВВП країни відбулось стрімке збільшення Державного боргу, яке не припинялось з
кожним наступним роком і у 2017 році Державний борг України у відсотках до ВВП склав
82,9 %, а це на 47,9 % перевищило безпечний рівень державного і гарантованого державою
боргу України.
З метою вирішення боргової проблеми, Уряд України протягом 2015 року робив
спробу часткової реструктуризації. Проте, кредитори довгий час не йшли на умови Уряду.
Але все ж таки Уряду вдалося досягти домовленості про реструктуризацію близько 19 млрд.
дол. США і списання 20% боргу або близько 4 млрд. дол. США (Громко, Матвійчук, 2018).
3. Рівень інфляції. Це своєрідне економічне явище є сигналом фінансових негараздів,
які потребують негайного втручання, передусім з боку офіційних державних структур. Так,
рівень інфляції був найвищим у 2015 році і складав 43,3% при нормативному значенні 5%.
Проте незважаючи на зменшення даного показника до 12,4% у 2016 році, знецінення
національної валюти продовжує знаходитись на високому рівні. Високий рівень інфляції
призводить до припинення виробництва, та уповільнення економічно зростання, що може
викликати стагнацію (Радіонов, 2015).
4. Міжнародні резерви. Для стабілізації курсу національної валюти у 2014 році було
використано міжнародні резерви, що спричинило їх зменшення до 6,6 млрд. дол. США.
Реструктуризація зовнішнього боргу та отримання фінансування від МФО надали Україні час
для макроекономічної стабілізації, запровадження структурних реформ та збільшення
міжнародних резервів, які у 2015 році становили 12,4 дол. США. Проте збільшення
міжнародних резервів є негативним явищем, адже максимально допустимий рівень їхнього
розміру не має перевищувати 5 млрд. дол. США (НБУ, 2018).
Отже, рівень фінансової безпеки держави досі залишається критичним. Відновленню
нормального функціонування фінансової безпеки України заважають такі проблеми, як
високий рівень зовнішнього боргу, висока вартість банківських кредитів, значний рівень
доларизації економіки, постійне збільшення частки тіньового сектору економіки, від’ємне
значення платіжного балансу.
Для подолання вищезазначених проблем та підвищення рівня фінансової безпеки
держави доцільно запропонувати шляхи зміцнення таких її складових:
- бюджетна безпека - проведення оптимальної податкової політики в контексті
зростання загального обсягу бюджетних доходів та рівномірне поєднання внутрішніх і
зовнішніх джерел фінансування бюджетного дефіциту;
- боргова безпека - зменшення негативного сальдо торговельного балансу України та
використання позикових коштів міжнародних організацій на стимулювання економічного
розвитку країни, а не погашення боргів уряду;
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- банківська безпека - розроблення заходів щодо запобігання відтоку депозитів
фізичних осіб, відновлення довіру населення щодо розміщення коштів на довгостроковій
основі; зменшення ставки за кредитними ресурсами, наближаючи їх до рівня європейських
країн;
- валютна та монетарна безпека - установлення НБУ «плаваючого» валютного курсу
національної валюти з метою припинення девальваційних процесів; збалансування
грошового й товарного ринків, тобто зниження рівня інфляції; спрямування кредитних
ресурсів МВФ не на «штучну» підтримку гривні, а на структурні інвестиційні зрушення та
реформування економіки, суворий контроль доцільності використання таких коштів;
зменшення питомої ваги готівкових коштів у загальному обсязі грошової маси, що сприятиме
зменшенню рівня тінізації економіки.
Здійснення цих заходів є актуальним для України, що вкрай потребує збалансування і
комплексної взаємодії всіх гілок влади та суб’єктів господарювання. Адже реалізація даних
дій забезпечить можливість значно підвищити рівень фінансової безпеки держави та досягти
економічного зростання в умовах глобалізації.
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Abstract. The article deals with the market of startups and investigates its innovative
potential in the system of factors of global economic growth. It is proved that the startup industry
has already become an important component of the global economic system and is one of the main
driving forces behind the development of countries with different levels of economic growth.
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Глобальне економічне зростання неможливе без інновацій та інвестицій, а інновації
неможливі без розвитку та інвестицій. На етапі економічного зростання країни ці процеси
пов’язані із переведенням функціонування галузей, видів економічної діяльності, секторів
економіки, суб’єктів господарювання в інноваційне русло. Однією з сучасних форм
глобального інноваційного розвитку виступає стартап-індустрія.
Протягом останніх років стартап індустрія стала однією з рушійних сил
конкурентоспроможного розвитку економіки. Сьогодні стартап виступає найсучаснішою та
найперспективнішою формою ведення бізнесу. Безліч відомих на сьогоднішній день проектів
починалися саме як стартап. Google, Apple, Livejournal, Microsoft, Facebook, YouTube,
Wikipedia - всі вони колись були просто перспективними стартапами. І коли йдеться не
просто про створення, а й про подальше та, головне, успішне функціонування стартапу, то
можна говорити уже про стартап як прогресивну форму інноваційного підприємництва. У
провідних країнах світу саме стартапи стали драйвером і локомотивом розвитку економіки.
Стартап - це процес виходу на ринок новоствореної компанії за короткі терміни і, як
правило, при мінімальних вкладеннях з інноваційним проектом.
Від звичайної компанії стартап відрізняється тим, що він у себе включає:
- інновацію (це або відкриття нового ринку в світі, або відкриття нового ринку в
певному регіоні);
- обмежені початкові інвестиції (у більшості випадків, початкові інвестиції - готівка
засновників проекту, залучення венчурних інвестицій або краудфандинг);
- швидкий розвиток (стартапи створюються в середньому 3-4 місяці, винятком можуть
стати високотехнологічні стартапи, на запуск яких може знадобитися до року).
Інноваційний потенціал стартапів можна визначити на основі статистичних даних
міжнародних рейтингових компаній. Так, аналіз даних рейтингової таблиці країн світу за
2016 рік за кількістю успішних стартапів, які в них засновані, показав, що до даного переліку
увійшли 137 країн. На першому місці знаходилися США (32413 стартапів), на другому – Індія
(3788 стартапів) і третю позицію займала Індонезія (1520 стартапів). Згідно даних Global
Entrepreneurship Monitor,у 2016 р. 472 мільйони підприємців проводили активну роботу з
розроблення і просування інноваційних ідей, за цей період було зареєстровано 305 мільйонів
стартапів. В середньому ж кожного року в світі реєструється 100 мільйонів стартапів.
За 2018 рік цифри значно зросли,що свідчить про стрімкий розвиток світової стартапіндустрії. За даними 2018 року до десятки країн з найбільшим обсягом успішних стартапів
входять: США (45872), Індія (5763), Велика Британія (4827), Канада (2408), Німеччина
(1947), Індонезія (1939), Франція (1373), Австралія (1281) (табл.1).
Глобальна cтартап-революція продовжує набирати обертів. Загальний обсяг
венчурних інвестицій у стартапи у 2017 році сягнув десятилітнього максимуму,
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перевищивши цифру в $140 млрд. А додана вартість, створена стартап-економікою з 2015 по
2017 роки, виросла до $2,3 трлн, що на чверть перевищує показник 2014-2016 років.
Компанії, що стали драйверами першого та другого покоління глобальної стартапекосистеми – додатки для соціальних медіа, цифрові медіа та інші інтернет-компанії – вже
сформували сталий ринок. Хоч саме ці бізнеси і створили інфраструктуру, якою і зараз
користується зокрема і нове покоління стартапів (Facebook і Google як платформи для
глобального маркетингу, WordPress для публікації контенту і так далі), кількість стартапів у
цьому сегменті не лише не зростає, а навіть зменшується.
Таблиця 1
Рейтинг успішності стартапів серед країн у 2018 році
Місце в рейтингу

Країна

2016

2018

Темпи приросту, %

1
2
3
4
5
6
7
8

США
Індія
Велика Британія
Канада
Німеччина
Індонезія
Франція
Австралія

32413
3788
1 269
658
539
1520
734
483

45872
5763
4827
2408
1947
1939
1373
1281

41,5
52,1
280,3
265,9
261,2
27,6
87,05
165,2

Водночас динамічне зростання нових проектів спостерігається за наступними чотирма
напрямами:
1. прогресивні технології виробництва/робототехніка;
2. агротехнології;
3. блокчейн;
4. штучний інтелект/аналіз данних та аналітика.
Прогресивні технології виробництва/робототехніка, агротехнології та блокчейн все ще
перебувають на стадії становлення та зростають завдяки збільшенню кількості стартапів. За
різними оцінками, ці підсектори сумарно становлять від 0,6% до 1,5% від глобального ринку
стартапів.
Темпи зростання за напрямом штучний інтелект/аналіз даних та аналітика також є
помітними. Водночас цей сектор є значно більшим і займає 5% світової стартап-економіки.
Після більш детального аналізу стає зрозуміло, що драйверами росту ринку є саме компанії,
що працюють у сфері штучного інтелекту.
Зміни також спостерігаються на глобальній карті підприємництва. По-перше,
збільшується активність Азії. По-друге, лідерство США стає все менш вираженим. Сполучені
Штати та Кремнієва долина залишаються основними творцями глобальної стартапексосистеми, але їхня гегемонія вже не є такою очевидною як раніше.
Протягом останніх шести років виросла частка фінансування АзійськоТихоокеанського регіону, водночас рівень фінансування компаній у США впав. У 2017 році
обсяги венчурних інвестицій в стартапи Сполучених Штатів знаходилися на тому ж рівні, що
і фінансування стартапів Азійсько-Тихоокеанського регіону – по 42% від обсягу глобальних
інвестицій. Якщо подивитися на сумарну кількість інвестицій за 2016-2017 роки – США
знаходиться трохи попереду (рис.1).
Крім цього, Китай перевершив США за таким показником, як виробництво знань
(оцінюється за кількістю патентних заявок). Це особливо помітно у таких секторах, як
штучний інтелект та блокчейн. Якщо США все ще перемагає за обсягом інвестицій в проекти
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по дослідженню та розробці штучного інтелекту (АІ) та блокчейн-проекти, то в патентуванні
ситуація протилежна.
У 2017 році Китай учетверо перевершив США за кількістю патентних заявок,
пов’язаних з AI, та втроє – за кількістю патентних заявок, пов’язаних з блокчейном.
80

США

60

Європа

40

20

АзійськоТихоокеанський
регіон

0

Америка (викл.
США)

2012-2013 2013-20142014-2015 2015-20162016-2017

Рис. 1. Венчурні інвестиції в стартами за регіонами, %
Якщо аналізувати фінансовий фактор, то лідерами серед екосистем в кількості різних
джерел та якості фінансування є такі екосистеми як Силіконова Долина та Нью-Йорк. Іншими
екосистемами, які мають високий фінансовий доступ, є Сингапур, Лондон та Лос-Анджелес.
Тим часом, Бостон, Париж і Шанхай не показують високих результатів. Майже всі 20
провідних екосистем мають більшу середної якість фінансування, що визначається наявністю
досвідчених ринків венчурного капіталу.
Отже, у розрізі світової економіки інноваційна діяльність та , зокрема, стартами вже
посідають важливе місце, а умови глобального ринкового середовища диктують необхідність
активізації
стартапів
як
найбільш
ефективного
способу
підвищення
конкурентоспроможності країни і подальшого її розвитку. Зокрема для країн, що
розвиваються та мають значний інноваційний потенціал, розвиток стартап-індустрії може
забезпечити розвиток економіки знань та вивести країну на високий рівень науковотехнічного прогресу.
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THE MODERN BUSINESS ENVIRONMENT OF UKRAINE
Anastasiia Beskrovna
MA, Polonia University in Czestochowa,
e-mail: anastasiia.beskrovna1994@gmail.com, Poland
Abstract. The article is devoted to the analysis of the business environment in Ukraine, which
is a prerequisite for using the business potential, improving the efficiency and stability of the
economy. The influence of the business environment on the dynamics of the number of business
entities in Ukraine is analyzed and the prospects of growth of their number are estimated. The
authors focus on the fact that the prevailing business environment determines the level of
entrepreneurial activity.
Keywords: "business environment", rating "Doing Business-2018", subjects of economic
activity.
Harmonious development of the state requires simultaneous fulfillment of the material and
spiritual problems of the population, which, according to the law, the growth of needs is constantly
changing. In addition, for sustainable development of the country it is necessary to ensure highly
efficient use of available resources, conservation, reproduction and environmental protection. All
this can’t be realized without adequate financial resources. That is why one of the most important
tasks facing the state is the development of a competitive economy. A prerequisite for increasing
the efficiency and stability of the economy, the use of positive business potential is to create a
supportive business environment. Analysis of recent research and publications. The purpose of the
article - is to determine the essential characteristics of the business environment and to investigate
its impact on the dynamics of the number of business entities in Ukraine, and to predict the number
of business entities in Ukraine. In the economic literature, the business environment is presented as
a complex, multidimensional, multifunctional system. Under the business environment it is
understood to mean a combination of all external and internal factors of the enterprise, which greatly
affect its functioning. Among such main factors are distinguished consumers of products, suppliers,
competitors, state regulation, as well as social, political, technological, legal and environmental
conditions (Buryak, 2012: 26).
According to the World Bank, the business environment consists of a set of institutional,
regulatory and regulatory conditions in which the business operates (Terrible, 2010:62). The
following features of the business environment are:
- the business environment is part of the social environment and ideally serves to increase
national wealth and well-being;
- the quality of the business environment is the efficiency of economic processes in the
country;
- the business environment has the characteristics of territorial integrity;
- the business environment is formed by factors (legal, political, social, economic), the
totality of which creates conditions for the functioning of economic entities of a particular society,
the implementation of business relations and functions (Melnyk, 2007: 435).
Traditionally, Ukraine's economy is considered unfavorable for doing business, in particular
small and medium ones. However, in recent years, the situation has improved somewhat. So,
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according to the Doing Business-2018 ease of doing business, compiled by experts from the World
Bank and the International Finance Corporation (IFC), Ukraine has risen to four positions in
comparison with last year's rating and ranked 76th among 190 countries. World Bank analysts say
that the improvement was achieved through reducing the rate of a single social contribution,
simplifying the permits for construction and improving the protection of investors' rights. The
ranking reflects the position of Ukraine on the main points of the rating "Doing Business-2018"
(Website of the Doing Business project, 2018), from which it is clear that the problem issues for the
Ukrainian business are the restoration of solvency of economic entities (position 149), connection
to the electricity grids (128 position), and Positive points are easy business registration (position 52),
obtaining construction permits (position 35) and lending (position 29). Changing the business
environment is reflected in the dynamics of the number of business entities. Thus, in Ukraine,
according to the State Statistics Service, in 2016 the total number of business entities amounted to
1865.5 thousand, which is 5.5% lower than the corresponding figure in 2015 (fig.1).

Fig. 1. The dynamics of the number of business entities in Ukraine for 2010-2016 was
constructed according to the State Statistics Service of Ukraine
(Website of the Doing Business project, 2018)
The given data testify that in the period of 2010-2012 the number of enterprises significantly
decreased (by 26.7%). This negative tendency can be explained by the fact that as of January 1,
2011, the new Tax Code, which was the start of the new tax reform, has come into force. This led
to mass closure of the subject of entrepreneurial activity. Given the fact that in recent years, the
number of business entities has slowly increased, that is, the situation has improved, suggesting that
the increase in their number indicates an improvement in business conditions. Therefore, the task
was to assess the prospects of increasing their number. Trend and auto-regression models were
tested. The most appropriate Box-Jenkins model is based on which we prognosticated the number
of SEAs. The model is selected on the basis of a set of criteria: the smallest approximation error
(3.8%) and the highest value of the determination coefficient (0.73), the highest value of the Fisher
criterion. The results of forecasting are presented in the table 1.
Table 1
The results of forecasting the number of business entities in Ukraine
Years
2017

Predicted values of
the number of units
1875779

Lower limit of
confidence interval
1724113
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The upper limit of the
confidence interval
2027446
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2018
2019

1985038
2073559

1833370
1921890

CONGRESS PROCEEDINGS

2136706
2225227

The results of the forecast confirm that in 2016-2019, an increase in the number of business
entities is expected to increase, which will contribute to the improvement of the business
environment and will have a positive impact on the rating of Ukraine on the ease of doing business
"Doing Business" and on the investment attractiveness of the country.
Thus, the business environment serves, first, as an indicator of the development of the
country's economy, and secondly, a positive or negative factor in the functioning of the enterprise.
The modern business environment in Ukraine is at a stage of gradual improvement, but is hampered
by a number of reasons. Among the main reasons for the decline in entrepreneurial activity, one can
mention the aggravation of the military conflict, the unfavorable macroeconomic situation, and
unstable legislation. Therefore, further research will be devoted to the areas of improvement of the
business environment of Ukraine.
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FEATURES OF PRODUCT INVENTORY ON WHOLESALE ENTERPRISES
Yuliia Bovkun
MA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: bovkun2108@gmail.com, Ukraine
Abstract. The article deals with the peculiarities of inventorying at wholesale trade
enterprises as one of the most important stages in the formation of financial statements. Describes
the task of inventory, the procedure for documenting the results of its inventory. The article
introduces the main legislative acts on inventory management.
Keywords: materially responsible person, lice, lack of, inventory description.
Найголовнішою умовою прийняття оперативних управлінських рішень є повна,
правдива та об’єктивна інформація щодо економічного стану підприємства, що знаходить
своє відображення у даних бухгалтерського обліку та звітності. Але існують випадки
розбіжностей між даними обліку та фактичною діяльністю підприємства, внаслідок чого
виникає викривлення показників звітності. Інвентаризація є одним із прийомів, що
забезпечує достовірність та зрозумілість показників фінансової звітності.
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Згідно п.1. ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової
звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час
якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка (Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, 2018).
Основними завданнями інвентаризації товарів на оптовому підприємстві є:
- виявлення фактичної наявності та якості товарів за місцями зберігання;
- виявлення надлишків, нестач або пересортиць при порівнянні фактичних даних з
даними бухгалтерського обліку;
- перевірка дотримання умов зберігання товарів.
Проведення інвентаризації забезпечується керівником підприємства, який створює
необхідні умови для її здійснення, визначає строки та періодичність для інвентаризації, окрім
випадків, зазначених у законодавчих актах.
Інвентаризація на оптових складах з реалізації непродовольчих товарів проводиться не
менше одного разу в рік. У більшості випадків інвентаризація є плановою (Блакита Г.В.,
2014).
Випадки, у яких проведення інвентаризації є обов’язковими зазначені у п.7
«Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань». Інвентаризація проводиться
обов’язково перед складанням річної фінансової звітності, у разі зміни матеріальновідповідальної особи, у разі виявлення фактів крадіжок або нестач, за судовими ухвалами
тощо (Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 2016).
Для проведення інвентаризації на підприємстві розпорядчим документом керівника
підприємства створюється інвентаризаційна комісія з представників апарату управління
підприємства, бухгалтерської служби та досвідчених працівників підприємства, які знають
об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік. Інвентаризаційну комісію очолює керівник
підприємства.
Безпосереднє проведення інвентаризацій товарів і тари на оптових складах
здійснюється робочими інвентаризаційними комісіями. Робочі інвентаризаційні комісії
створюються за наказом керівника в складі матеріально-відповідальної особи, членів —
представників комісій кооперативного контролю, пайовиків, товарознавців, бухгалтерів,
інших компетентних осіб. Головою комісії призначається представник адміністрації
оптового підприємства.
Робочі інвентаризаційні комісії:
- здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей;
- разом із бухгалтерією підприємства беруть участь у визначенні результатів
інвентаризації і розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а
також: списанням нестач у межах норм природних втрат;
- вносять пропозиції з питань упорядкування приймання, зберігання і відпуску
товарно-матеріальних цінностей, поліпшення обліку та контролю за їх зберіганням, а також;
реалізації непотрібних підприємству матеріальних цінностей і майна;
- несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення
інвентаризацій відповідно до наказу керівника підприємства, за повноту і точність внесення
до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей;
- оформляють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства,
результатів інвентаризації і висновків щодо них, пропозицій про залік нестач та надлишків.
Перед проведенням інвентаризації всі товари повинні бути згруповані, посортовані та
розкладені за назвами, сортами, розмірами у порядку, зручному для підрахунку. Фактична
наявність товарів визначається шляхом перерахунку, зважування, обмірів у присутності
матеріально відповідальних осіб і заноситься до інвентаризаційного опису. Одночасно з
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інвентаризацією товарів на оптових підприємствах проводять також інвентаризацію
залишків тари, яка знаходиться під товарами, та порожньої тари.
Для оформлення результатів інвентаризації товарів, які знаходяться на складських
приміщеннях підприємства використовуються інвентаризаційні описи (форма М-21).
Складається інвентаризаційний опис у двох примірниках, а при зміні матеріально
відповідальних осіб – у трьох примірниках. У ньому вказують порядковий номер,
найменування товару, сорт, артикул, одиниці вимірювання, кількість, ціну і вартість. Проте,
недоліком даної форми є те, що в ній не передбачено колонок для відображення облікової
інформації про залишки товарів. Виходячи з цього, неможливо виявити розбіжності
фактичної наявності товарів з даними бухгалтерського обліку, тому постає необхідність у
застосуванні інших форм відомостей. Зокрема, можна запропонувати підприємствам
застосування Звіряльної відомості, у якій буде відображатися необхідна інформація (Блакита,
2014).
Пропозиції щодо врегулювання розбіжностей, виявлених при перевірці заносяться до
Протоколу, який після завершення інвентаризації передається на розгляд керівнику
підприємства. У протоколі міститься інформація про причини нестач, лишків, а також
зазначаються вжиті заходи для профілактики запобігання таких випадків.
Важливо відмітити той факт, що протокол інвентаризаційної комісії повинен бути
затверджений керівником підприємства протягом 5 днів після завершення інвентаризації.
Згідно п.4 розділу ІV Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань №879
«нестача запасів у межах установлених норм природного убутку, виявлена під час
інвентаризації, списується за розпорядженням керівника підприємства на витрати». «Нестача
цінностей понад норми природного убутку, а також втрати від псування цінностей
списуються з балансу та відносяться на рахунок винних осіб у розмірі, визначеному
відповідно до законодавства, у разі якщо винні особи не встановлені, вони зараховуються на
позабалансовий рахунок до моменту встановлення винних осіб або закриття справи згідно із
законодавством» (Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 2016).
Таким чином, інвентаризація товарів є важливим заходом, у проведенні якої
зацікавлені керівник, головний бухгалтер та у певних випадках матеріально-відповідальна
особа. Від правильно організованої інвентаризації залежить достовірність фінансової
звітності та правильність прийняття управлінських рішень. Запорукою успішного
проведення інвентаризації товарів на оптовому підприємстві є чітке знання нормативних та
законодавчих актів, а також створення організаційно-розпорядчих документів на самому
підприємстві.
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MANAGING COMPETITIVENESS IN THE DIGITAL AGE
AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE
Zhanna Breher
MA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: breger.ja@gmail.com, Ukraine
Abstract. The world and Ukraine have moved to the sixth technological device providing
for the development of digital technologies. The conditions of digitalization are fast-changing and
changeable. Therefore, the main task of domestic business, which is only included in the sphere of
digital technologies, is to adapt to these changes, develop measures and methods that will effectively
carry out activities in the presence of "disruptive" technologies and be competitive. The paper
assesses Ukraine's readiness for the digital economy and provides proposals for business strategies
that will increase the competitiveness of domestic enterprises.
Keywords: digital economy, competitiveness, disruptive technologies, digital infrastructure.

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

google.com
youtube.com
facebook.com
wikipedia.com
rozetka.com.ua
olx.ua
prom.ua
privatbank.ua
ukr.net
tabletki.ua
sinoptik.ua
instagram.com
novaposhta.ua
aliexpress.com
obozrevatel.com
kyivstar.ua
vk.com
blogspot.com
hotline.ua
i.ua
segodnya.ua
comfy.ua
allo.ua
24tv.ua
citrus.ua

The economy based on digital technologies is gaining momentum in global trends. The
Ukrainian economy is also beginning to develop this sector. The number of Internet users is growing
every year-only in 2018 the number of users increased by 7%, thus the audience is 70% of the
population. Business seeks to carry out its activities in the electronic space. As a result, the number
of suppliers of goods and services is growing, which creates competition in the field of electronic
Commerce (E-commerce).
If e-Commerce enterprises can compete within a country, they will not be able to compete in
the international market because of a number of factors: lack of investment in national broadband
infrastructure, outflow of science and technology, underdeveloped legislative and regulatory
frameworks, lack of digital skills, limited access to capital markets, and lack of an open innovation
culture. But, nevertheless, entrepreneurs are trying to implement E-commerce even under such
conditions.
The sphere of e-Commerce in Ukraine is partially saved by foreign Internet companies and
several large domestic enterprises. Consider the rating of popular sites in Ukraine (Figure 1).

Fig. 1 Rating of popular sites of Ukraine for 2018
Source: (Kantar Taylor Nelson Sofres CMeter, 2018)
Now in Ukraine there are four promising areas of digital development (Deloitte Insights,
2019): artificial intelligence and robotics, agricultural technology, blockchain and crypto currency,
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as well as the provision of full-cycle or "turnkey" technological services (for example, the world
Accenture). It is predicted that in two years, personalized advertising of goods and services will
appear not on the results of a recent search on the network, but those things that you have not thought
about the need for. It will allow to carry out such clarification of interests and preferences of Big
Data algorithms.
The emergence and development of high technologies force business entities to significantly
change business models and find ways to maximize social and economic benefits at the regional,
national and global levels. Thus, digital platforms act as a tool for cross-sectoral transformation.
Promoting innovation and entrepreneurship in the digital economy requires close
coordination between the government, the private sector and the scientific and educational society.
To assess the readiness of the country and its enterprises for the digital economy, it is advisable to
use the DECA (Digital Economy Country Assessment) technique. This assessment identifies key
challenges and gaps, opportunities for growth, and industries that require more analysis.
Let us assess Ukraine's readiness for the digital economy (Figure 2).

Fig. 2. Assessment of Ukraine's readiness for the digital economy
Source: elaboration of author
Let us assess the digital infrastructure of Ukraine, which affects its readiness for the digital
economy (Figure 3).
It is obvious that Ukraine is at the stage of preparation for the digitalization of the economy.
However, it has significant potential due to the high quality of human capital in the field of data
Analytics, which in turn becomes the basis for ensuring and maintaining competitive advantages.
An increasing number of enterprises are using data Analytics to increase their own growth. It is
projected that by 2020, global revenues from the use of Big Data and business Analytics will exceed
$ 203 billion. USA (McKinsey, 2017; Led by Banking and Manufacturing Investments, 2017). Thus,
enterprises change the basic business functions, marketing and sales methods, develop new business
models, offer new types of services.

28

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SMART SOCIETY 2019

CONGRESS PROCEEDINGS

Fig.3. Assessment of Ukraine's digital infrastructure in the context of digital economy
readiness
Source: elaboration of author
Competition from new business models forces traditional enterprises to innovate, improve
efficiency and provide opportunities to enter global markets through the use of communication and
data processing.
It is expected that the increase in the growth rate of new technologies will lead to the creation
of completely new jobs that require digital competencies.
Thus, each industry will require digital workers, whose activities are adapted to each specific
industry. It should be noted that the susceptibility to the introduction of digital technologies in each
industry will be different. This is due to the specifics of production or type of service. We will rank
the business priorities of digital transformation by industry (Figure 4).
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Fig. 4. Ranking of business priorities of digital transformation by industry, % of respondents
Source: elaboration of author
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Based on the study, we can conclude about the prospects of development of the digital
economy of Ukraine and the competitiveness of companies in this area.
First, Ukraine has the barriers to digital transformation listed above. These barriers should be
removed at the government level.
Secondly, despite certain difficulties of digitalization, Ukraine has sufficient potential at the
expense of human capital and natural resources.
Thirdly, given the global digitalization of the world, a growing number of enterprises, fully
or partially engaged in digital activities, or using digital tools. In order for enterprises to carry out
effective activities, they need to take into account global trends, build their own strategies on
prejudice, invest in innovative development by attracting investment. Investment of domestic
enterprises by foreign economic entities is possible due to the increase of business reputation,
including financial stability, trust of stakeholders, product quality, powerful human capital,
transparent business. All this will allow domestic enterprises to enter the international market,
which, in turn, will stimulate foreign investment flows.
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ENVIRONMENT
Leyla Nigmatullina
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e-mail: lyalika9495@mail.ru, Uzbekistan
Abstract. This article is devoted to the construction and study of the model of the functioning
and behavior of the enterprise. A mathematical model of enterprise management in a competitive
environment has been built and studied. The algorithm, calculations and methods that were used in
this study may be useful for an existing enterprise planning its production.
Keywords: competitive environment, enterprise, mathematical model, linear programming,
optimal plan.
Today’s organizations have to deal with a dynamic and uncertain environment. To be
successful, organizations must be strategically aware. They need to understand how their
competitive environment is changing. They should actively seek opportunities to use their strategic
abilities, adapt and look for improvements in each area of the business, relying on awareness and
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understanding of current strategies and successes. Organizations must be able to act quickly,
responding to opportunities and barriers.
The performance of any enterprise is determined by many circumstances. Among them: the
correctness of the determination of "what, how much, what quality and by what time to produce
products or provide services", taking into account supply and demand; selection of optimal
technology and organization of production; timely and rational resource provision; the value of the
main and working capital; forms and methods of product sales, etc. In a market economy, enterprises
are focused on performing various functions. They are engaged in the production of goods, their
implementation, the provision of various services.
In the course of their activities, enterprises strive for different goals. This may be the desire
to survive in adverse economic conditions, minimizing losses, conquering a new market segment or
maximizing profits, etc.
The purpose of the enterprise determines the planning of its activities.
In drawing up a strategic plan, the following information is used: the volume of annual sales
by groups of goods; annual profit and loss for structural units; annual export volume and its share to
total sales; market share; volume of annual capital investments; balance at the end of the last year
of the plan; financial plan.
Existing mathematical methods and models help to solve problems of a larger dimension,
given the large range of indicators and influence factors, and the time to solve problems is
significantly reduced with the use of computers. It should be noted that in a number of complex
problems an optimal solution cannot always be obtained. An approximate solution is sought.
The task was set before me - to make and investigate a model of planning the activity of an
enterprise in a market economy. The goal of the company is to maximize profits, subject to limited
resources and competition. That is, there are firms A and B. The goal of each of them is to maximize
profits in a competitive environment and limited resources. It is necessary to calculate the production
plan of one of the firms for two years. Due to the fact that in the first year both firms had already
produced some quantity of goods, our company should take into account how much of the goods
were already produced by both firms when planning production for the next year.
Mathematical model in the first year of production of goods:
,
Where – price of the i-th product,
- the number of manufactured products of the i-th
species,
- production coefficient (raw materials), - stock of raw materials.
This model can be solved by linear programming.
Linear programming methods allow us to describe some types of economics problems, for
example, commodity turnover planning. In this problem, the objective function and the functions in
the constraint system are linear.
There are several ways to solve linear programming problems. Here the simplex method was
used. The constraints do not need to take into account the non-negativity condition, since this
condition is present in linear programming problems.
In the second year, the model becomes more complicated. Now you cannot assign the price
of the goods, guided only by the costs of production of this type of product. The price is influenced
by a number of factors such as demand, surplus from last year. It was necessary to choose a formula
for finding the price in which, when producing a large quantity of a commodity, the price for it falls;
in the event of the release of the missing quantity of goods, the price for it increases.
The price will be formed as follows:
,
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Where
- product need, - quantity of goods produced by the first company in the first
year,
- quantity of goods produced by the second company in the first year, – economic
coefficient.
Thus, the price depends on the demand, on its value last year, on the quantity of goods already
produced by both firms.
We now formulate a mathematical model for production in the second year. It should be
noted that when performing calculations for the second year we must take into account those of the
first year. Our goal is to maximize the profit from production for both years. Thus, the objective
function takes the form:

Where

– the number of produced i-th product for the first year
– the number of produced i-th product for the second year,
Here corresponds to ; corresponds to ; corresponds to ; it means that
This is one type of product for the first and second year, respectively.
The difficulty lies in the fact that both firms strive to maximize their profits, while producing
the same goods. This study is devoted to finding the optimal solution for one of the firms, taking
into account the production of the second firm, as well as the firm itself for the first year.
As a result, an analysis of the results was carried out, which led to the following conclusion:
the behavior of a competing company influences the optimal plan of the company under
consideration, as a result of which in certain situations it is beneficial for the company to change the
quantity of goods produced for the next year.
Thus, I have done work, with the help of which it is possible to plan the activities of a certain
enterprise depending on the production of a competing enterprise.
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Vadym Hetman, e-mail: anastasiia.brukhanska@gmail.com
Abstract. The features of innovative processes at the enterprise and their management are
investigated. The integration of marketing tools into innovation management system is outlined. The
place of marketing in the innovation cycle scheme at each of its stages is determined.
Keywords: digital economy, innovation management, marketing strategy, innovation cycle,
innovation process.
Сучасні економічні процеси, закономірне зростання рівня та якості потреб споживачів
призвели до зростання ролі інновацій, інноваційної діяльності підприємств, а відповідно – і
інноваційного менеджменту. Підтримка такого напрямку формує за необхідне провести
дослідження особливостей інтеграції інновацій в маркетинговому середовищі діяльності
підприємства. Застосування маркетингових інструментів на підприємствах не обмежується
лише виробничо-збутовою сферою, але й тісно переплітається із інноваційно-інвестиційною
його діяльністю. Менеджмент інновацій вимагає дотримання трьох маркетингових умов:
наявність підкріпленого купівельною спроможністю (або потенційного) попиту; висока
можливість використання наявного інноваційного потенціалу підприємства; економічна
ефективність підприємства розробити, продукувати та просувати інновації на ринках
(Haneda, Ito, 2018). Таким чином, складові успіху інноваційної діяльності підприємства
описуються ринковим, його виробничо-збутовим та інноваційним потенціалами.
Використання вищевказаних потенціальних кластерів реалізується майже на всіх
етапах інноваційного циклу (рис. 1), який охоплює поетапно: генерацію інноваційної ідеї (ГІ)
та її добір для конкретного підприємства (ДІ); розробку задуму товару (його перевірку) (РЗТ);
розробку маркетингової стратегії просування інноваційного продукту (РСМ); оцінка
можливості досягнення намічених стратегією показників (ОМП); розробка технологічноконструкторського пакету (документація, зразки, результати апробації зразків тощо) (РІ);
апробація інноваційного продукту в ринкових умовах (ВРУ); запуск комерційного
виробництва інноваційного продукту в обсягах наміченої програми маркетингу (РКВ). При
цьому сучасні ринкові умови вимагають оперативності дій та скорочення часових рамок
інноваційного циклу. Особливе це стосується підприємств, які продукують товар у
високотехнологічній сфері, та мають бути попереду своїх конкурентів.

Рис. 1. Комплексна функціональна схема інноваційного циклу
Джерело: розроблено автором на основі (Yanchenko, Bezruk, Oryabinskaya, 2018)
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Менеджмент інновацій тісно взаємодіє з маркетингом на усіх етапах їх життєвого
циклу та інноваційного процесу (Yanchenko N., Bezruk S., Oryabinskaya V., 2018). З першого
ж етапу співставлення внутрішнього потенціалу підприємства зовнішньому середовищу
використовуються такі маркетингові підходи як: SWOT-аналіз, GAP-аналіз, стратегічна
модель Портера, матриця Бостонської консультативної групи, матриця «Мак Кінсі –
Дженерал Електрик», STP-аналіз (сегментація ринку) тощо. Результати їх застосування є
базою для подальшого генерування ідей інновацій з використанням мозкової атаки,
синектики, побудови морфологічної карти, ліквідації тупикових ситуацій. Подальший відбір
ідей інновації потребує кількісно-розрахункового підходу та об’єктивізації оцінки. На етапі
розробки задуму та його перевірки використовується маркетинговий підхід анкетного
опитування. Етап безпосередньої розробки маркетингової стратегії просування
інноваційного продукту на ринок вимагає обробки значного масиву інформації про
потенційний ринковий сегмент, місткість ринку, конкуренцію, визначення заходів з
просування та збуту тощо. Маркетингова стратегія в даному випадку конкретизується у
програмі маркетингу, яку оцінюють на предмет економічної ефективності та доцільності.
Етап випробовування інноваційного продукту в ринкових умовах визначає за необхідне
використання інструменту пробного маркетингу та моделювання (Nianko V., 2013). Етап
масового розгортання виробництва інноваційного продукту та його менеджмент передбачає
застосування маркетингового моніторингу ринкових можливостей та загроз, сильних та
слабких сторін підприємства. Відповідно до результатів такого моніторингу підприємство
має можливість оперативно реагувати на зміну зовнішнього середовища та приймати
коригувальні управлінські рішення.
Система управління інноваційним процесом на підприємстві характеризується
відкритістю, у тому числі в інформативному плані. Сучасна маркетингова інформаційна
система інноваційної діяльності підприємства повинна дотримуватись двох установок:
зовнішні джерела інформації використовують для орієнтирів на ефективну роботу, а
внутрішні – для стійкості та рентабельності (Dubodelova A., Yorinez O., 2008).
Під час провайдингу інновацій, управління цим процесом та застосування маркетингу
в ньому вітчизняні компанії зіштовхуються з проблемою необхідності формування
ефективної маркетингової інформаційної системи, адекватної до швидкої та динамічної зміни
вітчизняної економіки.
На підприємствах набирає обертів адаптація системи менеджменту до умов цифрової
економіки («digital economy»), продуктом якої є генерація інноваційних цифрових
технологій. Розвиток бізнесу диктує необхідність пошуку нових цифрових технологічних
рішень та застосування бізнес-моделей з використанням електронних технологій (Magboul
I.H.M., Chew K.W., Raman M., 2016).
Таким чином, можна зробити висновок, що управління інноваційними процесами на
підприємствах вимагає дотримання основних маркетингових умов провайдингу інновацій,
урахування етапу інноваційного циклу, врахування інформаційного масиву, у тому числі в
електронному вигляді. Перерозподіл капіталів у сферу цифрових технологій диктує
необхідність оперативного прийняття інноваційних рішень в галузі цифрових інновацій. На
мою думку, така тенденція є виправданою та в подальшому визначатиме успіх життєвого
циклу самого продукту інновації, а швидка реакція конкурентів в цій сфері вимагає
постійного удосконалення інноваційного продукту (реінновації).
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Abstract. The essence of the social sphere as a set of social processes and relations of the
internal and external environment of the company is considered. The place of social strategies in
realization of the main directions of social development of the enterprise is determined. The basic
components of social strategies developed at domestic enterprises are determined
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potential development, basic social strategy of the enterprise.
Соціальна сфера підприємства дослідниками сьогодення розглядається як сукупність
соціальних процесів і стосунків внутрішнього і зовнішнього середовища компанії. Виходячи
з такого розуміння, вона органічно взаємозв’язана з економічною підсистемою організації і
становить з нею єдине ціле, що зумовлює неможливість досягнення високої ефективності і
збалансованості управління підприємством у відриві від розвитку соціальної сфери.
Виділення соціальної стратегії як самостійної функціональної стратегії є необхідністю,
оскільки в даний час ні центральні, ні регіональні органи управління не можуть надати
громадянам необхідний набір товарів і послуг, що забезпечує їх нормальну життєдіяльність.
У даних умовах організація вимушена приділяти більше уваги вирішенню соціальних питань,
компенсуючи недопрацювання в цій області з боку держави і органів місцевого
самоврядування (Ансофф, 1989).
Узагальнюючи різноманітні трактування, сутність стратегій визначається як модель
певних рішень, дій, довгостроковий план підприємства, мистецтво мати необхідних фахівців
та активи з метою досягнення конкурентних переваг. Виходячи з цього, соціальна стратегія
нами розглядається як комплексна система способів і напрямів досягнення довгострокових
соціальних цілей промислової компанії, що взаємопов’язана з її економічною стратегією. У
перспективі це створює умови для нарощування і ефективного використання соціального
потенціалу підприємства і дозволяє врахувати мінливість чинників внутрішнього і
зовнішнього середовища.
Соціальна стратегія — провідний напрям розвитку соціальної підсистеми
підприємства і кожного співробітника як структурних елементів суспільства. Вона на відміну
від соціальної політики розробляється за наявності дефіциту ресурсів або змінах у діловому
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середовищі і передбачає аналіз різних варіантів дій з метою вибору кращої альтернативи для
реалізації соціальних пріоритетів і напрямів розвитку, які можуть бути реально забезпечені
наявними ресурсами (Сорока, 2014). Ми вважаємо, що вона повинна розроблятися у вигляді
самостійної програми дій, погодженої з корпоративною і бізнес-стратегіями організації.
Як основні компоненти соціальної стратегії вітчизняного підприємства можна назвати
такі (Томпсон, Стрикленд, 1998):
I. Стратегія розвитку кадрового потенціалу підприємства. Кожне підприємство
повинне ясно уявляти, яким чином і по яких напрямках воно розвиватиме професійні і творчі
здібності персоналу, які є найважливішим чинником, що визначає потенціал успіху.
Стратегія розвитку кадрового потенціалу підприємства пов’язана з реалізацією на практиці
різних аспектів управління персоналом підприємства. Ця стратегія повинна розглядатися як
безперервний процес, що включає такі елементи:
1. Планування кадрових потреб підприємства, в процесі якого необхідно враховувати
як кількісні (скільки необхідно персоналу), так і якісні його характеристики.
2. Стратегія формування персоналу підприємства, яка повинна передбачати
проведення інтенсивних досліджень на ринку праці для того, щоб заздалегідь оцінити
можливості свого кадрового забезпечення.
3. Стратегія розвитку персоналу підприємства, яка повинна полягати в досягненні
максимальної відповідності можливостей працівника вимогам, які до нього ставляться. Для
цього персоналу підприємства мають бути створені необхідні умови. Перш за все, це
стосується забезпечення умов для розвитку персоналу на робочих місцях.
4. Стратегія використання і збереження персоналу, яка повинна передбачати
конкретне закріплення співробітників на підприємстві і стимулювання за допомогою
відповідного інструментарію віддачі персоналу та підвищення продуктивності.
5. Мотиваційний механізм. У загальному випадку мотиваційний механізм на
підприємстві може включати реалізацію таких послідовних процедур:
- обґрунтування і вибір управлінським працівником цілей і завдань мотиваційної
діяльності на підприємстві;
- вибір конкретної моделі мотиваційного механізму на основі аналізу і оцінки
внутрішніх чинників мотивації і зовнішніх стимул-реакцій економічної поведінки
працівників підприємства.
6. Стратегія скорочення персоналу підприємства, яка припускає розробку ретельно
диференційованого інструментарію скорочення штатів.
II. Базова соціальна стратегія підприємства. Зміст даної стратегії полягає в
забезпеченні комплексного розвитку соціальної сфери підприємства, яка може включати
наступні складові:
1. Вдосконалення соціальної структури виробничого колективу підприємства.
2. Поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров’я працюючих.
3. Поліпшення житлово-побутових і соціально-культурних умов робітників та їх сімей.
Таким чином, розробка та реалізація соціальної стратегії створює передумови для того,
щоб підвищити стабільність персоналу та рівень прихильності працівників організації,
обумовлені зростанням задоволеності працею та якістю трудового життя; знизити плинність
кадрів і забезпечити зростання продуктивності праці за рахунок активізації внутрішнього
соціального потенціалу; оптимізувати соціальні інвестиції та нефінансові ризики в діяльності
підприємств; збільшити обсяг продажів і капіталізацію компаній на основі формування
соціально відповідального іміджу, і, в цілому, дозволить перейти від слабо взаємопов’язаних,
випадково розподілених у часі і недостатньо опрацьованих заходів, проектів і програм, що
стосуються зовнішніх і внутрішніх соціальних проблем господарюючих суб’єктів, до
цілісної, науково обґрунтованої системи довгострокових інноваційних соціальних
перетворень.
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the Ukrainian economy and identifies further prospects, opportunities and barriers of foreign
investment in accordance with current economic and political situation.
Keywords: foreign investment, investment activities, investment climate, investment
attractiveness.
International investments and their place in the Ukrainian economy are increasingly of
interest to each and every strata of the economic community, from small business entrepreneurs to
foreign investors. Over the past few years investments have played an outstanding role in the life of
any country of the post-Soviet period. Today, Ukraine is on the path of economic transformation and
integration into the global economy. Therefore, besides solving other problems, we need significant
funding.
However, Ukraine does not have sufficient domestic resources to support the national
economy. Therefore, the issue of attraction of foreign investments is very essential, as this is one of
the most important ways to overcome the crisis, achieve real structural changes in the economy,
technological re-equipment, and to increase the quality indicators of economic activity at micro and
macro levels.
According to the State Statistics Committee of Ukraine, on January 1, 2018, 39144.0 million
US dollars (share capital), excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic
of Crimea, Sevastopol and part of the zone of the anti-terrorist operation, were invested in the
Ukrainian economy by foreign investors, which makes less than 1% of the world's foreign direct
investment in the economy of Ukraine.
The maximum of investment still made in 2013 - beginning of 2014 - the pre-crisis period,
when the total amount of FDI in Ukraine calculated up to 53704 million dollars. During the entire
period of the social and economical crisis, the outflow of foreign capital made up to 25.42% or $
14785.5 million. The data did not take into account the temporarily occupied territories of the
Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol, as well as parts of the zone of the anti-terrorist
operation.
Over the next few years, there is a disappointing dynamics of reducing of foreign investment
in Ukraine, which is caused by negative macroeconomic factors: the deterioration of the country's
economic climate, the suspension of industry in the eastern region and heavy clashes in this area.
Only in early 2017 the volume of foreign investment started to increase gradually.
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Describing the direct foreign investment of the Ukrainian economy, we will consider the
geographical structure. It should be noticed that this structure is formed under the influence of many
factors, one of the main among the others is the development of foreign economic relations with
strategic partners (by 2002, these partners were the United States and Russia, today the main strategic
economic partner is the EU) and the need for diversification of international investment activity.
At the beginning of 2018 the investments in the Ukrainian economy came from 134 countries
of the world. According to statistics, it is clear that Cyprus has been and remains the largest investor.
In particular, as of January 1 2018, the share of Cyprus in total investments in Ukraine amounted to
25.57%. This can be explained by the fact that the founders of Cypriot firms that invest in the
Ukrainian economy are Ukrainian oligarchs. It is well known that capital coming from Cyprus to
Ukraine in a formal legal status of a foreign one, is primarily of Ukrainian, to a lesser extent Russian.
According to official statistics, the investment leaders in and from Ukraine are the three largest
offshore zones - Cyprus, the British Virgin Islands and Belize. Summarizing the formally Cyprian
investment flows into Ukraine with ones from these offshore zones, gives the share of these
jurisdictions of 31.2% at the beginning of this year from the total amount of investments. Therefore,
the positive effect of investments can be asserted only for the other 68.8% of the invested foreign
capital.
It should be also noticed that capitals of the Ukrainian origin, which were transferred from
our country to a number of European countries that ado not belong to the offshore areas (for example,
the Netherlands, Austria, etc.), later came to Ukraine as an international investment.
Taking 31.2% of all investors - those relating to the above mentioned offshore operations we receive a "positive" investments in Ukraine. According to official statistics on the allocation of
direct foreign investment into diffenrent industruies, the most attractive for the Western investors is
the agricultural sector, the IT sector, the consumer goods market, and since 2015 the energy industry
has begun to become a source of a great interest. This is caused due to a change in the currency
exchange rate, gas issues and the situation in eastern Ukraine. It is necessary to clearly identify
several sectors of economy that can potentially become drivers of investment and innovation
development. Such industries should become the most dynamically growing industries: aerospace,
military-industrial complex, agrocultural sector and e-commerce.
Nowadays there is a unique situation in Ukraine. The country has a favorable geographical
location, rich natural and recreational resources, surplus of skilled labor force, unsaturated goods
market and dissatisfied demand of population, low competitiveness of local producers and low level
of innovation of technologies, etc. The situation in terms of investment today is very beneficial.
However, the investment climate is still characterized as unfavorable. The most important thing for
foreign investors is the guarantees and return on investment that Ukraine can not fully afford.
Among the problems that create an unfavorable investment climate and impede the effective
attraction of foreign investment, the main are:
- political instability (military actions in the East of Ukraine, change of the government);
- undeveloped market infrastructure of international business in Ukraine (insufficient
number of relevant experts, auditors, consultants);
- imperfection of tax policy (high level and large number of taxes, which deprives the state
of competitive advantages in attracting foreign investments);
- imperfect legislation (a large number of legislative acts (over 100) and their constant
changes; inconsistency in interpretating of some provisions of normative documents; a long
registration and obtaining of necessary certificates; absence of an effective mechanism for protecting
investors from debtors and ill-fated partners; an imperfect system for dealing with cases economic
in courts and a late execution of their decisions, significant differences in the rulemaking of regional
authorities (in particular, with regard to conditions of registration and reregistration of the foreign
investments (terms, payment, list of required documents);
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- customs barriers (high rates of import duty for foreign investment flows to Ukraine,
misunderstandings with the customs authorities in determining the customs value of goods, the
method of charging customs duties and excise taxes, delaying goods);
- unstable economic situation (devaluation of the national currency, growth of inflation rate,
unreliability of the banking system);
- inadequate institutional conditions for doing business (lack of guarantees of protection for
their business, the presence of raider hijackings, bureaucratic pressure, arbitrariness of the courts,
corruption of all business processes).
In order to solve these problems, which hinder the process of foreign investment in Ukraine,
it is necessary to develop strategic measures for attraction of foreign investments and increase their
efficiency. Among which are:
- stabilization of the political situation in the East of Ukraine;
- improvement of legal legislation (simplification of the registration and certification
procedure, rigidity to change, elimination of controversies of the interpretation, minimization of
significant differences in the rulemaking between regional authorities);
- reforming the tax system (ensuring adequate revenues to the budgets on all levels,
encouraging investment activity by providing tax preferences (benefits, delays) in priority sectors
for the region for profit or property, provided that new jobs are created);
- improvement of the insurance companies effectiveness (creation of a national insurance
company for risk insurance of domestic and foreign investors);
- removal of customs barriers when importing modern technological equipment, necessary
for modernization of existing enterprises;
- providing quality services for investors (prepared and accessible information, network of
regional agencies for attracting foreign investors (FDI agencies) that promote the investment of
foreign capital in the regions or provinces of the country);
- development of regional plans to increase the investment attractiveness of the regions,
taking into account the peculiarities of their current investment attractiveness ratings;
- distribution of regional program implementation by regional authorities of training
programs among businessmen on preparation of investment proposals, investment business plans,
legal support of investment projects, management of investment projects;
- preparation of a list of measures to strengthen the responsibility of representatives of
executive bodies and local self-government bodies in terms of anti-corruption measures and other
discriminatory actions against investors;
- reducing administrative barriers by reducing the level of bureaucracy and increasing the
effectiveness of legislation and transparency of the business regulation system;
- cooperation in the field of innovation through the development of R & D projects between
foreign and Ukrainian companies and the strengthening of partnerships between universities and
manufacturing enterprises;
- increasing the investment attractiveness of regions by ensuring more balanced development
of the western and eastern parts of the country, implementing state programs of regional
development and developing programs that take into account regional peculiarities for more active
involvement of investors;
- improvement of business education through the implementation of innovative programs in
conjunction with foreign universities and expanding the list of specialties taught at business faculties.
Some gradual changes to improve the investment attractiveness of Ukraine are taken today.
For example, state is planning to support the implementation of investment projects in priority
sectors of the economy, in particular, by exempting import duties from importing a certain list of
goods necessary for such projects, and delaying the payment of VAT (up to 60 days) for imported
goods on the bill basis.
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The norms of the Customs Code of Ukraine (Article 287) provide for the exemption from
payment of import duties for goods imported by foreign investors for a period of not less than three
years for the purpose of investing basing on registered agreements (contracts) or as a contribution of
a foreign investor to the authorized capital of an enterprise with foreign investments. Customs
clearance of such goods is treated out as a matter of priority.
Therefore, it should be noted that Ukraine has everything to be attractive for foreign
investments, it is not isolated from world processes, it is sufficiently integrated into the world
economy.
In the rating of investment attractiveness of the world's International Business Compass for
2017, published by BDO, Ukraine has raised by 20 positions in the ranking this year and is situated
on the 89th place, entering the list of countries that showed the best growth for the year, along with
Belarus and Latvia. In 2016, our country took 109th place.
Consequently, further involvement of international investment in the Ukrainian economy will
depend on the prompt elimination of negative factors that cause a disbalance of the country's
economic system, elimination of unjustified costs, risks and barriers to competition that restrain
investors from investing, and implement strategic measures that will encourage foreign investors to
investment activity.
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Abstract. Аналізуючі проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності
останні роки в Україні існують недостатньо привабливі умови для більш активної діяльності
внутрішніх та іноземних інвесторів, що в свою чергу обумовлює потребу у додатковому
обсязі інвестиційного капіталу.
Keywords: інвестиції, проблемні аспекти, інвестиційна діяльність, інвестиційний
клімат, розвиток підприємств.
Залучення інвестицій є дуже важливим для діяльності підприємства і це вимагає від
керівництва постійного удосконалення господарської діяльності та підвищення рівня
інвестиційних переваг порівняно з іншими підприємствами.
Інвестиційний клімат України, з огляду на реалії сьогодення, потребує поліпшення і
покращення правової, соціально-економічної, фінансової та суспільно - політичної
складових, що зможе залучити більш великий обсяг інвестиційних ресурсів і сприятиме
загальному соціально - економічному розвитку України. Аналіз останніх досліджень і
публікацій свідчить про те, що розробці проблем інвестування приділяється дуже велика
увага українськими і зарубіжними вченими, серед яких О.І. Амоша, Г. Бірман, І.О. Бланк,
А. Бутняров, О.В. Гаврилюк, В.М. Гриньова, Б.В. Губський, А.Г. Загородній, В.В. Ковальов,
М.Д. Кондратьєв, М.Г. Лапуста, Ю.В. Макогон, А. Маршалл, П.Г. Перерва, Ю. Ткаченко, В.Д.
Шапіро, У. Шарп, В.В. Шеремет, О.М. Ястремська та інші. Але окремі питання щодо
перспектив покращення інвестиційної діяльності та залучення інвестицій у підприємства не
дістали належного висвітлення та потребують подальшого, більш детального розгляду та
вдосконалення як у науковому, так і практичному розрізах.
Відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та всіх
інших видів діяльності. Велику роль відіграють іноземні інвестиції. Інвестиційну діяльність
можна розглядати з двох позицій – у широкому та вузькому розумінні. У широкому
розумінні, на думку Л.М. Петренко, інвестиційна діяльність – це діяльність, пов’язана із
вкладенням коштів в об’єкти інвестування з метою одержання прибутку. У вузькому ж
розумінні, як визначає В.Г. Федоренко, інвестиційна діяльність, власне інвестування,
визначається як процес перетворення інвестиційних ресурсів у вкладення. На думку автора,
інвестиційну діяльність слід розуміти у більш широкому сенсі та розкривати це поняття як
на рівні підприємств, так і на рівні держави, та визначати ефективністю використання
інвестиційних ресурсів. З огляду на таке розуміння інвестиційної діяльності, велике значення
мають результати господарської діяльності інвестиційних галузей. Їх технічний рівень,
організація виробництва, здатність до засвоєння інновацій здійснюють основний вплив на
інвестиційний цикл. Економічний спад в нашій країні супроводжується скороченням
інвестиційної активності. При цьому зменшення капіталовкладень відбувається вищими
темпами, ніж спад виробництва. В Україні чинники, які впливають на процес інвестування,
перебувають у такому стані, що не можуть сприяти розвиткові цього процесу.
Аналіз національного законодавства у сфері регулювання інвестиційної діяльності
дозволяє константувати нестабільність, нормативно - правова база зазнає постійних змін,
оскільки в процесі її формування одні нормативно - правові акти приймаються, інші
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відміняються, або їх положення знаходять своє відображення в інших нормативно - правових
актах. На загальний стан економіки значно впливає податкове законодавство, яке в Україні
має низку недоліків. Тому, в майбутньому слід передбачити зниження податкового тиску на
виробництво, диференціювання податкових ставок залежно від пріоритетності сфер
виробництва, застосування податкових пільг, при оподаткуванні прибутку, що
використовується для розвитку виробництва.
Основними напрямками вдосконалення інвестиційної привабливості України для
іноземних інвесторів повинні стати: послідовне зниження тиску на інвесторів і відсутність
диверсифікованих джерел інвестицій, нерівномірність їх розподілу між регіонами; створення
дієвих механізмів управління інвестиційною діяльністю; реструктуризація економіки,
пріоритетне залучення інвестицій у галузі, що особливо потребують капіталовкладень;
мотивація суб’єктів господарювання стосовно довгострокових вкладень, а також населення
щодо вкладення коштів в розвиток економіки, а не на споживання; стимулювання
реінвестування; удосконалення інвестиційного законодавства та забезпечення його
стабільності; забезпечення гарантій інвесторам; - відповідність між надходженням і
витрачанням інвестиційних ресурсів.
Узагальнюючи вищесказане, під інвестиційною діяльністю слід розуміти організовану
діяльність, що здійснюється в реально існуючих у країні умовах господарювання за
допомогою практичних дій суб’єктів інвестиційної діяльності, функцій, які полягають у
цілеспрямованому процесі знаходження необхідної кількості інвестиційних ресурсів, виборі
відповідних об’єктів чи інструментів для їх вкладання, розробці і впровадженні поетапної
інвестиційної програми чи стратегії та забезпеченні ефективної її реалізації з метою
отримання прибутку. Активна державна позиція та комплексний підхід щодо вирішення
існуючих проблем, пов’язаних з інвестиційною діяльністю, дозволить із максимальною
ефективністю реалізувати Україні свій потенціал в інвестиційній сфері, що стане
передумовою її сталого економічного розвитку в майбутньому. Пожвавлення інвестиційної
діяльності можливе шляхом рішучих, комплексних, швидких, прозорих і послідовних
ринкових реформ.
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CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE
BANKING SYSTEM OF UKRAINE
Anastasiia Chepa
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: ni5189994@gmail.com, Ukraine
Abstract. The present state of the banking system of Ukraine is investigated. A number of
problems, hindering the development of the banking system of the country, are considered, prospects
of development of the banking system of Ukraine are considered.
Keywords: banks, banking system, finance.
На сьогоднішній день в умовах глобалізації фінансових ринків відбувається
реструктуризація всіх банківських систем, яка спричинена розвитком нових інформаційних
технологій, збільшенням операцій злиття банків, наданням нових банківських послуг. Але
поруч з позитивною стороною таких процесів є місце існуванню і негативної сторони, такої
як – зростання волатильності та ризикованості фінансового сектору. Через значну
концентрацію грошей, як у безготівковій, так і в готівковій формах, привертається увага
шахраїв та створюються можливості для численних порушень і зловживань. Загроза
кіберзлочинності виникає через потужні «інформаційні складові», такі як, електронний
зв’язок, глобальні автоматизовані операційні системи та дистанційний доступ до комерційної
інформації.
Банківські установи є найважливішим елементом платіжної системи країни, тому
негативні наслідки від наявності злочинних схем діяльності можуть призвести до порушення
в проведенні платежів в країні, що в свою чергу не приваблює інвесторів та знижує довіру
населення до фінансового сектору.
Банківська система України є однією з найважливіших складових функціонуючого
фінансового ринку. Від стабільності та розвитку банківської системи залежить рівень
стабільності всього національного господарства України. Банківський сектор є одним з
найважливіших індикаторів не тільки фінансової системи, а й економіки в цілому. На даний
момент банківська система України перебуває у складній ситуації. За останні роки в Україні
відбулося значне скорочення кількості працюючих банків (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка змін кількості комерційних банків в Україні за 2008-2018 рр.
Джерело: побудовано на основі даних (Міністерства фінансів України, 2018)
Як свідчать дані рис. 1, починаючи з 2014 року, кількість комерційних банків України
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різко почала зменшуватися. У 2015 році кількість банків зменшилася в порівнянні з 2014
роком на 9,44%, а от з них кількість банків з іноземним капіталом збільшилася на 4,08%. Вже
у 2016 році в Україні було лише 117 банків, що на 28,22% менше, ніж у 2015 році. Станом на
1 січня 2018 року, в Україні налічувалося лише 82 комерційних банки, з них – 38 з іноземним
капіталом.
Економісти наголошують: крім того, що заходи з очищення банківського сектору є
вимогою МВФ, в такої глобальної «чистки» є як мінімум три причини: 1) українська
економіка продовжує падати, тому у банків зростає портфель проблемних кредитів; 2) йде
перерозподіл власності, і люди виводять свої активи в закордонні банки; 3) коли банки
генерують суцільні збитки, їх ліквідація стає вигідна самим власникам. Адже після цього
вони фактично звільняються від зобов'язань перед юридичними особами і мають зобов'язання
тільки перед ФГВФО.
Присутність іноземних банків для України має як позитивні, так і негативні наслідки.
До позитивних моментів належать: впровадження передових методів ведення банківської
діяльності; підвищення якості системи управління банківськими ризиками; зростання обсягу
банківських ресурсів і посилення стабільності їхніх джерел; розширення спектру банківських
продуктів, комплексний підхід до обслуговування різних клієнтів; запровадження
міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків,
що набуває дуже важливого значення в умовах фінансової кризи; підвищення
кваліфікаційного рівня банківських працівників (Бугель, 2016).
До основних негативних наслідків функціонування іноземних банків в Україні можна
віднести те, що їхня присутність може послабити позиції ще недостатньо розвиненої
банківської системи нашої країни. Вихід із ринку значної кількості банків з українським
капіталом призвів до зростання частки банків іноземних банківських груп. Доцільно
відзначити, що частка іноземного капіталу в статутному капіталі банківської системи України
є одним із основних індикаторів економічної безпеки держави. Оптимальне значення цього
показника має знаходитися в межах 20-25%. Перевищення порогового значення у 40% вказує
на велику ймовірність втрати контролю над банківською системою України з боку держави.
Водночас, виходячи на ринки країн, які розвиваються, іноземні банки не поспішають із
впровадженням нових послуг та зниженням процентних ставок за кредитами. Основна мета
їхньої діяльності полягає у встановленні контролю за фінансовими потоками та
платоспроможністю банківської системи, в яку вони інтегруються (Пурій, 2009).
Для того, щоб підвищити стабільність банківської системи, необхідним є вирішення
проблем, які спричиняють макроекономічні дисбаланси. Основними проблемними
моментами виступають:
- величезний відтік коштів з депозитних банківських рахунків та зменшенням ресурсів
банків, в т.ч. за рахунок зменшення надходження виручки від усіх видів послуг;
- збільшення витрат банків та наростання збитковості діяльності банківських установ
в цілому;
- загострення проблеми недостатнього рівня капіталізації банків, загострення ситуації
щодо дотримання показників статутного і регулятивного капіталу банків;
- нагромадження значних обсягів проблемних кредитів у структурі кредитного
портфеля через зростання заборгованості за кредитами, наданими фізичним особам,
суб’єктам господарювання та небанківським фінансовим установам; зниження довіри до
банківської системи.
Для вирішення вище зазначених проблем доцільно було б:
1. Підвищити надійність та фінансову стійкість банків завдяки: оптимізації
податкового законодавства та розвитку іпотечного фондового ринку.
2.
Недопустити
зниження
рівня
капіталізації
банків
та
підвищити
конкурентоспроможність їх на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом: забезпечення
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пропорційного зростання регулятивного капіталу та його обсягів; розроблення плану заходів,
щодо підвищення рівня капіталізації.
3. Для бaнків з недoстатньою кaпіталізацією з бoку НБУ мaє бути пeредбачено такі
захoди впливу: зoбов’язання прoдажу акцій; забoрона на виплaту дивiдендів; обмeження на
рiвень відсоткових стaвок за зoбов’язаннями; запрoвадження певних пiльгових умов
для oподаткування тiєї його чaстини прибутку, яку спрямoвують на збiльшення банківського
кaпіталу; зaборона на виплaту нaдлишкових кoмпенсацій менeджменту і на прийняття
дeпозитів вiд банків-корeспондентів (Патрікап, 2008).
На стан банківської системи впливають дуже багато факторів, які викликають серйозні
проблеми, що стоять на заваді підвищення конкурентоспроможності банківського сектору в
Україні. Наявні проблеми не є неподоланними. Вони потребують старанної роботи як
комерційних банків, так і органів державної влади. Накопичений практичний досвід та
вдосконалення навичок більшості працівників банківської сфери дозволить сподіватися, що
з часом в Україні банківська система стане більш ефективною.
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THE ROLE OF UKRAINE IN INTERNATIONAL TOURISM
Oksana Buravtsova
MA, Polonia University in Czestochowa, e-mail:ksubura11@gmail.com, Poland
Abstract. The role of international tourism within global economy is constantly growing.
The experience of many countries demonstrates the great potential and high profitability of tourism.
Therefore, the constant support for international tourism from the state must be one of strategic
directions of socioeconomic development of Ukraine. International tourism has a positive impact on
the sociocultural development of Ukraine, stimulating the growth of the related sectors, and having
a positive impact in shaping the image of Ukraine as a tourist state.
The provision of Ukraine with valuable natural and cultural resources should become a sound
basis for increasing the competitiveness of the domestic tourism industry in the international tourist
market.
Keywords: international tourism, tourist attractiveness, state regulation, management
efficiency, competitiveness of goods and services.
International tourism has become a phenomenon of the twentieth century due to its rapid
development, as evidenced by the growth in volumes of tourist services and tourist flows. The
accelerated development of international tourism took place mainly in countries where appropriate
economic and organizational conditions were created. An important condition for the development
of the international tourism industry is the political and legal environment, which implies the
existence of a certain legal basis, the guarantee of environmental sustainability and environmental
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protection, the provision of an adequate level of safety and security, the development of the health
and hygiene system, the priorities of development of the sphere recognized at the state level tourism.
From the point of view of international law, relations in the field of international tourism by
their nature are relations complicated by a foreign element, as a result of which the regulation of
purely national relations in the field of tourism becomes unacceptable and requires the consideration
of international practice. In this regard, the country's political and legal environment should provide
appropriate conditions for doing business, comply with the system of regulation of international and
domestic tourism, taking into account existing international norms, facilitate the simplification of
visa, customs and border formalities, to provide proper competitive conditions.
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.
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.
Looking at international tourist inflows over the years 1995-2017, it should be noted that in
2017 there was a positive 5% improvement over the previous year, which is 94 billion dollars more
than in 2016 and reaching 1,322 billion dollars.
According to the World Tourism Organization UNWTO, Ukraine's share in tourist flows in
Europe is about 4% and about 1% - in European revenues from tourism activities (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).
Having analyzed the dynamics of the development of the tourist services market in Ukraine
during 2011-2017, it is clear that tourism is a sphere that brings not only incomes but also has a great
potential for development. With considerable natural resources, a good geographic location of the
country, a large number of tourist attractions, highly skilled personnel, and overcoming
infrastructure and investment problems, tourism can develop in an optimistic scenario of
development, thereby improving not only its effectiveness, but also the efficiency of related fields.
However, the neglect of objects of the tourist heritage, the inappropriateness of the use of available
natural resources, the lack of investment in the development of not only infrastructure but also
tourism in general, outflow of personnel abroad can become key factors in choosing a pessimistic
path of development. Therefore, when assessing the real situation in the market of tourist services
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of Ukraine, it should be noted that tourism has only begun to recover from economic indicators, and
most importantly - the trust of not only foreign tourists, but first and foremost, of Ukrainian citizens,
testifies to positive changes, but without state support of this the tourism sector will not be able to
develop in an optimistic scenario.
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EVALUATION OF THE BUSINESS VALUE IN THE SELECTION OF ITS CORPORATE
GROWTH STRATEGY
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Abstract. An important step in the process of the value of an enterprise managing is the
definition of a corporate strategy. This strategy is chosen according to the goals set. Development
of a strategy for managing the value of an enterprise allows you to identify the main problem of
corporate governance. Features of the corporate strategy of the enterprise is that it is aimed at its
functioning and development in the long run. It is directly related to the mission and objectives of
the enterprise. The replication of the corporate strategy of the company should ensure the growth of
its share in the market, expansion of activities and the range of services, increase the client base.
Consequently, the competitive advantages will be formed and the cost of the enterprise will increase.
That is why when choosing a corporate strategy, the company is encouraged to focus on the growth
strategy.
Keywords: cost of an enterprise, commodity growth strategy, integration growth strategy,
diversified growth strategy.
Управління підприємством, закладене на зростанні його вартості, зародилося в
економіці Сполучених Штатів Америки, у 80-і роки ХХ століття. На сьогоднішній день,
більшість провідних світових компаній працюють на принципах управління вартістю, що в
західній практиці отримало назву вартісного менеджменту (Бабій,. та ін., 2016).
На нашу думку вартість підприємства – це комплексна характеристика стану
діяльності, що відображає в цілому його фінансове здоров’я, конкурентоспроможність,
успішність на ринку, очікувані перспективи розвитку, виступає орієнтиром для власників та
управлінського персоналу щодо прийняття рішень.
Визначення вартості підприємства – одне з найбільш важливих завдань в галузі
корпоративного
управління,
адже
це
дає
можливість
оцінити
рівень
конкурентоспроможності та успішності підприємства на ринку. Сам процес визначення
вартості здійснюється з конкретною метою (створення передумов для побудови ефективно
діючої системи управління вартістю підприємства, прийняття інвестиційного рішення,
купівля-продаж підприємства тощо), що і обумовлює вибір методу оцінки вартості
підприємства.
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В Сполучених Штатах Америки від вищого керівництва очікують максимального
збільшення вартості підприємства для забезпечення інтересів акціонерів, а невиконання
цього завдання тягне за собою тиск з боку ради директорів, найбільш активних акціонерів,
конкурентів. Саме оцінювання вартості компанії стає інструментом, який створює умови для
своєчасного прийняття та коригування управлінських дій при коливанні ринкової
кон’юнктури.
Важливим етапом в процесі управління вартістю підприємства є визначення
корпоративної стратегії, яку обирають відповідно до поставлених цілей. Розробка стратегії
управління вартістю підприємства дозволяє визначити головну проблему корпоративного
управління – водночас задоволення вимог управлінців, інвесторів підприємства та
погодження з інтересами власників.
Корпоративна стратегія – це стратегія, яка розробляється для підприємства як цілісної
системи, охоплює всі сфери його діяльності, вказує загальний напрям розвитку. На
сьогоднішній день, корпоративна стратегія – це спосіб, за допомогою якого підприємство
створює вартість, здійснюючи та координуючи свої дії на різних ринках. Це визначення має
такі важливі сторони: створення вартості є кінцевою метою корпоративної стратегії; акцент
на тому, як може управляти своїми рішеннями і бізнесом підприємство; концентрація уваги
на можливостях корпорації на численних ринках (продукція, географічне положення).
Метою корпоративної стратегії є забезпечення таких умов, у яких підприємство буде
в змозі створити додану вартість і передати її споживачеві, а також гарантувати можливість
своєчасно адаптуватися до мінливих умов та продовжувати створювати вартість в
майбутньому. Способи додавання вартості – основа корпоративної стратегії.
Основним завданням корпоративної стратегії є вибір шляху розвитку не подібний до
інших, який базується на сукупних наявних у підприємства ресурсах і навичках, які
протиставлені навколишньому середовищу і її обмеженням.
Дійсно ефективна корпоративна стратегія повинна визначати: загальну ефективність
діяльності компанії; унікальне становище компанії стосовно його конкурентів; доцільні дії і
вигідні особливості продукції порівняно з продукцією конкурентів; конкурентну перевагу
компанії як наслідок узгодженості його дій; життєздатність компанії як результат
ефективності його діяльності (Портер, 1997).
При виборі корпоративної стратегії підприємства пропонуємо орієнтуватися на
стратегію зростання, яка націлена на розширення ринкової діяльності, збільшення активів
компанії, зростання обсягів інвестування, науково-дослідні розробки та інновації.
Стратегію зростання можна обирати базовою корпоративною стратегією тоді, коли
підприємство намагається використати свої сильні сторони, а також можливості зовнішнього
середовища для стабільного збільшення підприємства, нарощування обсягів реалізованої
продукції, підвищення показників ефективності діяльності шляхом виходу на нові ринки,
оволодіння новими галузями спеціалізації, розвитком існуючих та створенням нових
виробничих потужностей, що неодмінно має забезпечити зростання вартості підприємства.
Найбільш ефективною дана стратегія буде для галузей, які динамічно розвиваються із
швидкими технологічними змінами.
Залежно від типу зростання виділяють такі стратегії:
1) стратегія товарного зростання, яка передбачає постійне нарощення обсягу
виробництва продукції основної діяльності, що досягається через оновлення основних
фондів, поліпшення їх використання, підвищення рівня кваліфікації персоналу і просування
їх по кар’єрній сходинці, удосконалення організації праці та процесу виробництва;
2) стратегія інтеграційного зростання, яка припускає об’єднання або поглинання одних
підприємств іншими, пов’язаних з їх діяльністю, що дає змогу підприємству розширити свої
можливості;
3) стратегія диверсифікованого зростання, яка відображає процес розширення
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підприємницької діяльності підприємств та означає одночасний розвиток різних видів
виробництв, розширення номенклатури та асортименту продукції. Використовується для
зменшення залежності підприємства від одного виду діяльності. Важливим моментом є те,
що диверсифікація виступає як спосіб підвищення адаптивних якостей підприємства,
ефективності та результативності його функціонування та забезпечення процесу
внутрішнього зростання вартості. Фірма використовує три основні стратегії для
диверсифікації між сегментами продуктів, такими як вертикальна інтеграція, пов’язана
диверсифікація та не пов’язана між собою диверсифікація. Деякі емпіричні дослідження
показують, що диверсифікація на суміжні ринки продуктів призводить до більш високих
прибутків, ніж диверсифікація на незв’язані ринки продуктів (Hernandez-Trasobares, and oth.,
2015).
Особливостями корпоративної стратегії підприємства є те, що вона спрямована на
його функціонування і розвиток в довгостроковій перспективі, безпосередньо пов’язана з
місією і цілями підприємства (Губарєва, та ін., 2016). Реалізація корпоративної стратегії
підприємства повинна забезпечити нарощення його частки на ринку, розширення напрямів
діяльності та спектру послуг, які надаються, збільшення клієнтської бази, і як наслідок –
формування конкурентних переваг та зростання вартості підприємства. Саме тому при виборі
корпоративної стратегії підприємства пропонується орієнтуватися на стратегії зростання.
Лише нестандартні підходи до формування стратегії та її реалізації, а також обмірковані
рішення дозволять підприємству досягти лідерства на ринку.
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Abstract. the article deals with the problem of information society, positive and negative
aspects of digitalization. The possible consequences of digitalization of society and the phenomenon
of digital dictatorship are considered.
Keywords: information technologies, information society, digital revolution, digitalization.
Ми живемо у світі, де інформаційні технології інтегрують в усі сфери життя людини.
Цифрова революція породила новий спосіб мислення, поведінки в суспільстві, побудови
екосистеми, ведення бізнесу, який із колосальною швидкістю руйнує старі стандарти
стратегічних позицій в різних сферах існування людини. Виникає нова стадія розвитку
людства після індустріальної епохи – інформаційне суспільство, головна мета якого є
виробництво інформації та знань. Кожна людина спроможна створювати, розповсюджувати,
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використовувати інформацію в різних цілях, загалом в підвищенні свого рівня життя.
Економіка ґрунтується на інформаційних технологіях, які дають можливість кожному
втілити в життя свій потенціал та реалізуватися в новому світі. Проблемою цифрового
суспільства є швидкий темп впровадження нових технологій в усі можливі сфери життя
кожного з нас. Виникає потреба в не менш швидкій адаптації к новоявленому способу
виживання в найближчі строки.
В процесі пристосовування до нововведень, діджиталізація перейшла на новий рівень
і стала обов’язковою до влучення в усі сфери населення. На сьогоднішній день країнамилідерами з розвитку цифрових технологій можна вважати - Китай, Великобританію,
Сінгапур, Нову Зеландію, Естонію, ОАЕ, Японію, Ізраїль. Вивчаючи їх досвід можна
виділити позитивні і негативні сторони діджиталізації суспільства. До позитивних рис
діджиталізації можна віднести стрімкий розвиток технологій, які полегшують сучасне життя
і дають:
- можливість швидких комунікаційних зв’язків з кожним континентом;
- швидкий доступ до інформації і можливість її швидкого сприймання, оброблення,
передачі на мобільних технічних засобах;
- можливість участі суспільства у здійсненні влади;
- можливість повсюдно підвищувати рівень і якість життя суспільства, можливість до
прискореного розвитку національних меншин і національних районів.
До негативних рис можна віднести:
- обмеженість часу на особисте життя;
- цілодобове спостереження за існуванням людини. На сьогодні всі дані з банківських
карт, записів телефонних дзвінків, СМС, спілкування в чатах і соціальних мережах, відео з
камер спостережень, геолокації доступні владним структурам;
- постійний тиск на людину, який змушує до постійної адаптації до нових технологій;
- швидкий доступ до інформації призводе до її викривлення та знищення .
На сьогодні поряд зі значними перевагами концепції цифрової економіки, виникла й
така проблема у суспільстві як тотальний контроль, або цифрова диктатура. На початку
червня 2014 року Державна Рада Китаю опублікувала «Проект плану створення системи
соціального кредиту (ССК) довіри». Згідно з планом, система повинна бути впроваджена в
Китаї повсюдно до 2020 року (Марутян, 2017). ССК — система оцінки кожного громадянина
за різними параметрами, значення яких виводять за допомогою інструментів масового
спостереження, муніципальних, комерційних, правоохоронних, судових органів і
встановлюють рейтинг за шкалою від 350 до 950 балів, який обробляється за допомогою
технології «Big data» (Ковавич, 2017). Інформацію для складання рейтингу збирають 8
приватних компаній. Alibaba і Tencent – дві найбільші компанії в Китаї, які займаються
встановленням рейтингу. Головним завданням програми є те, щоб громадяни, які виправдали
довіру держави, мали всі доступні блага, а ті, що її втратили – матимуть низку заборон.
Такими заборонами можуть бути: відмова в соцзабезпеченні; особливо ретельний огляд на
митниці; заборона на заняття керівних посад в харчовій і фармацевтичній промисловості;
відмова в авіаквитках і спальному місці в нічних поїздах; відмова в місцях в люксових
готелях і ресторанах; заборона на навчання дітей в дорогих приватних школах. Рейтинг
враховує 5 складових: кредитну історію, виконавчу дисципліну, персональні дані, поведінку
і особисті відносини. Якщо перші два фактори не викликають заперечень, то три останні
можна вважати правопорушенням у демократичних країнах (Золотар, 2017).
Події, що відбуваються в Китаї вплинули на зміну звичайного людського життя на
постійну боротьбу за високий рейтинг. Виникла постійна потреба в користуванні новітніми
технологіями, а контроль опинився в руках невеликої групи людей. Влада КНР планує
довести почату справу до кінця.
Порівнюючи негативні і позитивні сторони діджиталізації визначимо наступне: епоха
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інформаційного суспільства може призвести до непоправного, такого як тотальний контроль
над людством в усіх сферах діяльності. Оновлений світ характеризується швидкими темпами
поширення «цифрової диктатури», тому сьогодення Китаю може стати дійсністю і в інших
країнах. Якщо світ не почне обговорювати теперішні події як проблему, то людство має всі
шанси на втрату власної індивідуальності, культур, цінностей; моралі і етики в житті
кожного.
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Abstract. In this article reviewed the services importance in modern society and described
special features of competitiveness of service-oriented enterprises. Author listed main 7
characteristics of service sector that lead to difference between product and service competitiveness.
Keywords: economy, profitability, market, needs.
Services is one of the rapidly evolving sectors of the economy which performs and
maintenance functions to meet the individual needs of the population and creates the most favorable
living conditions. It is the services' sector reflects the quality of life of the population, the degree of
well-being and way of life. Its specificity lies in the fact that it is not just a part of social production,
and the element itself forms the socioeconomic conditions that are a breeding ground providing
employment. This sector includes hotels, restaurants, laundries, hairdressers, sports facilities, tour
companies, theaters, all this creates the conditions to use of workers of almost all categories of
citizens with a help of entrepreneurship development.
Statistics show that in the late twentieth century, more than 40% of foreign investment was
invested in the development of service sector, and about 40% of the economically active population
has shifted from industry to services. Almost everywhere the service sector is ahead of the sphere of
production in terms of growth, according to its adaptation to the needs of the market and consumers.
Services market is characterized by high degree of competition between small businesses and
the dynamism of the competitive environment, because in the market there are always opportunities
for rapid penetration of new enterprises and the withdrawal of the new product.
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Any service, located in the market is actually being tested for satisfaction of social needs:
each customer gets the service that best suits "his" needs, and the whole set of customers - the service
that best meets the needs of society.
Therefore, the competitiveness of the services can be determined only by comparing
competitor’s services with each other. In other words, competitiveness - a relative term, clearly tied
to a specific market and time of sale. And because each customer has its own measure of the
satisfaction of their own needs, competitiveness becomes more and individual shade.
Thus, the competitiveness of a consumer's point of view - it is the highest in comparison with
analogues or substitutes ratio of set qualitative characteristics of services and the cost of its
acquisition and consumption provided that they meet the requirements of a particular segment. From
the point of view of the manufacturer's product competitiveness is a way to achieve absolute
profitability in their operations and creating a positive image among its customers.
There are a number of characteristics that represent features of service industries and
influencing the management of the specifics of their competitiveness.
Firstly, it is the territorial limitations of a market-related inseparability of services from their
source and, as a result, non-transportable services.
Secondly, subjectivity and some uncertainty for the provider of the requirements set by
consumers for the service provided, related to their intangibility, which makes the problem of
assessing the competitiveness of services particularly relevant.
Third, the special role of the corporate (organizational) culture of the enterprise, accepted
values and beliefs, professional ethics, as well as communication and other skills of defining the
culture of service, which is motivated by the variability of quality and inseparability of services from
their source.
Fourth, the physical service environment as an important criterion for assessing its
competitiveness. Due to the intangibility of service conditions of service (interior, equipment,
appearance and other staff) allow to form a preliminary idea about their quality until consumption.
Fifth, the increased complexity of providing a stable level of service quality. When managing
the enterprise competitiveness of this sector, as a rule, there is a problem of standardization of
services, and the monitoring of compliance with established standards of quality, due to the
intangibility and continuity of production processes and consumption of services.
Sixth, the less important role of pricing methods of competition in the market, while ensuring
the company's competitiveness. This factor is due to the lack of opportunities to objectively assess
the quality of services and, therefore, to compare it with competitors' services before purchasing. In
addition, the low price may form an idea of the consumers of inadequate quality.
Seventh, the special importance of harmonizing the volume of demand and supply of services
as a condition for the efficient use of resources of the enterprise, due to the inability of services to
storage.
Thus, the management of competitiveness of service companies requires consideration of a
number of features stemming from the specifics of the services as such, and the availability of an
effective implementation mechanism for purposeful movement of all subsystems of the enterprise
to achieve planned results. In the field of management studies confirmed that effective control
mechanism is a prerequisite for achieving the desired results regardless of the scope of human
activity, therefore, to examine issues related to the concept and the formation of such a mechanism
is of practical interest.
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Abstact. The research analyzes the current state of employee motivation in industrial
enterprises. The paper proposes a classification of incentives for mining and processing enterprises
of Ukraine and established the feasibility of using the category of "incentive system" in combination
with intangible motivation to improve the efficiency of production and economic activities of
industrial enterprises.
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Such domestic and foreign scientists carried out the research of the problem personnel’s
motivation at industrial enterprises as A. M. Kolot, V. D. Bondar, O. Vashchuk, A. V. Duck,
C. Ilcius, J. Zavadsky, A. Maslow, N. Mescon, M. porter and others. However, the analysis of
scientific work from this scientific direction showed that, despite the integral nature, the proposed
economic models and methods are relative, approximate in assessing both the motivation and
stimulation of a particular person, and the staff of the enterprise as a whole. They are quite abstract;
they are difficult to apply in industry, in particular in the specific conditions of the mining industry.
Therefore, the main attention should be focused on the introduction of a reasonable model of material
incentives for workers, taking into account the peculiarities of the functioning of domestic industrial
enterprises. At the same time, the priority problem of today is the lack of an optimal set of methods
of motivation of employees, which would meet the urgent needs of the heads of industrial
enterprises. Currently, due to the difficult circumstances and continuing trends of economic
instability, the further use of outdated methods of personnel motivation will not be effective even
with their adjustment to the modern conditions of activity based on foreign experience and designed
for a high level of corporate unity and financial stability in enterprises. These methods require a
detailed study and adaptation to the socio-economic conditions prevailing in our country, taking into
account the peculiarities of the national economy, the industry of enterprises, as well as determining
the impact of factors of the internal and external environment of the enterprise (Klimchuk, 2016).
At the same time, it should be noted that at the industrial enterprises of Ukraine, the head, who seeks
to encourage employees, usually tries to do it as economically as possible, since the costs of
production activities, in particular electricity, and are constantly increasing. Hence, there is a
dilemma: to distribute the saved money of the staff or to choose effective non-material ways of
motivation. Although even non-material remuneration for the employee, as a rule, requires costs
from the company. Wanting to save money, many companies decide to go for the trick, combining
employee motivation programs with measures to strengthen team spirit. It is believed that corporate
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shares (holiday, training, going for a picnic) – it is like a present to employees. Of course, the creation
of the most cohesive team of like-minded people is very good. However, the remuneration of a
particular employee is a recognition of his personal merits on the part of the management. Mixture
of personal and public in this case might lead to unpleasant incidents (Verbickas, 2012).
Studies have shown that there are many shortcomings in the known methods of
systematization of motivational stimuli. In particular, there is no simultaneous division into types,
types and forms, and where it exists, the principle of consistency is not observed. In addition, there
is no reasonable hierarchy of incentives. In practice, it is also difficult to identify public incentives,
identify content and track their impact within an industrial enterprise. Therefore, taking into account
the latest trends in the development of industrial enterprises in Ukraine and the experience of leading
companies of the European Union, the following classification of labour incentives in the main
structural units of domestic mining and processing enterprises is proposed (table 1).
Table 1
The classification of incentives work for modern ore processing enterprise
Type

Individual

Variety

Forms of implementation

material and
monetary

Individual piece-rate form of remuneration and its
tariff-free options, different systems of hourly wage,
allowances, surcharges, one-time remuneration for
quality and creative activity in the workplace

material-nonmonetary

Present, vouchers, housing, preferential loans, medical
examinations, use of the book Fund, places in preschool
institutions

moral
material and
monetary
Collective

material-nonmonetary
moral

Granting honorary titles, awards, respect, authority
Collective piece-rate form of remuneration of its
variants, collective lump-sum remuneration for the
achieved savings of resources, improving the efficiency
of activities for a certain period
Technical, sanitary, organizational working conditions,
prizes
Team awarding certificates of honour, victory in
competitions, the support of the image of the mining
factory

Given this, in the further production and economic activities of modern mining and
processing enterprises, it is advisable to apply the category of "incentive system" is defined as a set
of ways to reconcile the employee and the employer of various forms of material remuneration with
its results. It is considered in a broad sense as a General system of encouragement, regardless of the
level and quantitative result of work. This system provides for two separate forms of financial
incentives. The first covers tariff rates, salaries, the second-includes bonus systems designed to
reward for work invested by workers more mandatory standards. To date, the use of material
incentives without focusing on non-material motivation will not bring the expected effect as with
the simultaneous use of these two forms, since non-material motivation should be a constant priority
and part of the culture of a modern industrial company, which is based on the emotional and internal
needs of employees. At the same time, monetary motivation should have an additional premium
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character and strengthen the overall motivational mechanism. It is important to note that the system
of motivation in industrial enterprises should be comprehensive and systematic. That is why it is
necessary to use measurable indicators that must be set for each category of personnel to assess the
effectiveness of labour. Performance indicators should be objective and understandable, clearly and
clearly calculated and directly related to the functional responsibilities of the employee (Gonchar,
2015).
Thus, as a result of the research, it was found that to motivate employees of mining and
processing enterprises of Ukraine it is advisable to apply the category of "incentive system", which
provides for coordination by the employee and the employer of various forms of material
remuneration with its results. At the same time, the "incentive system" will be ineffective without
the introduction and effective use of non-material motivation and the combination of these two
components will increase the synergetic effect. The introduction of these measures at a certain
enterprise will improve the efficiency of employees, and, as a result, reduce the cost of commercial
products due to the best "return" of personnel in their workplace and avoid non-technological losses.
This will increase the volume of production of better commodity products, improve the prestige of
the enterprise even in difficult economic conditions and improve the overall competitive advantages
of domestic mining and processing enterprises in the market of iron ore.
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Abstact. The article examines how artificial intelligence changes people's way of life.
Prospects of development of artificial intelligence are outlined.
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Штучний інтелект (ШІ) – технологія яка здатна повністю замінити або спростити
людську роботу, є шляхом розвитку та автоматизації, інновацій в бізнесі та економічних
процесах у всьому світі. Саме це збільшує комфорт, умови економіки та прибуток компаній.
Майбутнє за тими системами, які функціонують на базі штучного інтелекту. Саме ті компанії
та економічні організації в умовах кризи залишатимуться лідерами, які постійно
інвестуватимуть значні суми в розвиток та впровадження штучного інтелекту, внаслідок
цього значний відсоток процесів повністю автоматизують та займуть перші позиції світового
ринку.
Існує багато компаній, підприємців, стартапів які не повністю усвідомлюють цінність
штучного інтелекту - таким чином залишаються на постійному низькому рівні в порівнянні з
іншими, які впроваджують сучасні технології. Якщо керівники невеликих компаній
усвідомлюють та ставлять власну мету використовувати штучний інтелект - це дає їм
можливість витіснити більш великих учасників ринку в їх ніші.
Середньорічний темп росту фінансування стартапів у галузі штучного інтелекту
збільшився на 60% за останні декілька років у всьому світі (Иванов, Рожкова, 2018).
Наприклад, зараз, вже не перший рік функціонують онлайн-сервіси за допомогою яких
можливо оцінити попит на будь-який товар або послугу, є можливість розуміти конкурентні
ціни, які використовуються в інших компаніях (Пельчер, 2018). За допомогою сервісів
підприємці тримаються на рівні з великими конкурентами та не відстають відсотками
рентабельності, звернень, та за багатьма іншими показниками.
Досить часто в соціальних мережах, на сайтах зустрічаються сторінки та товари якими
цікавиться споживач, на основі інтересів конкретного споживача, пошукових запитів,
коментарів сторінок, взятої з Big Data. Навіть компанії Google та Facebook розпізнають голос
та підслуховують за користувачами в той час, коли телефон користувача заблокований. Це
яскравий приклад штучного інтелекту, який фільтрує дані та створює вибірку, що саме
користувач побачить на екрані власного смартфона, продивляючи новини або стрічку
Instagram.
Прикладів існує багато, описаний - один з найпопулярніших. Ця інформація дає
розуміння можливостей ШІ. Саме ця річ надає більше вільного часу керівникам заради
наступних, важливих стратегічних та ефективних рішень.
Є суттєвий недолік людського інтелекту який не надає здатності якісно виконувати та
обробляти великий обсяг обчислень в процесах, тому ШІ спрощує певні складні та
оперативні задачі підприємства.
Дослідження довели (Dirican, 2015), якщо ШІ досягне високого рівня розвитку, він
матиме можливість перевершити людину у декілька разів, та цей факт зобразитися на рівні
життя кожного з нас.
Отже, можна зробити наступні висновки:
1. ШІ - ефективна автоматизація процесів у бізнесі та економіці.
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2. Маючи у використанні ШІ важливо розуміти, що керівники та власники компаній
повинні й надалі розробляти стратегічні плани, завжди бути в пошуку нових конкурентних
можливостей.
3. Згодом у майбутньому ШІ може забезпечити масове безробіття.
4. ШІ повинен допомагати людині, відділам компаній у складних процесах, які
займають багато часу, або у тих процесах, які не релевантні до виконання людиною.
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Abstract. This article is about management of enterprise profitability in Ukraine and
worldwide nowadays. The factors influencing the profitability of the enterprise and the factors of
influence on the activity of management in general were investigated. The analysis of the experience
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На сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності відчуваються проблеми, що
стосуються саме прибутковості та конкурентноспроможності. У ринковій економіці
виживають і успішно функціонують лише ті підприємства, які порівнюють свої доходи з
витратами і величиною вкладеного капіталу, які випускають конкурентоспроможну
продукцію і не виробляють більше, ніж можна продати .
Прибутковість виступає найважливішим показником розвитку підприємства, а при
умові її відсутності, підприємство втрачає здатність нормально функціонувати, вкладати
інвестиції у свій розвиток. Тому, забезпечення прибутковості є показником стабілізаційного
ефекту розвитку підприємства, а отже і проблема підвищення прибутку та рентабельності є
актуальною в сучасних умовах для підприємств усіх галузей народного господарства
України.
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Прибутковість є показником, що характеризує ефективність діяльності підприємства з
точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати ефективне відтворення
використаних ресурсів.
Що стосується прибутку, то він відіграє значну роль у системі економічних
показників. Виходячи з досліджень, прибуток як економічну категорію умовно можна
розглядати з двох боків. З кількісного боку прибуток виступає приростом власного капіталу,
який вищий за витрати. З якісного – це економічний вид додаткового прибутку, який виникає
за умов залучення людського ресурсу.
Існує низка факторів, які безпосередньо впливають на кінцевий результат фінансовоекономічної діяльності. Саме тому доцільно буде визначити фактори, що мають
безпосередній вплив на роботу суб’єкта господарювання (рис. 1).
Фактори впливу
Освоєння нового ринку
Пошук нової сировини
Виробництво нової продукції
Рівень організації фінансової діяльності
підприємства
Конкурентноспроможність підприємства
Галузь економіки
Впровадження у виробництво нових технологій
Рис.1. Фактори впливу на діяльність суб’єкта господарювання
Саме за допомогою реалізації цих цілей, які безпосередньо впливають на розвиток
підприємства, досягається стабілізація та розвиток суб’єкта господарювання, що в
майбутньому веде до стабільної діяльності, охоплення нових ринків збуту та вихід на ринок
як монополіста певної сфери діяльності.
Дослідження поведінки фірм різних країн, що є ключовим питанням у міжнародній
літературі, вимагає спільного розгляду як інституційних впливів, так і цілей максимізації
прибутку фірм. Однак у сфері корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) дослідники
використовували теорії, які враховують лише одну чи іншу - інституційну теорію, яка
пояснює КСВ як діяльність, що шукає легітимність, відповідно до інституцій на
національному рівні, або підходів на економічній основі які розглядають ефекти КСВ лише з
точки зору прибутковості фірми. Хоча інституційний аргумент передбачає зближення
поведінки КСВ серед фірм у подібних інституційних контекстах, логіка максимізації
прибутку розглядає КСВ як специфічну поведінку фірми. Як наслідок ми спостерігаємо
інтеграцію цих перспектив, демонструючи пом'якшувальний вплив економічних мотивів
фірм на пошук легітимності на взаємозв'язок між інституційним середовищем та реагуванням
на КСВ. Відмінності в економічному спрямуванні фірм і економічній вразливості можуть
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призвести до розбіжностей у їхній потребі бути суспільно орієнтованими і, в свою чергу, до
їх легітимності. Ці загальні аргументи підтримуються результатами дослідження КСВ,
основою якого було розгляд досвіду фірм 23 країн. Інтеграція таких принципово різних
теоретичних перспектив дозволяє внести нові теоретичні знання для міжнародного бізнесу
щодо впливу національних інституцій на поведінку фірм.
Для оцінки результатів ефективності господарювання підприємства і використання
складових процесу виробництва, за допомогою яких отримано прибуток, його суму
необхідно віднести до відповідних показників, у підсумку буде отриманий показник
прибутковості чи рентабельності. Саме цей показник характеризує ступінь вигідності,
прибутковості, дохідності. Коли сума прибутку підприємства вказує абсолютний ефект від
діяльності, то рентабельність описує саме міру цієї ефективності, тобто відносний рівень
прибутковості підприємства або продукції, що виробляється. Рентабельність характеризує
достатність прибутку на відміну від інших окремих показників, що мають вплив на
фінансово-господарську діяльність організації. При визначенні показника рентабельності
прибуток співвідноситься з факторами, що найбільше впливають на його отримання:
ресурсами, доходами, капіталом, витратами. Головні показники рентабельності можна
сформувати в три групи: показники рентабельності продукції, показники рентабельності
капіталу (активів), показники, розраховані на основі потоків наявних грошових коштів .
О.А. Зінченко виділяє такі класифікаційні ознаки показників рентабельності, зокрема,
за критерієм:часу (моментні, статистичні, динамічні); витрат (активи, застосовані ресурси,
споживані ресурси); результату (загальний прибуток, оподаткований прибуток, чистий
прибуток); узагальнення (узагальнені, локальні, часткові); інфляції .
Значна кількість фірм вкладає достатньо грошових коштів у оборотний капітал.
Управління оборотним капіталом є важливим фактором фінансового менеджменту.
Основними складовими оборотних коштів є боржник, кредитор та запаси. Правильна
торгівельна та біржова політика може збільшити обсяг продажів.
Існує ряд чинників, що впливають на рентабельність підприємства. До зовнішніх
факторів, що впливають на рентабельність підприємства належать: політико-правове
середовище; економічне середовище; безробіття; соціально- культурне середовище;
технологічне середовище. До внутрішніх факторів, залежних від діяльності підприємств,
відносяться: тип і категорія підприємства, і відповідно розмір націнки на сировину, продукти
та послуги, що встановлюються підприємствами, рівень технічної оснащеності підприємства,
рівень механізації праці, прогресивність техніки та обладнання, що застосовуються на
підприємствах, характер технологічних процесів та їх прогресивність, рівень продуктивності
праці, обсяг і склад виробленої продукції, послуг і товарообігу, сума і рівень витрат
виробництва і обігу, в тому числі співвідношення між змінними і постійними витратами,
обсяг активів підприємства, їх структура, віддача і інші фактори .
На основі використаних літературних джерел, я пропоную виділити наступні
найголовніші фактори, що впливають на прибутковість підприємства (рис.2).
Отже, прибутковість підприємства - показник, що характеризує ефективність
діяльності підприємства з точки зору здатності його приносити прибуток та забезпечувати
ефективне відтворення використаних ресурсів. Прибуток як економічну категорію умовно
можна розглядати як з кількісного, так і з якісного боку. З кількісного боку прибуток виступає
приростом власного капіталу, який вищий за витрати. З якісного – це економічний вид
додаткового прибутку, який виникає за умов залучення людського ресурсу.
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Рис. 2. Фактори впливу що впливають на прибутковість підприємства
Рентабельність означає співвідношення прибутку з понесеними витратами. Існує ряд
чинників, що впливають на рентабельність підприємства. Визначення таких факторів є дуже
вагомим в управлінні суб'єкта підприємницької діяльності.
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Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - це важливі фактори, які мають вплив
на формування суспільства XXI століття. На сьогоднішній день формується суспільство, де
головню цінністю є не сама інформація, а комунікаційні технології і канали комунікації.
Незважаючи на широкі дискусії про особливості та перспективи ІКТ у міжнародних
відносинах, всі оцінки даного феномену мають загальну характеристику та є одним з
ключових ресурсів сучасної міжнародної діяльності.
З появою інформаційних технологій життя багатьох людей стало більш простіше і
легше. Напевно, однією з найпопулярніших видів інформаційної техніки вважається
Інтернет, який користується шаленим попитом. Співставлення показників забезпеченості
населення доступом до мережі Інтернет із європейськими свідчить про наше відставання від
загальноєвропейських тенденцій (табл. 1), навіть при порівнянні із «новими» країнами ЄС.
Таблиця1
Частка домогосподарств які мають доступ до мережі Інтернет, % до загальної
кількості домогосподарств країни
Країна

Частка домогосподарств які мають доступ
до мережі Інтернет, %

Болгарія

53,7

Хорватія

64,6

Чеська Республіка

72,6

Естонія

80,3

Угорщина

71,5

Латвія

71,6

Литва

64,7

Польща

71,9

Румунія

58,1

Словаччина

77,9

Словенія

75,6

Україна

35,6

Джерело: (United Nations Statistics Division, 2017)
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Як видно із представленої таблиці 1, середній рівень показника за вказаними країнами
становить близько 70%. Найменша частка домогосподарств які мають доступ до мережі
Інтернет у Болгарії (53,7%), але навіть порівняно із нею в України суттєве відставання за цим
показником (United Nations Statistics Division, 2017).
Комунікація охоплює всі області соціальної дійсності і по новому організовує процеси
в цих сферах. Багато фахівців відзначають той факт, що технологічні трансформації в
інформаційно-комунікаційній сфері виступають в якості потужного чинника, що впливає на
громадський розвиток. Проте, застосування різних засобів ІКТ у міжнародних відносинах
може привести як до позитивних, так і до негативних наслідків.
Переваги використання інформаційно-комунікаційні технології у міжнародних
відносинах є:
1. Спілкування - за допомогою інформаційних технологій обмін миттєвими
повідомленнями, електронна пошта, голосові і відео дзвінки стають швидше, дешевше і
ефективніше.
2. Підвищення дипломатичної взаємодії - ефективний обмін ідеями між політиками та
громадянським суспільством підвищує здатність дипломатів збирати інформацію та
передбачати, аналізувати, управляти та реагувати на події.
3. Глобалізація і культурний розрив - усунення мовних, географічних і культурних
кордонів; обмін інформацією, знаннями, спілкуванням і відносинами між різними країнами.
4. Доступність - інформаційні системи дозволили підприємствам працювати
цілодобово по всьому світу. Це означає, що бізнес може бути відкритий в будь-який час в
будь-якому місці.
5. Створення нових видів робочих місць в області ІКТ.
6. Економічна ефективність і продуктивність бізнесу – використання ІКТ сприяє більш
ефективній роботі компанії, а також покращує надання інформації особам, які приймають
рішення.
7. Подолання культурного розриву між різними культурами.
8. Мобільність персоналу та он-лайн освіта.
9. Використання ІКТ для підвищення ефективності та зменшення вартості стандартних
бізнес-процесів.
10. Модернізація взаємодії між бізнесом та урядовими установами з використанням
ІКТ як засобу забезпечення інституційної підтримки транскордонної співпраці.
11. Широкі можливості цифрового маркетингу та оперативний вплив на громадську
думку.
Недоліками використання інформаційно-комунікаційні технології у міжнародних
відносинах є:
1. Безробіття і відсутність гарантій зайнятості - впровадження інформаційних систем
може заощадити багато часу під час виконання завдань і деяких робіт.
2. Домінуюча культура розвинених країн світу, що диктує правила ведення
міжнародного бізнесу.
3. Проблеми безпеки та кібер-злочини – можливий доступ до конфіденційних даних
компанії. Існують також фактори ризику, пов'язані з комп'ютерними вірусами, шкідливими
програмами, спамом, троянами і хакерськими атаками.
4. Витрати на впровадження програмного забезпечення, забезпечення необхідного
обладнання та відповідного навчання персоналу роботі із ІКТ.
Ефективний розвиток країни та її конкурентоздатність в теперішній час можливі лише
за умови наявності розвинутої інформаційної інфраструктури. Міжнародне співробітництво
є ключовим моментом у ліквідації правового вакууму, існуючого між розвитком
інформаційних технологій та реагуванням на них законодавства.
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Abstract. Nowadays higher educational establishment graduates’ labour market is a tense
labour market segment in Kyiv. The challenge of youth employment is studied by the means of
sociological survey. At this market a set of unique trends is highlighted which differ from European
ones.
Keywords: youth unemployment, employment, skills, expectations; bezrobocie młodzieży,
zatrudnienie, umiejętności, oczekiwania.
Youth labour market operation draws a lot of attention from many scholars’ studies. For
instance, International Labour Organization conducted extensive research concerning the crisis
within youth employment (ILO, 2012; ILO, 2011). Simultaneously, challenges of youth
employment in Europe are of actual importance, particularly, while it concerns developing
innovational methods of youth employment processes regulation at local markets. In spite of the fact
that there are a range of Local Target Programs as for youth employment, the efficient solution of
this challenge has not been found yet. Youth unemployment impacts social life greatly, so causing
dangerous consequences in city social sphere. The threat of the youth rejected in the labour sphere
to become a member of lumpen proletariat is of acute danger, which forces them to take part in
political actions and extremist activities that has been confirmed by the resonant events lately.
The challenge of youth employment in Kyiv was studied by the means of sociological survey
among the young (18-25 years old) under the supervision of the Head of Management Department
Olena Akilina with the help of her scientific achievements (Akilina, 2017; Akilina, Pavliuk, 2018).
Sociological survey was conducted by Borys Grinhenko university’s students who are educated as
managers, with the use of the questionnaire developed by Doctor of Economics Liydmyla Ilich
(Ilich, 2018). Among the ICT instruments and resources used in the study the following should be
mentioned: MindMeuster, Scrumblr, Dropbox, Google tables, Google form, blogs, LinkedIn and
other socilal networks for scientists represented in this web-mix.
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The analysis of youth labour market in Kyiv and targeting its key challenges was the main
objective of the study. As a target it was chosen the youth; state and local authorities; employers and
higher educational establishment in Kyiv. As the further target the preparation of the analytical
report on the situation at the youth labour market and debates on this issue are expected.
A number of respondents was 280 of whom 52,5 % - females and 47,5% males. The majority
of interviewees study or have studied in Borys Grinchenko Kyiv University, Taras Shevchenko Kyiv
National University and Kyiv National University of Bioresources and Environment of Ukraine. In
the survey respondents of different professions were interviewed , 42,5 % of whom are getting
Bachelor’s degree. By the financial sources respondents are divided in such a way: 37,5% are
studying at the State’s expense, 58,8% - at their parents’ expense, 2,5% - at enterprises’ expense,
15% - at their own expense.
Among those who combine work and learning as well as graduates only 68,8% work by their
profession. The largest proportion of interviewees are employed in such spheres as hotel business
and catering, wholesale and retail trade, finances and insurance, education. The most respondents
have working experience of 1-3 years. Moreover, 75% work full-time, 18,8% work part-time. The
rest of interviewees work distantly. The question on matching the quality of training in educational
establishments to labour market demands was given the following answers: 17,5% of respondents
gave the highest mark of ‘5’, 42,5% set the mark ‘4’, 27,5% set the mark ‘3’. The most interesting
answers were given to the question on matching the quality of qualification got at the educational
establishments to the demands at their workplaces: 61,3% of respondents referred to them as
‘partially relevant’, 11,3% considered their level of education higher that the necessary one, 13,6%
could not answer the question, only 13,8% thought their level of education insufficient for exercising
their official duties.
The results received do not coincide with the results presented by Ukrainian scholars in
Polonia University (Shaikan, Sahaidak, 2017), who in their study stated that higher educational
establishment of Ukraine who train specialists for different branches of economy are incompetent
players at labour market as they shape inefficient model of skills. The representatives of our
University took part in two meetings «Uni-Biz Bridge», organized by the company UGEN with
representatives of well-known international businesses. The meetings of those aim was to build a
bridge to overcome a gap between official qualifications and employers’ requirements. The results
of the discussion proved that the main expectations of employers concentrate on generals skills like
critical thinking, adaptability, creativity, ability to work in team and create interpersonal synergies,
and, first and foremost, capacity for self-education. We are convinced that Ukrainian higher
educational establishments are able to develop these skills. The experience of Borys Grinchenko
Kyiv University’s practically oriented syllabuses which are supported by newly established Centers
of practical skills is possible to prove mastering the skills required for labour market by the students.
The question on the ways of searching the jobs was answered as follows: 48,8% of
respondents heard of a job from their acquaintances, relatives and friends, 21,3% applied for a job
at the workplaces, 18,8 % found an announcement in mass media, the rest of interviewees took
advantage of State Employment Service and recruiting agencies. Unfortunately, the statistics
mentioned confirms that, in general, the efficient labour market infrastructure has not been
established yet in Kyiv, as well as the measures on minimization the youth’s mistrust to existing
infrastructure have not been taken. The youth’s dissatisfaction with working conditions and salary
is another disturbing call. Only 48,8% of the respondents are absolutely satisfied with the conditions
and salary at their jobs.
When considering the challenges of flexibility and safety at European labour markets,
Muffels, Crouch, та Wilthagen (2017) emphasize the importance of coordinated collective
bargaining. In their study Marginson, Keune, та Dorothee Bohle (2014) also reason that collective
bargaining is able to alleviate negative external effects and provide proper protection for young
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employees. Though accepting the important role of that tool for youth market regulation, we should
note that social partnership system in Kyiv is of paternalistic character as well as inefficient.
Dietrich (2013) in his study states that whereas traditional level of unemployment among
young people best responds to business cycle consequences, general educational level improvement
and rise in the share of the employed in manufacture, it does not respond to relative growth of
inactive youth. The situation concerning non-active young people at labour market is escalating in
Ukraine these days.
Thus, we agree with a group of researchers (Green, Owen, & Wilson, 2001), that the youth’s
entry into the labour market is often delayed and becomes long-term. The role of young people at
labour market is defined by the set of interrelated factors such as demography and economy,
organization and structure of labour market, system of education and training, state’s role in shaping
demands for labour and organization of the family.
References
Akilina, O. (Eds.). (2017) Problems of regulation of the youth labour market Kiev in the conditions
of European integration, The materials of science-practical conference "European integration and
global aspects of economic development". Kyiv: Borys Grinchenko Kyiv Universite.
Akilina, O., & Pavliuk, V. (2018). Public-private partnership as a tool for managing change in a
modern city. Scientific notes TNU: Series Economics and Management, (20), 139-143.
Dietrich, H. (2013) Youth unemployment in the period 2001–2010 and the European crisis – looking
at the empirical evidence. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(3), 305-324.
DOI: 10.1177/1024258913495147.
Green, A. E., Owen, D., Owen, & Wilson, R. (2001). Regional Differences in Labour Market
Participation of Young People in the European Union. European Urban and Regional Studies, 8(4),
297-318. DOI: 10.1177/096977640100800402.
Ilich, L. (2018). Sociological monitoring of matching skills and jobs in Ukraine. O. Vlasiuk and
O. Ilyash [Edited by], Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of
Ukraine. Vol. 4. Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House.
ILO International Labour Organization (2011). Youth employment in Eastern Europe: Crisis within
the crisis. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/--ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ wcms_175421.pdf.
ILO International Labour Organization. (2012). The youth employment crisis: Time for action.
[Electronic resource]. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_175421.pdf.
Marginson, P., Keune, M., & Bohle D. (2014). Negotiating the effects of uncertainty? The
governance capacity of collective bargaining under pressure. Transfer: European Review of Labour
and Research, 20(1), 37-51. DOI: 10.1177/1024258913514356.
Muffels, R., Crouch, C., & Wilthagen (2014). Flexibility and security: national social models in
transitional labour markets. Transfer: European Review of Labour and Research, 20(1), 99-114.
DOI: 10.1177/1024258913514361.
Shaikan, A., & Sahaidak, M. (2017). Study of factors for effective interaction in the chain "Hel –
Employer". Scientific Journal of Polonia University, 23(4), 130-141. DOI: 10.23856/2315.

65

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SMART SOCIETY 2019

CONGRESS PROCEEDINGS

IMPACT OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION ON THE SOCIO-ECONOMIC
ENVIRONMENT OF POLAND
Oleh Mozharivskyi
MA, Polonia University in Czestochowa, e-mail: leorulit@gmail.com, Poland
Abstract. Growth of migratory flows of the population influences the transformation of the
socio-economic environment and can lead to social tensions and conflicts in certain territories. The
purpose of the article is to analyze migratory flows and population changes in Poland.
The article examines the phenomenon of population migration, determines the causes of
population movement. One of the most significant factors is the impact of the labor market.
Keywords. Labor, migration, economic environment, labor market.
Migration plays a significant role at the present stage of world development. The population
change influences economic, social and cultural environments of any country. The main tendencies
of modern international migration are: globalization of international migration; qualitative changes
in global migration flows; determining role of labor migration; significant increase in illegal
migration; increasing of the scale and geographical expansion of forced migration; the growing role
of international migration in the demographic development of the advanced countries (Ionzev,
Kamensky, 2004).
Migration changes the labor resources of countries having consequences of both positive and
negative effects. Positive thing for the exporting country of the labor force is that the emigrants carry
out money transfers to the country, thereby increasing the currency in the mass market of the
country. Besides this, exporting labor resources, the country reduces the problem of unemployment.
At the same time, the importing country receives foreign labor at a lower price, that leads to
increased competitiveness of domestic goods due to the reduction of production costs. Also, the
country receives skilled workers, saving on their professional training.
However, international labor migration has negative implications on both sides. The loss of
skilled personnel is negative for the exporting country. Therefore the country loses its technological
and scientific potential. For the host country, the negative consequence is that migration can cause
social tension in society and increase the unemployment problem. But the biggest burden that falls
on the host country's budget is the payment of benefits.
Of course, the largest part of migrants who have come to Europe, aim to settle down in the
richest and the most developed countries. This is due to the fact that, according to the Dublin Treaty,
the country of refugee registration subsequently pays money and maintenance (European Union law,
2019). European countries seek to improve the system of distribution of asylums, "distributing
responsibility" between countries, in particular, through the introduction of quotas for the admission
of migrants. The establishment of the quota is based on the GDP of the country, the total population,
the level of unemployment and the presence of previously arrived migrants. According to the
European government's plan, such a measure should help to exit the crisis of developed countries
and demonstrate the European Union's ability to unite on the world stage.
Migration in Poland over the last two hundred years has been central to the social history of
the country, including areas lying beyond the borders of modern times. Poland in its history can be
recognized as a country of emigration.
In the 1990s, the migration of highly skilled people and migration to settlements declined.
However, in Warsaw, migration consisted mainly of professional people on short working visits.
Young Poles also began to settle, partly for reasons of life, in cities such as London. However,
turnaround and temporary labor migration to Germany, Belgium, Italy and other countries of
continental Europe prevailed (Jaźwińska, Łukowski, Okólski, 1997). For the most part, migrants
earned living abroad, but lived in Poland, where their families remained and to which they often
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returned. In structural terms, temporary migration arose due to the lack of development of the
communist era and the lack of urbanization. Many factory workers lived in small towns and villages,
but they replaced work in cities under state subsidized transport. After 1989, the plants were closed,
and the rise in prices for everything that could be bought, so international migration seemed to be a
better strategy for livelihood. Temporary migrants were usually men with vocational education from
peripheral regions in eastern Poland.
Poland's accession to the EU opened the door for better work, with lower costs for personal
expenses and a combination of work and travel for adventure. The labor market was swift in
countries such as the United Kingdom and Ireland, wages were higher than in Poland, and a new
wave of short-term Polish-looking foreigners came to life. Around the EU, many migrants were
young people with open plans that go with their friends and brothers (Anacka, Okólski, 2010).
In 2004, when the United Kingdom, Ireland and Sweden opened their labor markets to new
EU citizens, Britain, with its familiar culture and language, overtook Germany as the main
destination for migrants. With enthusiasm, the Poles took a course towards the Europeanisation of
the Polish labor market. Countries such as Ireland, Norway, and Iceland, soon discovered that the
Poles were their largest population of ethnic minorities. In the first years after joining the EU, Polish
emigrants increased their number. In 2002, 786 thousand, in 2004, 1 million (the year of accession
to the EU), and in 2007 the number of emigrants was 2.3 million, which equals 6.6 % of the
population of Poland (GUS-2009). In the first years after joining the union there was an outflow of
labor resources even from the largest cities, and since 2004, people have migrated abroad from all
regions of Poland. Migratory flows from traditional outlying regions, partly reoriented from the
United Kingdom and Ireland, to a wide range of European countries .
The global economic crisis slightly reduced the supply of Poles living in Western Europe,
but then their numbers recovered, by December 2016, about 2.52 million. The most popular places
were Great Britain (788,000) and Germany (687,000) (GUS-2017).
The implications of the introduction of free movement of people are that it leads to new
patterns of migration, often referred to as mobility. The nature of social impacts on countries of
origin may also be changed in the free movement of the EU, but such changes are virtually unknown.
The evolution of the EU policy on refugees and refugees in 2015 and its agreement on the
distribution of Syrian refugees among the member states significantly strengthened the power of the
right-wing populist parties in the CEE, including Poland. Finally, the rapid pace of change, with its
consequences, the rapid establishment of the network and the rapid transition to migration for
settlement, has a significant impact on the country of origin.
European countries seek to improve the system of distribution of asylum, distributing
responsibilities between countries, in particular through the introduction of quotas for the admission
of migrants. Establishment of quota rates takes into account the GDP of the country, the total
population, the unemployment rate and the presence of previously arrived migrants. According to
the European government's plan, such a measure should help to overcome the crisis of developed
countries and demonstrate on the world stage the European Union's ability to unite.
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MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL LEGISLATION IN THE
CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Bogdan Nechepurenko
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, email: bogdanechepurenko@gmail.com, Ukraine
Abstract. This paper examines the general transformations taking place in the national laws
of the countries within their participation in international globalization processes. The influence of
political, economic and cultural globalization on the development of legal systems of national states
is analyzed. The author found a great positive role in deepening the interstate legal integration into
society and legislation of the states involved in such processes.
Keywords: globalization, national legislation, international law, theory of law,
jurisprudence.
The rapid globalization processes that finally captured the world at the beginning of the 21st
century create their own conditions not only for human, political, economic or cultural part of human
existence, but also confidently weaken national legislation limits. The purpose of this report is to
highlight and analyze the three most relevant globalist tendencies in the context of their impact on
the development of the legal systems of national states.
I. Formalization of national legislation.
One of the most significant and influential changes directly caused by the process of
globalization is the strengthening of the role of positive law in the formation of the laws of the states,
which is primarily related to the attempts of States to regulate, control the process of comprehensive
deepening in the international system of legal relations, and sometimes and counteract it in favor of
preservation originality. It is clear that with the unceasing expansion of the scope of interstate ties,
the legislation of each individual country faces the need for legal regulation of new social and
economic spheres. Consequently, under the pressure of globalization, the ideological, religious, and
moral customs of the states lose their normative meaning, and strictly standardized international
norms come to replace them.
II. The growth of the importance of international law.
International law is a combination of certain legal principles and norms governing the
relations between States and other legal entities that act as bearers of rights and obligations in the
international legal form. As a result of deepening the economic and social integration of different
peoples, constantly the weight of international law and agreements common to citizens of all UN
member states is increasing.
Therefore, today the institute of international law is at a low level. Moreover, the state, which
in its law-making activities is contrary to international law, risks becoming isolated from the world
community. International law covers all new and new spheres of human life. Its priority inevitably
leads to convergence of all legal systems.
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Through international law, the basic principles of democracy, the rights and freedoms of man
and citizen were enshrined in most national laws. In addition, due to the harmonization of national
legislation with international law, the possibilities of states in the field of international economic
relations have expanded, which, of course, is a positive trend of globalization.
III. Implementation of the democratic principles of governance in the legislation.
Currently, more and more States are introducing into their positive law the norms on
universal suffrage, multiparty, referendum institute, power separation, with the recognition of
Parliament as the highest legislative and representative power authority, conscience and religion,
the independence of the court, equality of representatives of different nations. Democracy has
become a kind of slogan for the development of a modern globalized world. A country whose
domestic policy is not oriented towards the development of democracy can not become an equal
member of a world society, which is a very positive humanistic tendency.
As we see, the integration of legal systems includes a largely positive humanistic,
consolidating and evolutionary potential that is imperceptible only to the most conservative
representatives of society. Although the formation of global legislation is sometimes subject to
resistance and causes some social tensions in some countries, in general, it rapidly and irreversibly
creates "rules of the game" on the world stage on the basis of democracy and equality of all subjects
of international law, while also adjusting national laws.
References
Dmitriev, Y. A. (2018). Theory of State and Law. Kiev: Litres.
Lukashuk, I. I. (2008). Globalization, State, Law, XXI Century. Moscow: Spark.
Lukashuk, I. I. (2010). International law. The general part: the textbook for students of the law.
Moscow: Wolters Kluwer Russia.
Tikhomirov, Y. O. (2004). Globalization and the development of legislation. Moscow: Essays.
ADMINISTRATION OF INFORMATION SUPPLY RESOURCES
Stanislav Morhach
MA, Kryvy Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadim Hetman, e-mail: panove.morhach@gmail.com, Ukraine
Abstract. The essence and tasks of management of information resources are determined.
The method of planning of information resources and information systems is considered. The
methodical aspects of management of information resources of the enterprise are determined.
Keywords: information, information resources, information systems, information repository
management.
Управління інформаційними ресурсами є системою рішень і дій, які спрямовані на
досягнення поставленої мети в умовах їх обмеження за допомогою оптимізації інформаційної
інфраструктури підприємства. Вона має два вектори впливу: поліпшення експлуатаційних
властивостей інформаційних ресурсів підприємства і формування інформаційної бази для
підвищення ефективності управління та зниження ризику прийнятих рішень. Головною
ознакою даних напрямків є їх роль у процесі забезпечення діяльності підприємства.
Управління ними передбачає наявність системи показників, які дозволяють не тільки оцінити
витрати та вигоди, обумовлені використанням інформаційних ресурсів у системі управління
підприємством, а й отримувати інформацію для кількісного відображення динаміки їх
розвитку (Козырь, Филатов, 2016).
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До завдань управління інформаційними ресурсами належать: управління інвестиціями
у сфері інформаційних технологій, оптимізація витрат на придбання інформаційних
продуктів у сторонніх організацій, скорочення часу, витраченого на пошук та обробку
інформації, підвищення ефективності управління завдяки поліпшенню якості
інформаційного забезпечення. Комплексний підхід до управління інформаційними
ресурсами передбачає декілька етапів її реалізації: планування, облік, контроль, аналіз та
оптимізація витрат на задоволення інформаційних потреб усіх суб'єктів виробничогосподарської діяльності. Реалізація зазначених функцій вимагає наявності показників і
критеріїв ефективності використання інформаційних ресурсів на підприємствах.
Методика планування інформаційних ресурсів та інформаційних систем повинна
містити розподіл коштів на інформатизацію й очікувані значення показників, які є
індикаторами змін, викликаних процесами автоматизації обробки інформації. Управління
інформаційними ресурсами, засноване на збалансованій системі показників, котра враховує
особливості функціональних галузей їх формування, значно підвищує ефективність
виробничо-господарської діяльності підприємства. Розглядаючи інформаційні системи за
аналогією з виробничими, зазначимо, що сировиною є інформація, яка обробляється за
допомогою програмного забезпечення із застосуванням комп'ютерної техніки. Процес
виробництва інформаційних ресурсів аналогічний до процесу виробництва матеріальної
продукції на обладнанні за визначеною технологією (Зиангирова, Титова, 2015). Виходом
системи є інформаційний ресурс, тобто інформація, яка готова для забезпечення
інформаційних потреб користувачів. Треба зазначити можливість застосування в
інформаційних системах показників використання ресурсів, аналогічних до показників
ефективності у виробничих системах.
Основи стратегії розвитку системи інформаційного забезпечення закладаються на
етапі стратегічного планування, оскільки система інформаційного забезпечення є одним із
факторів її реалізації. Вибір інформаційної системи - один з основних етапів формування
системи інформаційного забезпечення. Показники, які використовуються на етапі розробки
стратегічного плану повинні характеризувати поточний та очікуваний рівні розвитку
інформаційного забезпечення. Деталізація стратегічного плану передбачає визначення
залежності основної мети від інформаційного забезпечення і виявлення основних факторів,
що обумовлюють досягнення бажаного рівня розвитку інформаційної системи.
Тактичний план повинен містити характеристики розвитку окремих компонентів
інформаційного забезпечення, бюджет інформаційної системи, принципові рішення щодо
придбання і розробки програмного забезпечення, впливу впроваджуваних інформаційних
технологій (з урахуванням таких перетворень, як реінжиніринг бізнес-процесів,
реструктуризація підприємства) на систему управління підприємства в цілому. Важливою
умовою складання плану розвитку інформаційної системи є оцінка впливу очікуваних
перетворень системи управління на результативність діяльності підприємства в цілому.
Оперативне планування містить у собі: бюджетування поточних витрат на діяльність
підрозділів, що займаються питаннями автоматизації систем керування, забезпеченням,
збором та обробкою інформації на підприємстві; планування проведення заходів, які
впливають на ефективність використання інформаційних ресурсів підприємства.
Отже, показники ефективності використання інформаційних ресурсів і систем можуть
бути представлені на стратегічному, тактичному й оперативному рівнях управління.
Управління інформаційними системами має бути пов’язане із загальними цілями
функціонування й розвитку підприємства. Тому показники, що характеризують експлуатацію
системи обробки інформації, відображатимуть результати досягнення цілей і роль
інформаційної системи у процесі їхнього досягнення.
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Abstract. In this paper the place of Ukraine in the world economy is considered and ways
that will help Ukraine to succeed in international markets are presented.
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competitiveness.
In this article, we are talking about new institutional mechanisms that Ukraine should be
involved in in order to achieve national development and growth.
Any vision for trade policy should include ways to help Ukraine succeed in international
markets. Such ways can be: creation of new jobs, investments, development of the latest
technologies, good choice of goods and services at an affordable price, which will be available to
companies and residents of the country. To do this, Ukraine will have to make a number of
innovations that will also help Ukraine become more competitive in the international market.
In order to prevent the emergence of new crisis phenomena in the economy of Ukraine and
to increase the country's economic development, a state-of-the-art policy must be implemented in
our country. It is aimed at fluctuating economic activity in the country's economy. Since today the
Ukrainian economy is characterized by certain crisis phenomena, then the following regulatory
instruments of the state can be identified, which will help the country to raise the level of the
economy:
- for monetary policy: sale of securities in the open market; increase of the norm of mandatory
bank reserves;
- fiscal policy involves reducing the expenditures of the State Budget (surplus budget);
- the wage and tariff policy implies an increase in wages and a reduction in tariffs and prices;
- the policy of state investments takes into account the investment of the country's funds in
the economy and industry of the country.
Taking into account how trade policy can be aimed at achieving rapid economic development
of the country, it would be advisable to take into account specific examples and experiences.
Table 1 provides data on per capita income in terms of purchasing power parity in the
example of the eight emerging economies: four so-called Asian tigers (often referred to as emerging
countries) - Singapore, Hong Kong, South Korea and Taiwan , China, which has grown rapidly since
the 1960s; and Chile and Mauritius, which have grown rapidly over the past 30 years. In the case of
Singapore and Hong Kong, the growth rate was as follows: since 2012, per capita income in these
countries was higher than United States revenues.
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Table 1
Calculated by the author
Country
Chili
Hon- Kong
Korea
Mauritius
Singapore
Taiwan
Ukraine
USA

Year
1992
3,012
8,540
3,012
2,107
8,792
4,425
n/a
14,015

2002
6,185
20,093
9,436
5,116
19,882
11,892
5,164
24,700

2012
10,440
28,342
18,859
8,858
34,726
21,591
4,007
36,950

2016
18,419
51,494
32,272
15,592
60,410
38,749
7,374
49,922

Correlation
2016/1992
2016/2002
6.1
3.0
6.0
2.6
10.7
3.4
7.4
3.0
6.9
3.0
8.8
3.3
n/a
1.4
3.6
2.0

In global indicators of the competitiveness of the World Economic Forum Ukraine is much
lower than in developing countries. Improving regulatory mechanisms that promote investment and
trade are important. But on the example of Georgia, we can see how the country has significantly
improved its business climate over the last ten years. Georgia has risen from the 100th place in the
world in the Doing Business rating for 2006 to 9th place in the world in 2013.
Therefore, in order to adjust the economic situation in Ukraine and bring the country to a new
level, it is first of all necessary to eliminate the crisis phenomena and improve the country's
development. To do this, a state-of-the-art policy should be conducted in the state. Also, creating
new jobs, investing, developing advanced technologies, good choice of goods and services at an
affordable price that will be available to companies and residents will contribute to the country's
economic development.
References
Hoekman, B., Jensen, J. (Director), Tarr, D. (Consultant). (2013). A Vision for Ukraine in the World
Economy. European University Institute and CEPR. World Bank. [Electronic resource]. Retrieved
from https://yes-ukraine.org/en/Yalta-annual-meeting/2013/ukraine-in-the-world-economy.
State Statistics Service of Ukraine. (2019). [Data Base]. [Electronic resource]. Retrieved from
http://www.ukrstat.gov.ua/.
The statement of The EU’s foreign policy chief Catherine Ashton, quoted in “EU Loses out on
Ukraine but may have dodged a bullet,” Reuters, November 21, 2013. [Electronic resource].
Retrieved
from
http://www.reuters.com/article/2013/11/22/us-eu-russiaukraineidUSBRE9AL0ER20131122.
The talk of Mr. Pascal Lamy at the 10th Yalta Annual Meeting on September 21, 2013. . [Electronic
resource]. Retrieved from http://yes-ukraine.org/.
World Economic Forum. (2013). The Global Competitiveness Report 2012-2013. . [Electronic
resource]. Retrieved from http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012-dataplatform/
World Economic Outlook Report for Ukraine. (2018). IMF.org. International Monetary Fund.
[Electronic resource]. Retrieved from https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata.
How to overcome poverty in Ukraine. (Sep 22, 2015). UNDP. [Electronic resource]. Retrieved from
http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/presscenter/pressreleases/2015/09/22/how-toovercome-poverty-in-ukraine.html.

72

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SMART SOCIETY 2019

CONGRESS PROCEEDINGS

THE PROBLEM OF EXTERNAL LABOR MIGRATIONS IN UKRAINE
Natalia Nizelnikova
BA, Kryvy Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadim Hetman, e-mail: nizelnikova299@gmail.com, Ukraine
Abstract. The main factors and nature of labor migration from Ukraine to the countries of
the European Union are investigated. The reasons of the growth of volumes of external labor
migration and the consequences of this process for the development of the Ukrainian economy are
determined
Keywords: Social policy, migration policy, population migration, external labor migrations.
В сучасному світі дослідження міграційних процесів являє собою аналіз їх різних
якісних і кількісних характеристик, динаміки соціально-демографічних і вікових
характеристик мігрантів із прогнозуванням напрямів міграційних потоків. В умовах
поглиблення євроінтеграційних процесів та інтеграції України до світового ринку праці
вимагає аналізу зовнішня трудова міграція до країн Європейського Союзу із визначенням її
впливу на розвиток української економіки.
Наприкінці ХІХ ст. Е. Равенштейн сформулював закони міграції, які наголошують на
тому, що зі збільшенням відстані скорочуються її масштаби. І якщо метою мігрантів є
покращення матеріального становища, то ці закони міграції залишаються наразі актуальними
(Ravenstein, 1876). Постійне зростання вимог до рівня кваліфікації працівників обумовлює
поширення міграційної політики, що стимулює в’їзд персоналу, який має спеціалізовану
кваліфікацію.
На початку ХХІ ст. українське керівництво намагалось багато зробило для формування
позитивного ставлення до євроінтеграції. Відмова підписання угоди про асоціацію у 2013 р.
призвела до Євромайдану та Революції Гідності. На цьому фоні чітко постав конфлікт
цінностей, одним із зовнішніх виразів якого були уявлення про зовнішньополітичний курс
України.
Встановлення обмежень для трудових мігрантів з України з боку Росії стали
важливими кроками на шляху до різкого зростання кількості українських трудових мігрантів
у країнах Європейського Союзу. Цьому також посприяло проголошення курсу на
євроінтеграцію, як основи української зовнішньої політики. Розширення засобів формування
позитивного іміджу євроінтеграції в 2014–2017 рр. забезпечило збільшення кількості її
прихильників в Україні.У програмі діяльності Кабінету Міністрів України, що, відзначалося
погіршення до критичного рівня інвестиційного й ділового клімату, руйнування
співробітництва із міжнародними фінансовими інститутами, констатувалася також наявність
мільярдних заборгованостей із зарплат, відзначалося, що мільйони українських сімей були
поставлені на межу виживання (Програма діяльності Кабінету Міністрів України,
01.03.2014). Все більше і більше жителів України виїздили до ЄС у пошуках заробітку але
якщо протягом 2014–2016 рр. на заробітки їхали трудові мігранти із західних територій
України, то 2017–2018 рр. стало помітним зростання кількості мігрантів із східних областей.
Важливий вплив на зростання темпів зовнішньої трудової міграції мало впровадження
пенсійної реформи в Україні адже не бачачи ніяких перспектив на отримання достатньої для
життя пенсії і не розраховуючи, що ситуація зміниться, більшість мігрантів вимушені
враховувати це при визначенні терміну перебування за кордоном. Р. Талер справедливо
відзначав важливість інерції людської свідомості щодо визначення розмірів заощаджень і
часу, коли їх варто зробити найбільше. Він наголошував: переважна частина людей вважає,
що має більше заощаджувати для накопичення пенсійних заощаджень, і планують робити це
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найближчим часом. Проте потім вони відкладають зростання заощаджень на більш пізній час,
не змінюючи її норму (Талер, 2018: 371).
Не менш вагомим при виборі місця роботи, виявилася можливість ухилення від сплати
податків у випадку нелегальної роботи в ЄС. Абсолютна більшість заробітчан обурювалась
сплачуванням податків в Україні, наголошуючи, що зароблені за кордоном кошти переважно
використовуються в Україні і тим самим сприяють розвитку економіки, пом’якшують
проблему безробіття, а з часом і стимулюють підприємницьку діяльність самих заробітчан,
які вирішили запровадити власну справу. Перекази зароблених поза межами держави коштів
трудовими мігрантами поступово стали вагомим чинником стабільності вітчизняної
економіки. За оцінками польської влади лише українські трудові мігранти, які працювали в
Польщі, перерахували в 2017 р. кошти, що становили приблизно 3–4 % українського валового
внутрішнього продукту. За розрахунками НБУ, в 2017 р. надходження коштів від зовнішніх
мігрантів становило майже 9.3 млрд дол. США, а прямі іноземні інвестиції в Україну – лише
2.3 млрд дол. США. На цей час експерти вже відзначали вагомий вплив українських мігрантів
не лише на економіку нашої держави, а й на економічний розвиток Польщі. Згідно з даними
Upper Job, саме Польща на сьогодні є найбільш привабливим для українців ринком праці.
Уже сьогодні можна говорити про окремі негативні наслідки зовнішньої трудової
міграції, які у перспективі можуть загрожувати економічній безпеці держави. Протягом 2012–
2017 рр. лише 8.3 % трудових мігрантів працювали за кордоном протягом року або й
триваліше, а більшість виїздили на короткострокові заробітки, плануючи повернутися до
України. Проте у вересні 2017 р., за даними дослідження соціологічної групи «Рейтинг», 35
% респондентів бажали працювати за кордоном, ще 4 % – не визначилися із відповіддю.
Порівняно з минулим роком кількість тих, хто хотів би змінити місце проживання на іншу
країну зросла з 30 до 35 %.
Залежність економіки та держави від переважно некваліфікованої праці українських
зовнішніх трудових мігрантів свідчить про складну ситуацію на українському ринку праці.
Такий стан може бути серйозним викликом національній безпеці держави, стабільність якої
залежить також від волатильності на світових і європейському ринку праці.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що сьогоднішня хвиля міграції в Україні є
результатом незадоволення громадян рівнем заробітної плати, наявністю заборгованості по
заробітній платі, низького рівня соціальної захищеності людей. Саме це стало наслідком
щорічного збільшення кількості мігрантів, і, на жаль, усе більше кваліфікованих працівників
виїжджає за кордон у пошуках роботи і кращого життя. Все це призводить до значних утрат
трудового потенціалу в Україні. На сьогодні більшість українських компаній починають
відчувати недостатність висококваліфікованих кадрів, крім того починає загострюватись
питання недостатності кадрів взагалі. Проблема трудової міграції є найактуальнішою. від якої
залежить майбутнє України.
Література
Ravenstein, E. G. (1876). The laws of migration. Journal of the Royal Statistical Society. London:
Truber and Co. [Electronic resource]. Retrieved from https://is.gd/R7nzPx.
Талер, Р. (2018). Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення. Київ:
Наш формат.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України, 01.03.2014. [Electronic resource]. Retrieved
from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001120-14.

74

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SMART SOCIETY 2019

CONGRESS PROCEEDINGS

MANAGING THE DIGITAL MARKETING SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Vitaliia Sliusarenko
BA, Kryvy Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadim Hetman, e-mail: vitaliya.slyusarenko1999@gmail.com, Ukraine
Abstract. The aim of the work is to study the peculiarities of digital marketing as a modern
management tool, the main problems of digital marketing, the analysis of recent research and
publications. An attempt was made to investigate the main problems of digital marketing and to find
the latest approaches to solving its complex problems.
Keywords: digital marketing, marketing, advertising, social networks.
Сьогодні вплив традиційних інструментів реклами знижується, маркетинг стає все
більш інтерактивним і візуально орієнтованим, зростає вплив чат-додатків. Сучасні медіа
передбачають участь споживача та вірусне поширення інформації, тому виникає потреба в
зміні маркетингових підходів та використанні нових маркетингових інструментів.
Природний відбір змушує маркетинг змінюватися, оскільки споживачі надають перевагу тим
компаніям, які швидше освоюють цифрові канали.
Питанням розвитку цифрового маркетингу займалися такі зарубіжні дослідники:
І. Ашманов, Ф. Вірін, О. Кент Вертайм, І. Манн, Я. Фенвік та ін. Серед українських учених
цією проблемою займалися: С.І. Гриценко, М.А. Окландер, О.О. Романенко, В.В. Рубан, Д.В.
Яцюк та ін.
Цифровий маркетинг є однією з важливих сфер сучасного інформаційного
суспільства. Цифровий або digital (діджитал) маркетинг є загальним терміном для
маркетингу товарів і послуг, який використовує цифрові канали для залучення та утримання
клієнтів. Цифровий маркетинг включає в себе інтернет-маркетинг, але не обмежується лише
інтернетом. Інтернет-маркетинг складається з SEO-просування сайту, контексту, вебінару
тощо. З всіх каналів, які доступні користувачеві тільки в інтернеті. Цифровий маркетинг
включає в себе вищепераховане та рекламу, яку поширюють на будь-яких цифрових носіях
поза мережею, передбачає цифрову комунікацію, яка відбувається і онлайн, і офлайн.
Т.П. Данько та І.І. Скоробогатих (Данько, Скоробогатых, 2005: 261) вважають, що
цифровий маркетинг – це маркетинг, що забезпечує взаємодію з клієнтами та бізнеспартнерами з використанням цифрових інформаційно-комунікаційних технологій та
електронних пристроїв. Д. В. Яцюк (Яцюк, 2015) зазначає, що цифровий маркетинг
(інтерактивний маркетинг) з погляду маркетингових комунікацій передбачає використання
всіх можливих форм цифрових каналів для просування бренду.
Сьогодні цифровий маркетинг використовує п’ять цифрових каналів (Гриценко, 2016):
- мережу Інтернет і пристрої, що надають доступ до неї (комп’ютери, ноутбуки,
планшети, смартфони та ін.);
- мобільні пристрої;
- локальні мережі (Екстранет, Інтранет);
- цифрове телебачення;
- інтерактивні екрани, POS-термінали.
Основними методами цифрового маркетингу є (Рубан, 2017: 21): контекстна реклама
Google Adwords, Yandex Direct; технологія Big Data масиви даних великих обсягів;
ретаргетінг (retargeting) перенацілювання; мобільний маркетинг; email-маркетинг
електронна пошта; вірусний маркетинг; RTB (real time bidding) торги в реальному часі; SMM
(social media marketing) соціальний медіамаркетинг; SMO (social media optimization)
оптимізація для соціальних мереж; SEO (search engines optimization) оптимізація сайту в
пошукових системах; SEM (search engine marketing) пошуковий маркетинг.
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Серед трендів цифрового маркетингу 2018 року слід відмітити такі: Онлайн-відео –
інтенсивно зростає його споживання, серед підлітків та молоді воно випереджує кабельне
телебачення; нативна реклама (native advertising) – приходить на зміну спливаючій рекламі,
є органічно вбудованою в контент, має більше шансів бути прочитаною користувачем,
оскільки це здається більш природним для нього; персоналізований контент – контент
повинен бути більш персоналізованим, щоби впливати. Відповідно, заклики до дії більш
ефективні, коли враховують індивідуальний підхід; розумна реклама з великими даними (big
data) – дає рекламодавцям змогу більш точно визначити свою аудиторію, витратити менше
грошей на рекламу, спрямовану на тих користувачів, що не відгукнуться на неї. Дає
можливість здійснювати аналіз із більш точним відстеженням рівня конверсії та інших
факторів; розвиток спільноти – користувачі інтернету створюють більше контенту, ніж будьколи, і їхні слова, фото, відео та інший контент може мати велике значення для бренда
компанії та зростання продажів. Люди можуть створювати контент без заохочення, але
підтримка допоможе створити команду лідерів думок. Інша стратегія – оплата блогерів,
влоггерів та інших лідерів думок за обговорення продукту або послуг (Яцюк, 2015).
Переваги цифрового маркетингу полягають у такому: цифровий маркетинг дає змогу
охопити і онлайн-, і офлайн-споживачів, які використовують планшети і мобільні телефони,
грають в ігри, завантажують додатки, бренд може бути розповсюдженим до більш широкої
аудиторії, не обмежуючись інтернетом; можливість збирати чіткі і деталізовані дані. Майже
всі дії користувача в цифровому середовищі фіксуються аналітичними системами, це дає
змогу зробити ґрунтовні висновки про ефективність різних каналів просування, скласти
точний портрет покупця; гнучкий підхід - цифровий маркетинг дає змогу залучити на онлайнринок офлайн-аудиторію, і навпаки. За допомогою QR-коду на флаєрі можна спрямувати
користувача на сайт й одночасно завдяки email розсилці можна запросити передплатників на
семінар або інший офлайн-івент.
Отже, цифрові технології сьогодні є вирішальним фактором успіху та просування для
кожної сфери бізнесу, це дає значні переваги. Цифровий маркетинг являє собою комплексний
підхід до просування компанії, її продуктів у цифровому середовищі, а також охоплює
офлайн-споживачів. Цифровий маркетинг комплексно інтегрує велику кількість технологій
(соціальні, мобільні, веб, CRM-системи тощо) з продажами та клієнтським сервісом,
забезпечує постійний якісний зв'язок між рекламодавцем та кінцевим споживачем.
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MA, Polonia University in Czestochowa,
e-mail: natiyasuzdal@gmail.com, Poland
Abstract. Nowadays, Ukraine remains dependent on lending of global financial institutions.
Due to the beginning of the new, eighth round of cooperation with the IMF, it is relevant to study
the effectiveness of cooperation between Ukraine and the IMF. As the conditions of this cooperation
need to be reviewed in accordance with the present state of Ukrainian economy.
Keywords: IMF, International Monetary Fund, national economy, lending.
Cooperation of Ukraine with the IMF depending on the programs of crediting which
corresponded to the degree of reforming of the Ukrainian economy and solving of the pressing
problems in its currency and financial sector went through seven separate stages. Ukraine has been
a member of the IMF since September 3, 1992, and the first program of cooperation was signed in
October 1994.
From 1994 to 2017, Ukraine received almost SDF 20.7 billion in total, from all IMF programs
(STF, Stand-by, EFF). Then the program was suspended and in December 2018, an agreement was
concluded on a new round of cooperation under the stand-by program.
The main objectives of cooperation with the IMF are stabilization of the Ukrainian financial
system, implementation of structural reforms and creation of the basis for sustainable economic
growth. The Fund helps Ukraine to renew its financial capacity by providing advice on the effective
implementation of the reform program.
However, analyzing the IMF's cooperation with Ukraine, it can be noted that the established
parameters and requirements were often unrealistic and not sufficiently effective. First of all,
because the level of the monetary base is associated with inflation.
The main reasons for inflation since 2014 are:
1) growth of prices of imported goods expressed in national currency, as a result of
devaluation of hryvnia, and transfer of these effects to all prices of goods and services (pass-through
effect);
2) administrative increase of prices and tariffs for housing and municipal services.
Therefore, to analyze and forecast indicative targets, and in particular, indicators of the level
of inflation of the IMF, depending on the monetary base is not appropriate. In 2015, galloping
inflation took place against the backdrop of demonetization of the real economy and a significant
reduction in Gross Domestic Produce and overall employment. The growth of prices was observed
against the backdrop of declining volumes of monetary aggregates and a reduction in wages.
The structure of the open commodity economy, which is Ukraine, determines that the price
anchor is the exchange rate. Inflation is a derivative of devaluation of the national currency, as well
as of administrative price increases. In 2015, the growth rates of monetary aggregates reached their
almost minimal point.
In the Memorandum of 2016, the lower limit of net international reserves and the upper limit
of net domestic assets was fixed, indicating that its authors prefer the factor of currency reserves in
forming the monetary base and thus orient the NBU towards the development of external relations,
but not to satisfy internal needs.
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Table 1
The IMF’s monetary conditions for Ukraine in 2019
Memorandum of
December
05.12.2018
2017
The lower limit of the
accumulated changes in
the
net
international
reserves of the National
6691
Bank of Ukraine (NBU)
Program currency rate for
UAH/USD 28,2794.
The upper limit of the total
changes in the net
209845
domestic assets of the
NBU, billion UAH.
Inflation rate, %
12
Created by the author

December
2018

March
2019

June
2019

September
2019

December
2019

1218

1229

1955

334

893

16862

6225

8952

51795

64269

6.0

5.75

5.5

5.25

5.0

Still, without the help of the International Monetary Fund, it would be virtually impossible
to achieve the coverage of existing debt obligations.
Ukraine exceeds the critical level set by the World Bank in terms of the ratio of gross external
debt to GDP, at least by 17.4%, in 2012, and by 44.26% in 2017. On the one hand, this is due to the
gradual increase of the country's external debt, and, on the other hand, to the annual reduction of
GDP.
An increase in the values of the above indicators indicates the current failure of the Ukrainian
economy to pay and service external debt. That’s why, an agreement on the restructuring of
Ukraine's external debt was signed in 2015 in order to reduce the debt burden on Ukraine's economy
and reduce the risk of default between the Government of Ukraine and the creditors.
New - a short-term program - approved by the IMF Board of Directors implies several
tranches during 4 month for a total of $ 3.9 billion. The first tranche 1,4 billion is provided, and the
other part is expected during half a year, after reviewing the implementation of the program,
financial indicators and reforms. That is, most likely there will be two tranches - approximately in
June and December 2019.
In 2019, Ukraine needs to spend $ 5 billion in external debt (peak payments will be in 2020
- almost 6 billion), and without this support from the IMF, the situation would be uneasy. Ukraine
needs "short money" for a small percentage. The other reason is the defrosting of the program
instantly entails loans and financial assistance from other structures - the World Bank has already
given a loan guarantee of $ 750 million. Ukraine can not do without the financing of the IMF,
however, the terms of cooperation require revision.
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“GREEN” ECONOMY IN THE GLOBAL WORLD
Yuliia Sumchenko
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: sumchenkoiulia@gmail.com, Ukraine
Abstract. The article researches the “green” economy in the global world is an urgent issue
that separates the world's problems and find ways to eliminate them, through the development of the
“green” economy. The direction is aimed at increasing production, high demand for consumption of
goods and services based on the use of innovative technologies and the natural environment.
Keywords: “green” economy, “green” investments, globalization.
У світі економіка функціонує як невід’ємна частина глобального світу. Економіка є
саме тим механізмом, що регулює ринок, організацію та управління виробництвом,
ефективне використання ресурсів, споживання товарів та збут. На даний час ми маємо
глобальні економічні проблеми, такі як кліматичні зміни, виснаження ресурсів, бідність,
брак продовольства, перенаселення. Вони ускладнюються кризою соціально-економічної
системи, яка побудована на вільних ринкових відносинах.
Напрям в економічній науці, який сформувався в останні два десятиліття отримав
назву “зелена” економіка. Термін “зелена” економіка згідно висновками ЮНЕП – це джерела
майбутнього, які спрямовані на зростання добробуту населення, використання природних
ресурсів не пошкоджуючи усі напрямки в екологічній сфері.
Цей напрям робить акцент на задоволенні потреб людини з урахуванням взаємодії з
навколишнім середовищем, в пріоритеті - добробут майбутніх поколінь. Іншими словами,
“зелена” економіка – це система, яка включає в себе підйом економічної діяльності,
ефективність між розподілом та обміном споживання товарів і послуг, завдяки яким
підвищується рівень життя людини та надає перспективи розвитку майбутнього поколінню
без впливу будь-яких екологічних ризиків або екологічного дефіциту.
Процеси ринку негативно впливають на соціальне забезпечення та стан
навколишнього природного середовища. Тому треба як слід звернути увагу на формування
нової “зеленої” економіки. Головна ідея напряму – “все на поверхні Землі є
взаємопов'язаним”, а це означає, що тільки розвиток бізнесової діяльності та зазначеної
“зеленої” економіки дає змогу зростанню ролі держави та державних органів на світовому
рівні. Актуальність теми “зелена” економіка в умовах глобального світу полягає саме в тому,
що існують можливості виявлення і розкриття для нових джерел економічного зростання без
тиску на кількість і якість природних багатств.
Завдяки дослідженню особливостей “зеленої” економіки ми маємо багато
перспективних напрямків для втілення економічних думок, щодо економіки та природного
середовища, існування яких пов’язане між собою, а саме низьковуглецева економіка та
ресурсоефективність. Зокрема, можна виділити повторне використання, перероблення,
ремонт, транскордонному забрудненню тощо.
Швидкими темпами зростає і ринок “зеленого” спрямування, в якому э такі види
діяльності: виробництво біопалива, екологічний туризм, сонячної та вітрової енергетики,
утилізація відходів, тощо.
Вперше, у 2009 році ООН розпочала програму Ініціатива “зеленої” економіки, яка
може надати більш конкретні дії на вирішення глобальних проблем, як в економіці, так і щодо
кліматичних змін. Зараз ця ініціатива продовжується.
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Рис. 1. Циклічний підхід як основа формування “зеленої’ економіки
Якщо подумати над тим, чому саме “зелена” економіка с кожним роком стає все більш
лідируючим напрямом в світі, то висновки є такими:
- може зменшити бідність і нерівність;
- нерозривний зв'язок між зменшенням бідності та розумним управлінням природними
ресурсами та екосистемами;
- екосистемні послуги забезпечують від 47% до 90% так званого ВВП бідних;
- загальні інтереси між розвинутими та країнами, що розвиваються;
- партнерство політиків та бізнес-спільноти;
- вирішальне значення визначити пріоритетність витрат у секторах, які можуть
одночасно сприяти соціальним, економічним та екологічним вигодам.
Діяльність людини та розвиваюча цивілізація набула таких форм і такого розмаху, що
виникла загроза людству, яка несе за собою катастрофічні наслідки. За висновками
Всесвітнього фонду охорони природи на даний час вимоги людини щодо ресурсів
перевищують можливості Землі на 50 %, що є дуже негативним фактором. Тому завдяки
цьому напряму суспільство мусить створювати такі технології, які не загрожували б людству
шкідливими наслідками, та відповідні закони, які суттєво змінять ставлення людини до
природи. Завдяки моделі “зеленої” економіки майбутнє нашого світу стане на найбільш
високий економічний рівень, як у потребах суспільства, так і у відновленні і збереженні
довкілля.
Наприклад, одна із провідних компаній АрселорМіттал, яка вважає, що програма
“зеленої” економіки є одним із пріоритетних напрямів їх діяльності, у 2017 році черговий
раз провела засідання щодо теми “зеленого” курсу, присвяченого “Захисту навколишнього
середовища і впровадження енергозберігаючих технологій”. На засіданні було чітко
окреслено, що без металу - немає майбутнього, але це не означає, що металопродукція
повинна вироблятися без дбайливого ставлення до навколишнього середовища, тому в
компанії так багато уваги приділяється природоохоронним заходам.
Тому, якщо світ сконцентрує увагу на цьому напрямі, то відбудуться зміни в структурі
світової торгівлі. Вона несе економічні вигоди країнам, що розвиваються, оскільки
відкриваються нові експортні можливості.
Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновки, що розвиток нового напряму
у глобальному світі дає можливість створювати нові робочі місця і відновлювати стан на
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більш безпечно екологічну та ефективно функціонуючу економіку. Наука не стоїть на місці,
утворюються нові модернізації для збереження навколишнього середовища та формуються
нові способи розбудови нової сучасної екологічної економіки. Реалізація нового “зеленого”
курсу відбуватиметься завдяки перебудові зовнішньоторговельної політики, яка зможе
надати можливість країнам світу закласти основи для переходу до найстійкішої економічної
системи.
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FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN TIMES OF FINANCIAL CRISIS
Alina Suprun
MA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: suprun_aa@kneu.dp.ua, Ukraine
Abstract. The Ukrainian economy is functioning under the conditions of an extremely deep
socio-economic crisis. The study of statistical information, periodicals and the analysis of
macroeconomic indicators testifies to the existence of a systemic crisis that has gripped all levels of
the country's economy, its real, financial and social sectors. In such circumstances, the search for
ways and mechanisms of stabilizing and improving the economic processes is relevantly important.
Such mechanisms include the development of small and medium-sized businesses. The development
of small and medium-sized businesses solves a number of financial and economic problems, viz. the
employment of the population, the flow of funds into state and local budgets, the differentiation of
risks and the provision of structural reforms, the introduction of innovations.
Keywords: small and medium-sized businesses, industry, innovation, digitalization,
financial crisis, gross domestic product (GDP), banks, insurance companies.
Ukraine is now experiencing the most tragic moment of its history since becoming
independent. The direct military aggression, the annexation of its territories and the political
instability resulted in severe economic consequences.
The modern history of Ukraine is basically one of economic crises. After the independence
in 1991, Ukraine plunged into a severe crisis and literally within a few years lost its leading positions
in the heavy, processing and light industries, lost its merchant fleet. The construction of new housing
virtually ceased. The agriculture that was based largely on collective ownership was ruined. The
people of the country lost all their savings due to hyperinflation that exceeded 10,000% in 1993.
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The World Bank experts determined that the losses of Ukraine in the early 1990s, which were
associated with the dismantling of the command economy system, were comparable to the economic
losses of Ukraine as a result of World War II.
Certain green sprouts of stability appeared in 1994-1997. The hyperinflation was stopped,
and the economy gradually began to grow assuming the features of the market one. Instead of a
surrogate currency, a permanent currency was introduced in 1996, the hryvnya. But in 1998, the
world crisis began, and the economy again suffered significant losses. The result was a fall in the
GDP and the almost twofold devaluation of the national currency. The consequences of that crisis
had been overcome by the early 2000s.
The best economic situation was observed in Ukraine since 2000 until 2008. At that time,
both the nominal and real GDP were growing. The inflation rates were moderate (in 2002, there was
even a deflation of 0.2%) (National Bank of Ukraine, 2019). Prices for Ukrainian exports were also
growing. The exchange rate was stable. Foreign direct investment was coming into the country, and
that concerned both the real-economy and financial sectors. Small and medium-sized businesses
were quickly developing facilitated by the introduction of a simplified taxation system. A flat
agricultural tax rate and favourable world prices were contributing to the rapid growth of the
agriculture.
However, all the positive dynamics were lost at the end of 2008, when Ukraine, along with
the whole world, entered a new economic crisis that was dubbed the Great Financial Crisis in
Western theoretical publications (Randall, 2017). In many respects, Ukraine had not overcome the
consequences of that crisis until 2013, although the dollar-terms GDP in 2013 exceeded the 2008
GDP. After the 2014 events, there came a real economic catastrophe. In 2014, the GDP decrease in
dollar terms was USD 51,505 million (-28.1%), while in 2015 it was USD 41,190 million
(-31.3%). The 2015 GDP calculated in US dollars was only 49.4% of the 2013 GDP. Such losses
can be compared either with the losses of the economy in the 1990's or with those during the World
War II.
Thus, due to a number of objective and subjective reasons, the Ukrainian economy still,
without a doubt, finds itself in a state of deep systemic economic crisis. The year 2019 brings a very
broad range of threats to the economic situation in the country: a very high level of military threat
from the Russian Federation remains as evidenced by the events in the Straits of Kerch; in 2019,
both presidential and parliamentary elections will take place while the political situation in the
country is extremely tense; the country's economy is still largely commodity-based while the
situation on the commodity markets is very volatile. The stability of the national currency depends
to a large extent on the export of raw-materials. 2019 will see a peak of foreign debt repayments. In
the state budget adopted, about 40% of the GDP is allocated for the debt repayment.
The world experience and business practices show that the most important feature of a market
economy is the existence and interaction of many large, medium and small enterprises, their optimal
ratio. The most dynamic element of the ever changing structure of the national economy is the small
and medium-sized businesses.
The research conducted by the author in the segment of small and medium-sized businesses
in Ukraine has made it possible to draw a number of conclusions:
The number of small and medium-sized companies in the total number of businesses is
generally in line with the world standards, but on balance there are very few medium-sized
companies proper. The dominance of micro- and small companies in comparison with medium-sized
ones can be explained by the limited access of the latter to financial resources to ensure the growth
of their business;
The size of bank interest rates for funding a business is virtually unaffordable from the
viewpoint of strategic financing (purchasing equipment, technologies, franchises, know-how). It is
almost impossible to set up a business from scratch using a bank loan. In the country, educational
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programs for the development of business plans and receiving funding to implement them are very
weak;
The activities of micro- and small companies during the crisis of 2014-2018 showed a high
level of adaptability of those entities. Before 2016, their average level of profitability was above the
country's inflation rate;
Apart from the general financial and economic problems, the fact that there are a large
number of loss-making companies also points to tampering with taxes. Those companies that are on
the general tax regime are particularly inclined to exaggerate costs;
Despite the fact that the number of small and medium-sized companies in relation to the total
number of business entities is in line with the world standards, the share of such companies in the
country's GDP lags behind. The low productivity of companies due to their weak technological base
and the high level of the shadow economy is the main reason for that;
The statistics management for small and medium-sized companies, the results of their
activities, the provision of the said companies with financial resources, and identifying the share of
the shadow economy within the small and medium-sized businesses are unsatisfactory and need to
be improved;
The availability of funding for small and medium-sized businesses is today the basic problem
that can be solved in a comprehensive manner with the participation of the state, commercial banks
and international partners.
In order to prevent the overwhelming majority of small and medium-sized businesses from
going bankrupt and becoming closed, a set of measures needs to be adopted at the state level, viz.:
further simplification of registration procedures and regulation of small and medium-sized
businesses; introduction and development of micro-lending of small businesses with the parallel
introduction of a mechanism of preferential rates; lending in foreign currencies under the state
guarantees of foreign currency risks; assistance of the state authorities in leasing by small businesses
of production equipment; promotion at the state level of small and medium-sized businesses that
would specialize in scientific research and hi-tech developments; drawing up and discussing, with
the subsequent adoption, of bills on the special features relating to functioning, accounting and
taxation of small businesses.
The theoretical studies conducted have shown that digitalization will be the principal trend
of the development of small and medium-sized businesses, which will solve the two main financial
problems of small and medium-sized companies, viz. reducing costs at all levels and enhancing
labour productivity, as well as accessing alternative sources of funding.
The analysis conducted has shown that none of the major insurance companies either
develops or offers special insurance services for small businesses, which is also an oversight. In this
respect, it is necessary to take advantage of the international expertise in the development of
specialized insurance services.
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Abstract. The article analyzes the formation of competitive strategy on the example of ASOS
as e-commerce company, evaluates the number of factors and operational strategies that help to
create a favorable environment for companies to earn more and identifies directions of e-commerce
development in the future.
Keywords: e-commerce, strategy, global market, analysis, marketing.
E-commerce is an extension of traditional commerce, which is concerned with the activities
of business, industry and trade including the exchange of goods, services, information and money.
It has the same essential ingredients of ordinary commerce. The major difference between ecommerce and commerce is that with e-commerce, these exchanges of goods and services are carried
out over the web instead t of the traditional physical act of going to a trader for goods and services.
Now that a large number of people have access to the internet and it is a good platform for the
development of e-commerce. Successful E-commerce strategies allow organizations distinct
advantages in terms of both cost and revenues- the fundamentals of all business. This is because cost
can be cut immensely as retail outlets are not required. Most of the cost associated with traditional
high capital business is eliminated and or transformed into profit in the Internet environment (Smt
Susheela Menon, 2014).
From the business perspective with less time spent during each transaction, more transaction
can be achieved on the same day. As for the consumer, they will save up more time during their
transaction. Because of this, E-commerce steps in and replaced the traditional commerce method
where a single transaction can cost both parties a lot of valuable time (Porter, 2001).
Basically e-commerce business hаve numerous аdvаntаges over offline retаil companies аnd.
Consumers can easily browse online stores and seаrch to find exаctly whаt they аre looking for
while shopping аnd cаn eаsily compаre shop with just а few clicks on the laptop. Even the smаllest
online retаil sites cаn sell products аnd turn а profit with а very simple online presence. Web trаcking
technology аllows e-commerce sites to closely trаck customer preferences аnd deliver highly
individuаlized mаrketing to their entire customer bаse.
Let us move to the analysis of formation of the strategy on the example of ASOS company.
ASOS was first launchеd in Junе 2000 undеr thе namе of 'As sееn on scrееn' by Nick Robеrtson
which was latеr rеnamеd ASOS in 2003. Thе namе can tracе its origins back to 1999 whеn foundеrs
Quеntin Griffith and Nick Robеrtson еnvisionеd a company that sold thе outfits worn by cеlеbritiеs.
Nick furthеr еxplains that hе was givеn thе Idеa by fashion, tеlеvision and films. It was whеn hе
rеad about an еpisodе of 'Friеnds' a tеlеvision sitcom comеdy ownеd by NBC who had ovеr four
thousand calls asking whеrе a lamp fеaturеd in an еpisodе could bе purchasеd from that hе rеalisеd
thе potеntial for an onlinе wеbsitе 'As Sееn On Scrееn' to takе off.
The main intangible resource that ASOS can rely on is its Brand. ASOS brand has strong
identity and differentiates itself from all other products at this price.
None of the main competitors offer celebrity-inspired clothes at the same price, as well as
offering other 850 brands to choose from ASOS resource, which gains the company the competitive
advantage, is the ASOS own fashion brand. Tangible resources are the main factors that determine
the company’s value.
Strategic Options that ASOS have provide it with opportunities to go for intensive either
integrative strategy.
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At the moment ASOS has been achieving growth by using internal sources. It concentrated
on increasing and maintaining its customer base. Growth strategies are important for companies, as
they help to achieve their initial objectives and gain rise in profits.
Intensive strategy aims to increase the company’s profitability trough development of new
products and penetrating new markets. In the recent years, it developed and brought out 2 new lines
of clothes, in order to achieve better appeal to its customers needs: ASOS petite and ASOS premium.
ASOS can also target new markets, as now its main competitors are high street brands, it can
use strategic approaches in order to develop a competitive advantage to enter high-end fashion
market.
After describing the benefits of these strategies, the conclusion can be made that intensive
strategy will be a much more effective strategy to pursue, as it will require less costs and investments,
but will help ASOS to maintain its competitive advantage.
Internet fashion retail is a highly competitive market, the trends in the industry and
company’s success relies on customer’s needs, which change constantly. ASOS’s main competitors
are Next, Topshop. com and River Island, Marks & Spencer, New Look and Bohoo. ASOS is
pursuing differentiation strategy together with cost leadership.
“Differentiation occurs when there is a perceived difference in delivered value that leads
target customers to prefer one company’s offer to those of others”. Differentiation works perfectly
better for ASOS, together with cost leadership, because over the years ASOS managed to stay on
top of its customers needs, providing them with a strong brand of their own and offering many other
brands at wide range of prices.
ASOS won’t be able to compete for the cost leadership, as their prices vary extensively. Their
main competitors are high street retailers, but ASOS offers luxury brands as well, so it would be
implicated to compare prices and compete for the lowest costs.
Table 1
SWOT
Strеngths
1. Sеlls ovеr 850 brands as wеll as its own rangе
of clothing and accеssoriеs
2. Innovativе ways to display mеrchandisе to
customеrs
3. UK's largеst indеpеndеnt onlinе and fashion
bеauty rеtailеr
4. Connеcts with its customеrs through social
mеdia platforms
5. It has its businеss sprеad ovеr 200 countriеs
6. Has a good brand imagе
7. Sеlls at any cost
8. Thе markеt sizе
Opportunitiеs

Wеaknеssеs
1. Thе frее shipping sеrvicе providеd by
ASOS costs thе company 100 million pounds
on an annual basis.
2. Around 30% of purchasеs arе rеturnеd to
thе company, rеsulting in additionally
shipping chargеs for ASOS

Thrеats

1. Dеvеloping nеw brands in product portfolio
1. Uncеrtain еconomic timеs
2. Invеst capital rеvеnuе in opеning physical high 2. Rising cost of raw matеrials
strееt storе
3. Unitеd Statеs govеrnmеnt is considеring an
3. Advеrtising widеly (invеsting in markеting onlinе salеs tax
communications)
4. Tеchnology is still moving forward
5. Social nеtworking is growing
Source: personal research
How ASOS built a popular brand through these brilliant Marketing Strategies? Here’s what
ASOS did absolutely right– selling products that could accommodate anyone. People have various
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styles, and making these styles available in one platform is the perfect way to become an ideal ecommerce site.
Here’s a few lessоns frоm ASОS’ success: offer a diverse range оf prоducts; publish highquality cоntent; use sоcial media influencers tо prоmоte prоducts; make it easy fоr custоmers tо
make a purchase; build a gооd brand image; clearly, there are things yоu need tо knоw abоut ASОS.
But what we know that holds people from buying from the web? Basically, experience they
use to get in real stores. And even if ASOS have done everything to give this experience to its
consumers, they still need more experience. So here is examples of others companies solutions of
this problem. The famous nowadays ROPO concept stands for «research online purchase offline».
But such company as ASOS has no need in doing so. On the other hand other companies such as
Amazon constantly evolve and involve more consumers for what they sell by introducing Pop Up
stores inside shopping malls. Other company – Pirch which is also American one but specialized on
house goods provide customers with an opportunity to try a kitchen and to cook something. The are
convinced that such experience will make consu,ers sure they want to buy exactly what they want.
And this works.
To sum up, E-cоmmerce tоday is a challenge fоr every business. Thrоugh, E-cоmmerce,
оperating efficiency оf the business firm will definitely imprоve and which in turn strengthen the
value and service given tо custоmers and prоvide a cоmpetitive edge оver cоmpetitоrs. These
improvements mаy result in more effective performаnce. The direct benefit аccrue to аn orgаnizаtion
on prаcticing e-commerce аre better quаlity, greаter customer sаtisfаction, better decision mаking,
low cost, high speed аnd reаl time interаction. More specificаlly e-commerce enаbles executing of
informаtion relаting to the trаnsаction between two or more using interconnected networks.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FINANCIAL SECTOR
Sofiia Tyshchenko
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: sofiatischenko33@gmail.com, Ukraine
Abstract. The paper researches the world tendency of financial technologies development.
The focus is on vigorous implementation of Artificial Intelligence in banking systems and trading
as a consequence of rapid advancement of modern technologies. The aim of the research is to
represent the key ways and methods of adoption algorithms in financial institutions (Fintech).
Keywords: Artificial Intelligenge (AI), Fintech, algorithms, robotization.
In recent years, there is a tendency of the widespread application of modern technologies in
society. In the nearest future new technologies, such as AI, are to transform all spheres of human
activities.
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For instance, not long ago the first human-like robot Sophia was created and, therefore,
astonished the whole world. According to the manufacturer, David Hanson, Sophia uses AI, visual
data processing and facial recognition. She also imitates human gestures and facial expressions, her
AI program analyses conversations and extracts data that allows her to improve responses in the
future (Pagallo, 2018). Today we can observe extensive application of AI in financial sector, which
was one of the first to appreciate it’s benefits. The most rapid development of this technology is
provided in banking and trades.
AI in banking. It’s difficult to overestimate the importance of banking system in our modern
world. Apparantly, it connects all economic entities and provides asset transfer all over the world.
Therefore it is not surprising that exactly this financial sector plays a leading part in
implementation of AI. Nowadays banks are experiencing a new stage of development due to Fintech.
Such huge amount of transactions is possible owing to modern technologies and in order to cope
with increasing number of operations, banks have to keep up with times. According to experts, AI
is one of the most perspective technologies, which can bring humanity to a new level of
development. According to the new report by CB Insights, the biggest Fintech investors are US
banks.
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Fig. 1. Banks investing the most in Fintech from 2013-2017 (CB Insights, 2018)
The implementation of AI in banking system is provided in different ways. First of all, it is
client's service.
Nowadays one of the most effective solutions for financial firms are chatbots. In most cases
customers can be served by these automated programmes which are aviable 24/7 and interact with
clients in natural language. Unlike people, chatbots serve customers without emotional factor which
is its great advantage, compared with humans. Robo-advisors help clients to manage their funds in
the most appropriate way, inform about the best offers on the market, prevent from unprofitable
bargains. Therefore it accomplishes a function of minimizing the risks.
Also AI tools are successfully used in banks for fraud detection. Due to machine learning
methods all transactions are analyzed. Then the system detects suspicious behavior, which is not
usual for a particular customer. As a result fraudulent activities are stopped before they cause harm.
As we can see, Al has already become an essential tool in banking sphere because of its grate
advantages.
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It is also worth mentioning that digital bank is the future pattern. The great example is
Ukrainian «Monobank», started in 2017. It has no branches. Payment services, microlending and
deposits are provided via mobile application. Clients receive counseling through the social network
Facebook and messengers Viber and Telegram. Due to the fact that digital bank doesn’t bear costs
of expenses of physical branches, the firm has been able to offer its customers cheaper interest rates
and a longer grace period (Wallen, 2018). To this day «Monobank» is one of the most perspective
projects not only in Ukraine, but also worldwide.
AI in trading. Nowadays most global stock exchanges use programs based on AI which
make decisions by algorithms and change strategies in required way. Moreover, due to ability of
self-learning they operate each time more and more effectively.
Great example is First AI powered system «Mirocana». It bases its predictions on many
strategies and constantly recalculates the weights to adjust to changing market conditions and
achieve best possible performance. It readjusts the forecasts every 5 seconds (Mirocana, 2019).
Mirocana strives to make the system as transparent and accessible to everyone as possible.
The main goal is constant improvement the accuracy of forecasts. Thus Mirocana can become a
reliable assistant for thousands of people who entrust it their money. In the nearest future many
similar projects are to be created in financial sector and after its spreading, the world of trades will
change dramatically.
All things considered, there are great perspectives for implementation of AI in financial
institutions. Observing global trends we can draw a conclusion that in the very nearest future the
vast majority of companies (not only in financial sector) are to apply AI in their systems. The
companies refusing new technologies will have to leave the market because their products won’t be
competitive. Moreover, AI is expected to replace employees swiftly not only in financial institutions.
Consequently millions of people may lose their jobs. It is of paramount importance for authorities
to consider the solutions to this problem so as to ensure citizens income, provide the opportunities
for people to master new professions, keep social interaction. For this reason if modern technologies
are applied conscientiously it is quite possible to change quality of life for the better.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INSURANCE COMPANIES'
FUNCTIONING AS PART OF FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUPS
Oleksandr Voloshanyuk
MA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: vlnatali07@rambler.ru,Ukraine
Abstract. The Ukrainian financial market is developing and growing despite crisis
phenomena in the economy during 2017 and 2018. The study of statistical information, periodicals
and the analysis of companies that are leaders in the insurance market has shown a significant benefit
of cooperation between insurance companies and other business entities. For the most part, such
cooperation is formed within the commercial bank-insurance company environment. But even more
development opportunities are obtained by the insurers that are part of financial-industrial groups.
Such cooperation extends the scope of activities and makes it possible to optimize financial flows.
Keywords: financial-industrial group, financial market, insurance, insurance market,
financial crisis, reinsurance, insurance innovations
The socio-economic conditions of the late 20th and the early 21st centuries led to the
emergence of a generation of financial services' consumers, whose priorities were saving of time,
convenience, multi-functionality and comprehensiveness. All the above qualities were strengthened
by the new digital technologies that became available to virtually everyone. The intense competition
between banks in the 1980s and the 1990s against the backdrop of the reduction in interest margins
led to an increase in the administrative and marketing costs and limited the amount of profits derived
from the traditional banking operations. All those processes led to enhanced cooperation between
financial institutions and, first of all, between banks and insurance companies. Both of those were
aiming to increase the sales of their own services while reducing overhead costs. The appearance
and the rapid growth of the number of aware consumers of financial services that have at their
disposal new technologies only accelerated those processes (Suprun, A. A., Suprun, N. V., 2006).
Many scholars and practitioners of the financial sector point out the synergy effect that arises
from the cooperation of banks and insurance companies, which effect is associated with many
factors, the main ones being reducing overheads, cross-selling financial services and optimizing
financial flows. However, fairly little attention has so far been paid to the role played by insurance
companies acting within financial-industrial groups.
The financial-industrial group is a variety of business organization that forms a diversified
multifunctional structure through the association of financial and non-financial entities and their
cooperation with the state. It is a form of integrated capital that represents a combination of various
forms of capital (industrial, financial, trading, intellectual and human one) through co-ownership
concentrated and applied by a big industrialist (Voloshanyuk, Litvinenko, 2012).
Financial-industrial groups usually concentrate more capital than banks or insurance
companies that work alone, and those associations automatically form an additional range of clients
for financial institutions operating as part of the group. The synergy effect is at best manifested in
times of economic recovery or growth, but during a crisis, too, the benefits of an insurance company
functioning as part of a group overweigh possible disadvantages.
When analyzing the official data on the development of the Ukrainian insurance market in
recent years (Reports for 2014-2018 of the National Commission that carries out state regulation in
the field of financial services markets), a number of observations can be made:
Since 2014, the insurance industry, like other sectors of the economy, had been finding itself
in difficult situation. If assessed according to the main financial parameters denominated in US
dollars, on account of the devaluation of the national currency in 2015, the insurance market of
Ukraine had fallen to the level of 2005;
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Until 2016, the number of insurance contracts concluded with both legal and natural persons
had continued to fall. The Ukrainian insurance market had lost more than 30% of its capitalization;
The recovery of the situation began only in 2017, when for the first time since the beginning
of the crisis events an increase in the number of insurance contracts concluded with both legal and
natural persons was registered. The positive trend continued in 2018. An increase in the number of
insurance contracts concluded took place in virtually all major segments of the insurance market;
The values of the financial parameters also kept growing, and their growth rates in 20172018 exceeded the official inflation rate, which also corroborates the real growth of the market;
The traditional leader both in pre-crisis and in crisis periods was the car insurance that
provided a stable 33-35% of insurance premiums (Reports for 2014-2018 of the National
Commission that carries out state regulation in the field of financial services markets).
The participation of insurance companies in the financial-industrial groups produces a greater
synergy effect than the cooperation between insurers and banks.
According to the best known Ukrainian specialized magazine "Forinsurer" (Rating by gross
insurance premiums, 2018), among the 10 companies chosen out of 15 leaders of the insurance
market by insurance premiums received in 2018, 9 ones are those set up with the participation of
foreign capital. In most cases, those are companies with the best technologies and the best-quality
customer service. In addition, those insurers have the fewest number of obstacles on the way to
quality reinsurance protection. The focused analysis of the main financial indicators conducted by
the author showed that the vast majority of companies with the participation of foreign capital
weather the crisis better than insurers created with the use of only the national capital. An exception
to that rule is the "TAS" insurance group, which is part of the financial-industrial group of the same
name.
The TAS financial-industrial group consists of the following: financial segment – a risk
insurance company and a life insurance company, three commercial banks, as well as a debt
collection, a leasing and an investment company; industrial and agrarian sectors – the PJSC
"Kremenchuk Steel Casting Works", the PJSC "Dniprovagonmash", the "TAS Agro" LLC; real
estate construction in the city of Kyiv and regions; venture projects (TAS Group, 2019).
An analysis of the activities of the "TAS" financial-industrial group showed that despite the
worst crisis since the country's independence, the group grows very successfully. New companies
are being set up and investment projects are being implemented. The group's assets, capital and
profits are growing. The acquisition in 2017 by the "TAS Life" insurance company of the JSC
"Aegon Life Ukraine" insurance company is considered the most significant event. Such a strategic
acquisition seriously strengthened the group's position in the life insurance segment.
In 2018, the "TAS" insurance group notched up the highest across-the-market gross and net
insurance premium growth rates (38.58% and 41.91% respectively). The upper management of the
"TAS" insurance group and the "TAS Life" insurance group points out that the success of the
insurance sector is largely due to the cooperation with other members of the groups and their
partners.
The functioning of insurers as part of a group makes it possible to obtain a lot of synergy
effects: as far as the finances are concerned, it is the optimization of cash flows between group
members, the optimization of taxation, the reduction of transaction costs; in the technological sphere,
it is the formation of digital services on the group's single platform; in the field of personnel training,
it is the creation of a corporate institution to improve the skills of the employees.
As for the disadvantages that arise in the format of cooperation between insurance companies
acting as part of a financial-industrial group, the accumulation of risks among the group members
can be mentioned. However, that disadvantage is offset by the provision to group members of highlevel autonomy in decision-making and the competent organization of risk management.
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DIGITAL MARKETING IN THE INTERNATIONAL ECONOMY
Alena Yalova
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: alenayalova77@gmail.com, Ukraine
Abstract. The article investigates the role of the latest information technologies in the
modern world. The advantages of digital marketing in the international market are conspired. The
level of trust in digital and traditional advertising formats in the world are explored.
Keywords: digital marketing , advertising, marketing priorities, Instagram, Facebook.
У XXI столітті інформаційні технології є складовим чинником, які значною мірою
впливають на розвиток суспільства. Революційна дія технологій спрямована на
вдосконалення суспільних інститутів, соціальної та економічної сфер, культури і способу
життя людства. Більшість європейських країн повною мірою розуміють ті позитивні аспекти,
які несе з собою розвиток і розповсюдження інформаційних технологій. Сьогодні рух до
інформаційного суспільства – це великий крок в майбутнє людської цивілізації.
Розповсюдження сучасних технологій стає передумовою переходу до іншого етапу
суспільних комунікацій в просторах інформаційної економіки.
Швидкий розвиток інтернет-економіки має глобальний вплив на успішне існування
бізнес компаній у віртуальному світі та впливає на його тактику у стратегіях
конкурентоспроможності. Тому традиційні маркетингові стратегії втрачають актуальність
(Kolodynskyi, Drakokhrust, Bashynska, 2018).
Зважаючи на європейський досвід, маркетингова політика має будуватися саме на
сучасних інноваційних принципах та практиках. Одним з ефективних сучасних способів
просування та реалізації продукції будь-якого підприємства є цифровий маркетинг.
Діджитал-маркетинг тісно переплітається з Інтернет-маркетингом, який є його складовою,
так як використовує аналогічний спосіб комунікацій (Інтернет). Проте, цифровий маркетинг
передбачає використання великої кількості комунікаційних мереж, у тому числі GSM, GPS,
GPRS, Bluetooth, WiFi та Internet. Широке коло використовуваних комунікаційних мереж
забезпечує широке коло методів та технологій просування товару не тільки в он-лайн, а й в
офф-лайн просторі (використання брендованних додатків в комп'ютерах і мобільних
телефонах, sms/mms, цифрові рекламні дисплеї на вулицях, QR-коди в рекламних плакатах і
журналах тощо (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень довіри до цифрових рекламних форматів у світі, %
Джерело: (Індекс довіри споживачів, 2016)
Сучасний віртуальний простір поглинає біля 80% користувачів, які використовують
мобільні пристрої для пошуку інформації в цифровому просторі. Широкого розповсюдження
набуло використання мобільних пристроїв у соціальних медіа, он-лайн-продажах,
банківських послугах та ін. Зазначене обумовлює зниження «симпатій» споживачів до
настільних ПК (Gotz, Bartosik-Purgat, Jankowska, 2018).
Перевагами цифрового маркетингу на міжнародному ринку є ряд чинників:
розповсюдження даних про компанію в межах аудиторії; активний взаємозв'язок бренда з
покупцями; відсутність будь-яких територіальних обмежень; доступність до інформаційних
ресурсів; демонстраційність інноваційності компанії; підтримка іміджу брендів і
стимулювання продажів; оперативний вплив на репутацію компанії; ідентифікація штату
співробітників як команди; підвищення авторитетності компанії на ринку і створення
конкурентних переваг; можливість оперативної оцінки проведеної кампанії та управління
подіями в режимі реального часу; підвищення привабливості компанії як роботодавця;
позитивний вплив на бізнес-результати компанії і т.д.
Отже, цифровізація економіки відкрила нові можливості ведення бізнесу.
Використання маркетингових цифрових медіа набуває широкого та стрімкого
розповсюдження в медіа просторі. Ознайомлення з оглядами, коментарями або перегляд
певних брендів у соціальних мережах можуть безпосередньо впливати на купівельну
поведінку споживача. За прогнозами рекламного агентства Zenith Optimedia (2018), частка
глобальних витрат на рекламу у соціальних мережах складе 20% всієї інтернет-реклами,
сягнувши $50 млрд. Динамічна реклама товарів у Facebook набуває швидких темпів та стає
зростаючим джерелом доходу для всіх галузей. Але епіцентром взаємозв’язку бренда зі
споживачами, став інформаційний простір Instagram, що являє собою повноцінну глобальну
платформу, яка дозволяє брендам розміщувати свій контент, демонструвати продукти і
завойовувати аудиторію. Чільне місце довіри серед споживачів займають он-лайн - канали
цифрової реклами. Цей простір дозволяє побудувати спілкування із потенційним споживачем
у двосторонньому напрямку. Тому останнім часом компанії нарощують витрати на цифрову
рекламу. Це викликано вдосконаленням інструментів вимірювання он-лайн - аудиторії і тим,
що рекламодавці більш впевнено почувають себе на цьому порівняно новому ринку.
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Слід зазначити, що традиційні маркетингові заходи на міжнародному ринку
користуються значною популярністю (рис. 2).
Рекламні блоки на початку кінопоказів
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Рис. 2. Рівень довіри до традиційних рекламних форматів у світі
Джерело: (Індекс довіри споживачів, 2016)
Як видно із представлених діаграм (рис. 1, 2), у цифрової реклами є значний
кредит довіри споживачів, безліч переваг, в тому числі цілеспрямовані кампанії,
можливість оптимізації на ходу і велика творча свобода. Отже, найбільшу
прибутковість сьогодні може забезпечити правильний баланс між офлайн- і онлайнканалами.
Проте, вікова структура населення світу (потенційних споживачів) у 2017 р. виглядає
наступним чином: 0-14 років – 25,44%; 15-24 років – 16,6%; 25-54 років – 41,12%; 55-64 років
– 8,6%; 65 років та вище – 8,68% (Index Mundi, 2018). Як бачимо, кількість потенційних
споживачів, які довіряють телевізійній рекламі (населення від 25 років і вище)
поступово зміниться Х - поколінням, які орієнтовані на цифровий простір.
Отже, повна відмова від телевізійної реклами на користь цифрових медіа є
завчасною. Тобто, при плануванні стратегії маркетингу у довгостроковій перспективі
необхідно орієнтуватися на цифровий простір, а оперативні стратегія має враховувати
традиційні маркетингові заходи на міжнародному ринку.
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Abstract. The article analyzes the level of economic freedom in Ukraine on the basis of
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role of the government in the processes of free market formation. The article identified the main
problems of economic freedom in Ukraine and suggested some recommendations for improving the
situation and establishing the optimal level of economic freedom in the country.
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На сьогодні існує багато наукових праць, автори яких безпосередньо пов’язують
зростання і добробут країни з досягнутим рівнем економічної свободи або посиленим
впливом держави.
Україна обрала європейський вектор розвитку, що, в свою чергу, зобов’язує проводити
ряд реформ. У спадок від Радянського Союзу ми отримали адміністративно-командну
економіку і з 1991 року відбувається процес її трансформації, що триває й досі.
Різні економічні школи не мають єдиної думки щодо бажаного рівня економічної
свободи. Представник класичної економічної школи А.Сміт вважав, що лише вільний ринок
може забезпечити високу продуктивність, а вплив держави необхідно звести до мінімуму
(Smith, Cannan, 1922).
Прибічники неокласичної економічної школи, такі як М. Фрідман (Фрідман, 2006:28),
Ф. Хайєк (1992), вважали, що економічна свободи можлива лише в умовах функціонування
ринкової економіки, а головним гарантом економічної свободи індивіда є його приватна
власність.
Економічну свободу та її вплив на економіку досліджували й українські вчені –
А. Чухно (2001), І. Булєєв (2005).
Сутність та форми економічної свободи досліджують фахівці з різних наук –
економісти, правознавці, фінансисти, управлінці тощо, це свідчить про комплексність та
багатогранність цього поняття.
Україна – це держава площею понад 600 тис км2, має вихід до Чорного та Азовського
морів, багата природними ресурсами. Та попри всі переваги не можна назвати нашу країну
процвітаючою, політичні кризи змінюються економічними, інфляція знецінює і так невеликі
статки звичайних громадян. З’ясуємо, які місця посідає наша країна в міжнародних рейтингах
економічної свободи (табл. 1).
Наведені у табл. 1 дані є невтішними, Україна належить до репресованих економік
світу поруч з Анголою й Суринамом. Якщо ж розглянути складові індексу, то найслабшими
місцями України є захист прав власності. Приватна власність та її захист є запорукою та
головною умовою розвитку ринкової економіки. І хоча у 2017 році відбулося певне
покращення за цим напрямком, радіти зарано.
Держава активно втручається не тільки у функціонування фінансового сектора, а й в
економіку в цілому практично за всіма напрямами, стримуючи розвиток вільного ринку і
заважаючи процесам ринкового ціноутворення і конкуренції.
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Таблиця 1
Index of Economic Freedom для України 2010-2018рр.
Показник
Захист прав власності
Правова ефективність
Сумлінність уряду
Податкове навантаження
Державні видатки
Фінансове здоров’я
Свобода ведення бізнесу
Свобода праці
Грошова свобода
Свобода торгівлі
Свобода інвестицій
Фінансова свобода
Загальний бал

2010
44,2

2011
43,7

2012
43,5

2013
43

2014
42,7

2015
42,3

2016
42,1

40,6
75,8
67,8

40,6
76,7
67,1

40,5
77,3
62,4

40,1
77,8
63,7

39,4
78
65,2

42
77,8
64,7

42,7
77,8
66

65,1
62,4
71,4
74,5
51,2
48,9
46,4

64,8
61,9
74,3
75,2
52,8
48,9
45,8

65,1
61,9
75,3
74,9
53,3
49
46,1

64,8
61,2
74,4
75
54,2
49
46,3

65
62,1
74,3
75,1
57,3
49,1
49,3

64,4
61,7
75,4
75,8
57,9
48,8
46,9

64,2
59,7
75,8
76
58,2
48,9
46,8

2017
52,3
44,6
42,5
77,7
65,6
68,9
64,8
59,5
76,9
76,3
59,9
49
48,1

2018
51,7
47,1
42,2
77,2
64,7
68,7
64,9
59,0
76,9
76,5
59,7
49,2
61,2

Джерело: (The Index of Economic Freedom, 2019)
Щоб покращити своє становище за показником економічної свободи, Україні
необхідно працювати за декількома напрямками одночасно:
1. Свобода від корупції – чиновникам і політикам необхідно перестати імітувати
боротьбу з корупцією. Багато хороших законодавчих ініціатив було поховано в нетрях КМУ
або в стінах парламенту. Навіть якщо законопроект вдавалося винести на голосування, то
депутатські поправки змінювали його до невпізнання.
2. Інвестиційна свобода – розблокувати масштабну приватизацію і скасувати безліч
бюрократичних процедур.
3. Фінансова свобода - позитивний вплив на індекс економічної свободи справить
подальше оздоровлення і розвиток банківської системи, запуск процесу продажу державної
частки власності у банках, спрощення доступу банків до фінансування.
Економічна свобода – найважливіша категорія ринкового господарства. Вона
розкриває відносини між усіма господарюючими суб’єктами як автономними, незалежними
у прийнятті будь-яких рішень, що є найважливішою умовою функціонування ринку.
Проблематика визначення оптимального рівня економічної свободи у сучасному світі
набуває нових аспектів під впливом глобалізації, зростання соціальних функцій держави,
урізноманітнення факторів економічного зростання. Однак незаперечним є висновок, що у
країнах із більшим рівнем економічної свободи добробут населення є вищим. В Україні не
забезпечується рівність прав усіх суб’єктів господарювання, а економічні свободи носять
формальний характер. Це призводить до невиправданих негативних наслідків: зростання
масштабів тіньової економіки, формування фінансово-промислових груп, зростання
економічної злочинності, бюрократії. Дієвість же економічних реформ прямо залежить від
рівня економічної свободи для всіх суб’єктів ринкової економіки.
Література
Smith, A., In Cannan, E. (1922). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.
London: Methuen.
The Index of Economic Freedom. (2019). The Heritage Foundation. [Electronic resource].
Retrieved from http://www.heritage.org/index/heatmap

95

II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS SMART SOCIETY 2019

CONGRESS PROCEEDINGS

Булеев, И. (2005). Институт гражданського общества. Научные трудыДонНТУ, вып. 89–1.
Фридман, М. (2006). Капитализм и свобода. Москва: Новое издательство.
Хайек, Ф. (1992). Дорога к рабству. Мщсква: Экономика.
Чухно, А. (2001). Пост индустриальная экономика: теория, практика и их значение для
Украины. Экономика Украины, № 11.
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Abstract. The article focuses on artificial intelligence as the most important innovation of
our era. Authors stress the importance of this technology and consider its advantages and risks of
usage.
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For more than 250 years the fundamental drivers of economic growth have been
technological innovations. The most important of these are what economists call general-purpose
technologies — a category that includes the steam engine, electricity, and the internal combustion
engine. Each one catalyzed waves of complementary innovations and opportunities. The most
important general-purpose technology of our era is artificial intelligence, particularly machine
learning. Artificial Intelligence is the broader concept of machines being able to carry out tasks in a
way that we would consider “smart”.
Why is AI such a big deal? There are two reasons. First, we humans know more than we can
tell: we can’t explain exactly how we’re able to do a lot of things. Prior to AI, this inability to
articulate our own knowledge meant that we couldn’t automate many tasks. Now we can.
Second, AI systems are often excellent learners. They can achieve superhuman performance
in a wide range of activities, including detecting fraud and diagnosing disease. Excellent digital
learners are being deployed across the economy, and their impact is profound.
Here are some examples of how AI is used nowadays:
1) AI in banking. The financial industry has drastically changed. Digital banking has become
wildly popular: customers have gained more insights into the way bankers handle their personal
data. Famous examples of usage of AI are online banking apps for smartphones, emotionally
intelligent robots that deal with customer questions and requests in real time, and tools that analyze
banking behavior to personalize services and offers. On a larger scale, AI can be deployed to conduct
better stock analyses and predictions.
Nevertheless, if banks and credit card firms adopt machine learning to improve their services,
so hackers will do. Criminals could also create chat bots that would communicate with the victims
of ransomware attacks, in which criminals hold people’s computers hostage until they receive
payment. By using software hackers could conceivably target more people at once without having
to actually personally communicate with them and demand payments.
2) AI in recruitment. Sectors like IT suffer from understaffing, as specific skills are needed
for specific jobs. A smart computer is able to analyze a huge amount of data on company details,
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culture codes, hiring trends and job offers so the right person can be matched with the right company.
Second, smart computers can analyze job descriptions that have been successful in the past and use
this information to create the ultimate job offer.
But, as the writing skills of computers leave something to be desired, a human eye is still
needed for the final touch, taking away worries on employment. In addition, due to the reduced need
to use their intelligence, lateral thinking and multitasking abilities of humans may diminish. With
the heavy application of artificial intelligence, humans may become overly dependent on machines,
losing their mental capacities.
3) AI in agriculture. With artificial intelligence, farmers are now able to grow better crops
and look after their animals while saving time and energy. Drones monitor the condition of the soil
and determine whether it needs watering or seeding, while sensors in and around cows check their
health and nutrition. Cameras monitor vegetables and fruit and are being taught to recognize
irregularities or problems such as dehydration and unwelcome insects. All of this data can be used
to predict information, which, in turn, help farmers to save out on costs for energy, cattle feed,
lighting and water.
On the contrary, machines may be able to store enormous amounts of data, but the storage,
access, and retrieval is not as effective as in case of the human brain. They are not able to act any
different from what they are programmed to do. Machines may not be as efficient as humans in
altering their responses depending on the changing situations.
4) AI in healthcare. When it comes to AI, the healthcare sector has proven to be a forerunner.
This is not surprising, as the people working in this sector are expected to save lives as fast and as
efficient as possible. Thanks to the Electronic Patient Record and machine learning, caregivers are
now able to predict disease outcomes based on information about symptoms, patterns and lifestyle.
Second, AI can be found in more and more devices such as heart rate monitors and insulin pumps.
Not to mention the many medical apps that offer health assistance to clients without the interference
of a doctor.
But is the idea of healthcare led by AI really so exciting? Imagine robots working in hospitals.
Do we picture them showing the care and concern that humans would? Do online assistants can give
the kind of service that a human being would? Concepts such as care, understanding, and
togetherness cannot be understood by machines, which is why, how much ever intelligent they
become, they will always lack the human touch.
5) AI in transit. Some of the cleverest applications of artificial intelligence can be found
here. Transit providers attach sensors to their trains, trams and buses to predict wear and tear and to
avoid accidents. They notify travelers of free seats, wheelchair accessibility and alternative routes
in case of a roadblock. In the car, AI is deployed to provide the driver with real time information on
traffic jams, accidents, weather conditions and estimated time of arrival. And what about the most
obvious application of AI: the self-driving car? Soon, drivers will turn into passengers of their own
cars, thanks to smart computers that take them everywhere they want-safe, comfortable and in time.
If robots begin to replace humans in every field, it will eventually lead to unemployment.
People will be left with nothing to do. So much leisure time may result in its destructive use.
Thinking machines will govern all the fields and populate the positions that humans occupy, leaving
thousands of people jobless. And is it ethically correct to create replicas of human beings? Do our
moral values allow us to recreate intelligence? Intelligence is a gift of nature. It may not be right to
install it into a machine to make it work for our benefit.
AI has its benefits and drawbacks, opportunities and threats. Identifying and studying the risk
of artificial intelligence is a very important task at hand. This can help in resolving many issues. As
long we are successful in keeping technology beneficial, we will be able to help human civilization.
So, two main objectives for nowadays are – to develop and advance the science of artificial
intelligence and to promote and educate about the responsible usage it. Based on our research it will
be fair to say that AI is truly the most significant innovation of decades.
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Polska na dzień dzisiejszy jest dosyć ciekawym turystycznym partnerem wśród krajów
Europy. Umiejętne użycie turystycznych bogactw naturalnych i kulturalno-historycznych w
połączeniu z racjonalnym zarządzaniem w zakresie turystycznym postawiło turystykę w Polsce na
czołowe miejsce w gospodarce kraju. Doświadczenie Polski w niektórych instytucjonalnych i
prawodawczych aspektach w branży turystyki można wykorzystać i w Ukrainie. Międzynarodowa
turystyka występuje ważnym komponentem współczesnych stosunków państw, ponieważ na
bytowym poziomie daje możliwość więcej dowiedzieć się o kraju, jego historii, kulturze i narodzie.
Turystyka występuje silnikiem międzynarodowościowych dobrosąsiedzkich stosunków, onf
jest tą siłą, która zdolna zniwelować granice, nawiązać osobistościowe kontakty, otrzymać pojęcie
o sąsiednim narodzie, jego wartościach i mentalności, wreszcie, właśnie za pośrednictwem
międzypaństwowej turystyki, w dużym stopniu udaje się wpływać na negatywnt społecznohistorycznt stereotypy przeszłości. Więc, rola turystyki we współczesnych ukraińsko-polskich
stosunkach międzypaństwowych wątpliwe czy może być przeceniona (Strilczuk, 2015).
Turystyka występuje jednym z ważnych czynników współczesnych ukraińsko-polskich
stosunków międzypaństwowych. Nie zważając na całe polityczne i ekonomiczne problemy ostatnich
lat, turystyka w stosunkach Ukrainy i Polski nie tylko sprzyja aktywizacji dwustronnych kontaktów,
ale i pomaga naprawieniu międzyludzkich kontaktów, dobrosąsiedzkich stosunków itp.
Oprócz tego, współpraca Ukrainy i Republiki Polska w zakresie turystyki jest, po pierwsze,
jednym z ważnych kroków na drodze europejskiej integracji Ukrainy; po drugie, ważnym dla
ukraińskiej strony kanałem zapożyczania i zaprowadzania bogatego doświadczenia Polski w tym
zakresie, a po trzecie, realnym obszarem materializacji procesów eurointegracyjnych, które
najbardziej przejawiają się właśnie na regionalnym, przygranicznym poziomie.
Obowiązkowy warunek efektywnego rozwoju międzynarodowej turystyki – dostateczne
prawodawcze zabezpieczenie problemu. Ukraina ogłosiła turystykę jednym z priorytetowych
kierunków rozwoju narodowej kultury i gospodarki i stwarza sprzyjające warunki dla działalności
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turystycznej, oraz sprzyja rozszerzeniu i umocnieniu międzynarodowej współpracy w branży
turystycznej, bierze udział w działalności międzynarodowych turystycznych organizacji na prawach
pełnego czy asocjowanego członka albo obserwatora, co zadeklarowano w Prawie Ukrainy o
turystyce.
Nasze państwo okazuje duże wsparcie współpracy z Polską w zakresie turystyki w celu
przesuwania narodowego produktu turystycznego na rynek europejski i zwiększenie potoku
turystów-cudzoziemców do Ukrainy. Dzięki temu spełnia się harmonizacja ustawodawstwa Ukrainy
w branży turystycznej do standardów UE. Przede wszystkim, to przewiduje, polepszanie
działalności z obrony praw ukraińskich i obcych konsumentów usług turystycznych, zbliżenie się
Ukrainy do światowych standardów obsługi turystycznej.
Do ostatnich 25 lat Republika Polska była i zostaje jednym z najaktywniejszych i
najperspektywniejszych partnerów Ukrainy w branży turystycznej. Głównymi przesłankami
aktywnej ukraińsko-polskiej turystycznej współpracy jest terytorialna i etniczna bliskość, wspólność
granic, klimatycznych warunków, pokrewieństwo językowe, dużo w czym wspólne historyczne
doświadczenie, podobieństwo narodowych kultur i tradycji.
W stosunkach Polski i Ukraini są obecne praktycznie wszystkie kierunki turystyki: turystyka
poznawcza (wycieczkowa działalność), młodzieżowa, socjalna, ekologiczna (wiejska albo zielona),
rekreacyjno-sportowa, biznesowa, naukowa, rzeczowa, religijna itp. Bogactwo historycznokulturalnych miejsc na przygranicznych terytoriach, sprzyjający klimat, różnorodność historycznokulturalnych i rekreacyjnych zasobów przyrodniczych sprzyjają stałemu wzrostu ilości
turystycznych wymian. Aktywny ruch przez międzypaństwową granicę – to potężny politycznogospodarczy czynnik wzmacniania wzajemnych kontaktów między sąsiednimi krajami (Strilczuk,
2015).
Jest jeden negatywny czynnik wyjazdowej turystyki z Ukrainy do Polski: polskie obiekty
turystyczne nie w całości wypełniają turystyczny program, a tylko częściowo, czyli Polska jest
tranzytem do innych krajów turu. Jak świadczą dane Państwowego komitetu do spraw turystyki, co
działa w składzie Ministerstwa gospodarki Respubliki Polski, średnia trwałość pobytu w kraju
ukraińskich turystów składa 3-4 noce (dla 80 % ukraińskich turystów). Jeszcze jedna właściwość –
to, że ukraińscy turyści odwiedzają Republikę Polska co najmniej 3-4 razy, rozszerzając geografię
turystyki (Zawitnewicz, 2008).
Największy interes w polskich turystów wywołują takie ukraińskie miasta, jak Lwów i
Kijów, oraz Iwano-Frankiwski, Chmielnicki, Odeski i Lwowski obwody. Połowa wyjeżdżających
do Ukrainy Polaków przypada na wychodźców z Lubelskich i Podkarpackich województw. Jak
świadczy statystyka, większość polskich turystów jest pochodząca z małych miast i miasteczek,
większość z nich organizują swoje podróże do Ukrainy indywidualnie, bez pośrednictwa firm
turystycznych (Jakowenko, 1999).
Polscy turyści, przebywając na Ukrainie, najczęściej korzystają hotelami. Z każdym rokiem
obserwuje się wzrost części podróży biznesowych Polaków na Ukrainę (Zawitnewicz, 2008).
Statystyka świadczy również o tym, że wśród ukraińskich turystów, którzy odwiedzają
Polskę, bardzo mało tych, kto interesuje się campingami czy namiotowymi miasteczkami.
Najczęściej Ukraińcy bywają w tych regionach, które są zamieszczone w pobliżu granicy, na
przykład Lublin, a także Centralna Polska i Południe kraju (Pał, 1999).
Nie zważając na to, że w ostatnich latach istotnie wzrosła ilość zakładów edukacyjnych z
przygotowania kadrów dla zakresu turystycznego, potrzeby rynku turystycznego w fachowcach
zabezpieczają się w Ukrainie tylko na 55 %, a przewodników wycieczek i tłumaczy - na 70 %. Przy
czym absolwenci fachów turystycznych nie zawsze mogą znaleźć pracę, która by ich zadowalała.
W wielu państwach świata, w tym i w Republice Polska, branży turystycznej okazują znaczne
wsparcie jak jednej z bardziej dochodowych dla gospodarki narodowej. Niestety, w Ukrainie, jak
świadczą fachowcy, branża turystyczna nie otrzymuje należnego wsparcia finansowego z boku
państwa. W Ukrainie z jej bogatą historyczną spuścizną i bezcennymi rekreacyjnymi zasobami
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biznes turystyczny rozwija się z przeważającą orientacją na wyjazd. Na dzisiaj w naszym państwie
z jego problemami ekonomicznymi nadejście pieniędzy z zakresu turystyki mogło by stać się nie
tylko stabilnym źródłem dochodu, ale i sprawą imidżową. Więc dla polepszania sytuacji z turystyką
na Ukrainie, trzeba orientować się na doświadczenia naszych bardziej udanych sąsiadów, na
przykład na Polskę. Właśnie współpraca między państwami da możliwość zwiększyć kapitały obu
krajów.
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Abstract. The influence of lending on the agroindustrial complex is investigated. Problems
and perspectives of agroindustrial complex of Ukraine are determined.
Keywords: lending, agro-industrial complex, financing.
Агропромисловий комплекс є важливим сектором економіки України. У ньому
зосереджена майже третина основних виробничих фондів, працює четверта частина
населення, зайнятого у народному господарстві, тому для забезпечення його ефективного
функціонування необхідні значні інвестиційні ресурси та відповідне кредитування. Проте в
Україні кредитування сільськогосподарських підприємств комерційними банками в
нинішніх умовах ускладнилося або й зовсім неможливе з причини їхньої недостатньої
дохідності, невисокої віддачі на вкладений капітал і низької ліквідності майна. Проблема
щодо кредитного забезпечення АПК є однією з найбільш актуальних на даному етапі
розвитку економіки держави.
За статистичними даними НБУ, на 01.12.2017 р. підприємства АПК мали близько 115,5
млрд. грн. кредитів. Із бюджету на компенсацію кредитних ставок на 2017 р., як і роком
раніше, виділили лише 300 млн. грн. під програму підтримки агровиробників шляхом
надання фермерам безпроцентних кредитів терміном на п’ять років, у тому числі і на покупку
сільгосптехніки. Зокрема, на закупівлю техніки через НАК «Украгролізинг» – на 54 млн. грн.,
надання кредитів фермерським господарствам – 25,6 млн. грн., фінансову підтримку заходів
в агропромисловому комплексі – 300 млн. грн. Щоправда, тільки взяти ці кредити ніхто з
вітчизняних сільгоспвиробників так і не зміг. У структурі залучених коштів найбільша частка
(70%, або 7 млрд. грн.) припадала на короткострокові (до 12 місяців) кредити, а 30%
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становили середньострокові (до 36 місяців) – 1,4 млн. грн. та довгострокові (до 60 місяців) –
1,7 млрд. грн. (Мінагропром, 2017).
Банківське кредитування в агропромисловому комплексі України здійснюється
переважно за кількома ключовими напрямами і вкрай невигідно вітчизняним аграріям. Існує
кілька основних кредитних програм: кредитування для поповнення обігових коштів,
спрямоване на фінансування оборотного капіталу, а саме придбання добрив і худоби, ремонт
техніки та виплату заробітної плати; кредитування на впровадження інвестиційних проектів
спрямоване на фінансування інвестиційних проектів із будівництва основних фондів, таких
як елеватори, склади та ін., а також закупівлю обладнання для облаштування даної
нерухомості; лізингові кредити, або кредити на покупку сільськогосподарської техніки, –
програми кредитування на придбання техніки іноземного, вітчизняного виробництва та країн
СНД. При цьому всі ці кредитні програми видаються переважно під 25–30% річних, якщо
взагалі видаються. Із початком посівної кампанії 2018 р. багато аграріїв зіткнулися з
проблемою отримання нових і повернення старих кредитів. Утім, ця проблема сягає корінням
ще в 2017 р., коли багато агровиробників, що мали кредити в іноземній валюті, були змушені
повертати вже втричі більшу суму в гривневому еквіваленті.
Кредити в європейських банках на ці цілі здебільшого видаються як мінімум на 20–25
років, а ставки за ними (залежно від країни) коливаються в межах 3,5–5,5% (в євро).
Дослідження світового досвіду (Коробейніков, 2010; Луценко, 2012) виявило, що
сільськогосподарський кредит у зарубіжних країнах є важливим елементом економічного
розвитку аграрного виробництва. До країн із найбільш високою питомою вагою позикових
коштів в основному капіталі сільського господарства належать Великобританія, ФРН,
Франція, Італія, Австрія і Скандинавські країни. Починаючи із 60-х років ХХ століття частка
загальної кредитної заборгованості в аграрному капіталі цих країн досягла у Великобританії
і ФРН близько 50%, у Франції – більше ніж 40%, Італії і Австрії – понад 30%. У цих країнах
функціонує розгалужена система комерційних і кооперативних банків, страхових компаній,
інших спеціалізованих організацій, що займаються фінансовим обслуговуванням аграрної
сфери (Коробейников, 2010). Опікуються сільським господарством і в країнах Євразійського
економічного союзу. Так, для стимулювання розвитку вітчизняної продукції для фермерів у
переробних підприємствах країн ЄАЕС передбачені такі пільги: здешевлення паливномастильних матеріалів, процентних ставок по кредитах у банках другого рівня, лізинг на
придбання спецтехніки та переробної промисловості. Придбання елітного насіння
субсидується на 40%, а їх виробництво – від 40 до 100%, підтримуються проекти, пов'язані з
вирощуванням плодових дерев, виробництвом мінеральних добрив, розвитком племінного
тваринництва (АПК Информ). Як бачимо, досвід країн ЄС та ЄАЕС показує, що
агропромисловий комплекс країни є стратегічним напрямом, що забезпечує продовольчу
безпеку країни. Наявні механізми підтримки аграріїв в Україні можна порівняти з тим, які
мають сільгоспвиробники в інших країнах світу. кардинального перегляду. Ученими ННЦ
«Інститут аграрної економіки» розроблено оптимістичний та песимістичний варіанти
розвитку кредитного забезпечення агроформувань (табл. 1).
Таблиця 1
Прогнозований обсяг залучення кредитів підприємствами АПК на період до 2020 року

Показник

Обсяг залучених
кредитів

2010

2011

10,1

12,7

2012

2013

2014

Оптимістичний сценарій
16,2
21,4
26,8
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2015

20162020
всього

31,2

180,0

Зростання,
разів
20152010

2020
-2010

3,1

3,6
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У тому числі 1.4
3.9
пільгових
Із загального обсягу кредитів:
довгострокові
3,1
3,8
короткострокові
7,0
8,9
Обсяг залучених 10,1
12,7
кредитів
У тому числі 1,4
3,9
пільгових
Із загального обсягу кредитів:
довгострокові
3,1
3,8
короткострокові
7,0
8,9

7,5

11,2

15,4

6,1
9,1
10,6
10,1
12,3
16,2
Песимістичний сценарій
14,8
18,2
22,3
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19,7

130,0

14,1

18,6

13,1
18,1

80,0
100,0

4,2
2,6

5,2
3,0

27,2

150,0

2,7

3,0

5,5

8,6

13,8

18,1

100,0

12,9

14,3

5,3
9,5

7,4
10,8

9,5
12,7

11.1
16,1

50,0
100,0

3,6
2,3

4,8
2,8

Джерело: (Лупенко, 2012)
Існує декілька шляхів, що сприятимуть розвитку банківського кредитування АПК:
зростання мотивації банків, що формується під впливом допустимого рівня кредитного
ризику, реального попиту позичальників на банківський кредит, наявної ресурсної бази
кредиторів; заходи із боку держави та банківської системи, спрямовані на розвиток дієвого
інтеграційного механізму взаємодії з аграрним сектором економіки; розробка і застосування
всіх можливих джерел для залучення капіталу під час кредитування сільського господарства;
вирішення майнового і земельного питань, а також проблем наявних заборгованостей
сільськогосподарських підприємств.
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SOCIAL STANDARDS IN UKRAINE AND THEIR APPROACHES TO THE EU IN THE
TERMS OF INDEPENDENCE OF ECONOMY
Valeriia Cheredina
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: lera14918@gmail.com, Ukraine
Abstract. This paper examines the social standards of Ukraine, defines their meaning and
essence. Also comparable minimum wages and unemployment rates with EU countries. The ways
of approximation of the social standards of Ukraine to the EU norms are determined.
Keywords: social standards, unemployment rate, minimum wage, subsistence minimum.
Сучасні країни багато уваги приділяють розвитку соціальної політики та покращенню
соціального забезпечення громадян. Україна планує вступити до ЄС, а отже постає питання
про наближення соціальних стандартів до норм ЄС. На сьогодні це є дуже актуальним
питанням для українців.
Соціальні стандарти розробляються для забезпечення стабільності і мінімізації
соціального ризику в країні, що повинно сприяти зниженню соціальної напруги. Соціальні
стандарти – це норми, привила, характеристики, розроблені на основі узгодження суттєвих
питань соціальної політики між більшістю зацікавлених сторін, прийняті та затвердженні
відповідним органом (Головіна, 2013).Іншими словами – це відповідний мінімум, який
держава повинна гарантувати своїм громадянам. Саме соціальні стандарти відзеркалюють
рівень життя в тій чи іншій країні, вказують на проблемні зони, які потребують змін.
Європейські соціальні стандарти якості життя такі ж за своїми показниками оцінки як
і в Україні. Тому доцільно буде розглядати їх за такими пунктами: прожитковий мінімум;
мінімальна заробітна плата; рівень безробіття.
Прожитковий мінімум – вартісна величина достатнього для забезпечення нормального
функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування,
а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг,
необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Міністерство соціальної політики України визначає фактичний місячний прожитковий
мінімум, їх розмір за 2018 – початок 2019 роки наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Розмір показників соціальних стандартів в Україні за 2018 – початок 2019 роки
Прожитковий мінімум, грн.
Рік

2018
2019

На одну
особу
3384,59
(3884,90)

Для дітей Для дітей
до 6
від 6 до
років
18 років
3209,63

3945,19

Для
працездатних
3500,66
(4348,65)

Для осіб, які
втратили
працездатність
2855,60

Мінімальна
заробітна
плата,
грн.
3723

Рівень
безробіття, %

9,0

3443,24
3562,35
3254,88
4005,01
2909,63
4173
9,3
(3952,36)
(4425,28)
Примітка. У дужках наведено прожитковий мінімум з сумою обов’язкових платежів
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В Україні прожитковий мінімум можна розглядати як межу бідності, тобто як критерій
для надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення, але аж ніяк не як
стандарт життя країни, що прагне інтегруватися у європейську спільноту. Як зазначають
Н. Баранової та Н. Поляк в Україні не існує стандартів, які дозволяють визначити рівень і якість
життя населення. В основу системи соціального забезпечення нашої держави покладено
соціальні мінімуми (Баранова та ін., 2009).
3гідно Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата – це
встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну
(годинну) норму праці. На кінець 2018 року місячна мінімальна заробітна плата в Україні
складала 3723 грн (121€), а в 2019 зросла до 4173 грн.
Наприклад, якщо порівнювати з країнами ЄС, де найвища мінімальна заробітна плата
у Люксембурзі (2071,10€), а найменша у Болгарії (286€), то в Україні вона складає лише 136€.
Також не менш важливим показником оцінки соціальних стандартів є рівень
безробіття. Рівень безробіття — кількісний показник, який визначається як відношення
кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного працездатного
населення країни (регіону, соціальної групи), та вимірюється у відсотках.
За даними Міністерства фінансів в Україні рівень безробіття зменшився за 2018 рік на
1,0% і становив 9,0%, але на початку 2019 року знову зріс до 9,3%. За даними статистичної
організації Європейської Комісії за останні 10 років в цілому по ЄС за 2018 рік найбільше
знизився середній рівень безробіття та на початок 2019 року він складає 7,1%. Тому в
порівнянні з ЄС в Україні не найкращий показник по безробіттю, а отже потрібно приділити
увагу цьому фактору, щоб звести його до мінімального.
Отже, соціальному захисту у розвинутих країнах сьогодні відводиться особлива роль
у вирішенні проблем сучасності, досягненні соціальної справедливості, суспільної злагоди в
межах капіталістичної системи господарювання. Можна виокремити такі шляхи наближення
соціальних стандартів в Україні до норм ЄС:
1. Проведення регулярного моніторингу соціальних стандартів та вдосконалення
підходів щодо їх встановлення.
2. Вирішення політичних, економічних проблем, таких як корупція та безробіття
(забезпечення зайнятості населення).
3. Забезпечення розвитку реформ мінімальних соціальних гарантій рівня життя
населення, соціальних програм.
4. Збільшення доходів населення та покращення рівня життя.
5. Дотримання соціальних прав та гарантій.
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PECULIARITIES OF TAXATION BY INCOME TAX: NATIONAL AND GLOBAL
ASPECTS
Anastasia Chernobrovkina
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: mschernobrovkinaaa@gmail.com, Ukraine
Abstract. In market relations, a significant lever for regulating the distribution of profits
between the state and enterprises is the income tax. In taxation, the main issue is determining the
level of rates, the object of taxation, the conditions of tax benefits. Therefore, consideration of the
above becomes particularly relevant.
Keyword: income tax, profit taxation, tax rates.
Різні країни відрізняються не тільки своєю мовою чи культурою, але і податковими
системами. Науковцями зазначається, що в Європі достатньо складно зустріти абсолютно
стандартизовані механізми оподаткування доходів, не кажучи вже про податкові ставки.
Саме тому різний рівень податкового навантаження, змушують платників уважно ставитися
до вибору країни для ведення бізнесу.
У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин бюджету у будьякій країні. Він відіграє ключову роль при оподаткуванні суб'єктів господарювання, оскільки
прибуток традиційно розглядають як ключову характеристику діяльності, фактичним
джерелом сплати податків (Податковий Кодекс України, 2019).
В Україні питома вага податку на прибуток серед надходжень за 2018 рік до бюджету
становить 7,64% - 91 109 млн. грн. Це прямий податок, який стягується з прибутку з
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування
фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають відповідно до
Податкового кодексу. Платниками є юридичні особи господарської діяльності. Це можуть
бути як резиденти, так і нерезиденти. Неприбуткові організації, бюджетні установи та
платники єдиного податку не сплачують податку на прибуток (Податковий Кодекс України,
2019).
У 2019 році ставка податку на прибуток становить 18%.
Серед платників податку можна виділити 2 основні групи:
1. Прибуток менше 20 млн. грн на рік, фінансовий результат до оподаткування
корегується/не корегується за рішенням власника;
2. Прибуток більше 20 млн. грн. на рік, обов’язкове корегування фінансового
результату до оподаткування на податкові різниці.
В Польщі питома вага податку на прибуток серед податкових надходжень за 2018 рік
до бюджету складає 9,1% - 32 400 000 тис. злотих. Визначається традиційно є позитивна
різниця між доходом компанії і її витратами за звітний період. Різниця між резидентом і
нерезидентом тільки в тому, що нерезидент сплачує податок на прибуток в Польщі,
отриманий тільки з місцевих джерел.
Ставка податку на прибуток становить 19%.
Серед платників податку можна виділити 2 основні групи:
1. Прибуток до 1,2 млн євро, з 1 січня 2019 року сплата податку в розмірі 9%. Для
порівняння, в цьому році бізнесмени сплачували 15%;
2. Прибуток більше 1,2 млн. євро сплата податку в розмірі 19%.
У зв'язку з цим, з 1 січня 2019 року Польща стане однією з країн з найнижчим
оподаткуванням для юридичних осіб в ЄС (Poradnik Przedsiębiorcy, 2019).
У Франції податок на прибуток обчислюється і стягується традиційно з приватних і
державних компаній, асоціацій, які займаються підприємницькою діяльністю. Як резиденти,
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так і нерезиденти сплачують цей податок у частині прибутку, отриманого від діяльності у
Франції.
Ставка податку на прибуток становить 33,33%.
Серед платників податку можна виділити 3 основні групи:
1. Прибуток до 38120 євро діє ставка 15%;
2. Прибуток від земельних ділянок, сільськогосподарських ферм і цінних паперів від
10% до 24%;
3. Для новостворених підприємств встановлено пільговий період звільнення від
податку (повністю - в перші 2 роки, на 75% - на 3 рік, 50% - на 4, на 25% - на 5 рік)
(Андрущенко, 2012).
Звільняються компанії, які займаються виробництвом, продажем енергозберігаючого
обладнання.
У Німеччині податок на прибуток визначається традиційно. Резидентом є організація,
що має на території країни головний офіс або фактичний керівний орган. Іноземні компанії,
які не мають постійного представництва в країні, а також резиденти, які є некомерційними
організаціями і державними установами, несуть обмежені зобов'язання.
Ставка поділена на два платежі: у федеральний бюджет та місцевий. Податок
стягується за ставкою 15% + 5,5% податку солідарності від цієї суми. Виплати до місцевих
бюджетів залежать від конкурентного регіону - ставка визначається муніципалітетом в
рамках діапазону від 15 до 20% (Сухорукова, 2016).
Як видно ставка податку на прибуток в Україні, порівняно із іншими державами є
достатньо низькою. Але занижена ставка не виступає гарантією пожвавлення бізнессередовища.
Відмінності в механізмах оподаткування створюють умови для податкової конкуренції
найбільш ефективних умов розвитку країни. Оптимально побудована податкова система
повинна забезпечувати фінансовими ресурсами потреби держави та зобов'язувати платників
податків постійного пошуку шляхів підвищення ефективності господарювання.
Тому багато країн зацікавлені в капіталовкладеннях, пропонують пільгові системи
податків. Франція зі своєю пільговою системою або ж Польща з найнижчою процентною
ставкою. В цілому система податку на прибуток в Україні цілком лояльна по відношенню до
платників податків - промислових підприємств стягується 18% валового прибутку. З позиції
оподаткування податку на прибуток Україна є привабливою країною для інвестицій цілком з
прийнятною ставкою і умовами.
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Abstract. The article is devoted to the theoretical aspect of improving the method of making
managerial decisions in terms of managerial control. The order of development of alternatives of
managerial decisions for management solution of the revealed problems by the results of control is
analyzed, the method of development of alternatives of administrative decisions is proposed, the
stages of the procedure of solving the problem are considered through the choice of alternatives of
managerial decisions, and also the main methods of information generation are determined.
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Одну з найголовніших ролей в управлінні підприємством відіграє прийняття рішень,
ефективність яких впливає на успішне функціонування підприємства. Тому ця роль займає
центральне місце в теорії управління підприємством. Особливе значення має порядок
розробки управлінських рішень для управління виявленими проблемами під час проведення
контролю на підприємстві. Суть такої особливості полягає в обмеженні часу на вирішення
складних питань, які потребують детального вивчення проблемного об’єкту. Ефективність
прийняття таких рішень потребує посилення процесу їх розробки. Перспективність цих
рішень потребує наявності їх альтернатив. Відповідно виникає актуальність забезпечення
вищого управлінського персоналу підприємства не тільки інформацією про зміст виявлених
порушень, але й інформацією про способи (альтернативи) вирішення виявленої проблеми,
так як особа, що приймає рішення, повинна бути впевнена в обґрунтованості своїх дій. Таку
інформацію і впевненість має забезпечити суб’єкт управлінського контролю.
Підходами до прийняття управлінських рішень займалися такі науковці, як
В. М.Приймак, І. Є. Давидович, О. А. Зайцева, Ю. И. Башкатова, Н. А. Хрущ,
Е. Д. Дмитренко, Р. А. Фатхутдинов, А. А. Радугин, К. А. Радугин, Н. И. Рогачева,
Г. А. Смирнов, О. С. Корпан, М. В. Желіховська, Р. Л. Дафт, Г. А. Саймон, М. В. Чабанна та
й інші. Але при цьому, в їх працях не була розглянута проблематика альтернатив
управлінських рішень в методиці управлінського контролю. Частиною невирішеної
проблеми залишається відсутність методики розробки альтернатив управлінських рішень.
Прийняття рішення - це вибір курсу дій із великої кількості можливо здійснених
альтернатив. Вибір оптимального курсу дій пов'язаний з переробкою значної кількості
інформації відносно проблеми, що вирішується. Цей процес - це діяльність, що здійснюється
за певною технологією з використанням різних методів та технічних засобів, спрямована на
вирішення певної управлінської ситуації шляхом формування, а потім реалізації впливу на
об'єкт управління. В організаційному аспекті даний процес являє собою сукупність
закономірну логічну послідовність етапів, між якими існують складні прямі і зворотні зв'язки
(Приймак, 2014). Традиційну методику управлінського контролю доцільно удосконалити
(доповнити) шляхом долучення процедури розробки альтернатив управлінських рішень.
Зміст процедури передбачає, що кожному етапу відповідають конкретні трудові дії,
спрямовані на вироблення і реалізацію рішення (Саймон, 2017).
Існують такі етапи розробки альтернатив управлінських рішень: діагностика
проблеми; формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень; визначення альтернатив;
оцінка альтернатив; вибір альтернатив; реалізація рішень; контроль виконання рішення.
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Після першого етапу, коли проблема виявлена, починається розробка сценаріїв - з
змістовного опису і визначення переліку найбільш ймовірних сценаріїв розвитку ситуації.
Визначення переліку найбільш ймовірних сценаріїв розвитку ситуації формує основну
спрямованість аналітичної роботи. За отриманими результатами проводиться експертиза з
метою виявлення основних небезпек і ризиків, сильних сторін і перспектив розвитку ситуації.
Даний етап завершується оцінкою очікуваної стійкості ситуації для розроблених
альтернативних сценаріїв її розвитку.
Після того, як визначені найбільш ймовірні сценарії можливого розвитку ситуації,
виявлено основні небезпеки і ризики, сильні сторони і перспективи, експертами дається
оцінка з точки зору можливості досягнення цілей, що стоять перед організацією
(Смирнов,2016). Паралельно з оцінкою найбільш ймовірних сценаріїв розвитку ситуації на
цьому етапі передбачається генерування пропозицій для вироблення альтернативних
варіантів стратегічних і тактичних рішень в аналізованій ситуації. Тобто, працівниками
управлінського контролю здійснюється розробка певної сукупності варіантів вирішення
конкретної проблеми. Сутність цих рішень орієнтована на відшкодування втрат ресурсів
підприємства та створення належних умов економічної безпеки для системи управління.
На етапі визначення альтернатив необхідно виявити всі можливі варіанти вирішення
проблеми, сформувати «поле альтернатив», тому використовується методологія генерування
інформації (Engel, 2017). Ця методологія у широкому розумінні пояснює діяльність
спрямовану на досягнення поставленої мети на основі творчої діяльності людини.
Генерування інформації передбачає створення інформаційного масиву, до якого належать:
ідеї, підходи, гіпотези. Використовуються такі методи генерації інформації: метод «Мозкової
атаки»; морфологічний аналіз; методи асоціацій і аналогій; методи контрольних питань і
колективного блокнота; метод матриць відкриття; дерево цілей; дерево рішень; синектика
(Moreira, 2017).
Після складання переліку варіантів рішення потрібно перейти до оцінки кожної
альтернативи. Оцінка рішень включає визначення переваг, недоліків та можливих наслідків
кожного з них.
Після отримання оцінок кожної з альтернатив, управління витратами промислового
підприємства вибирає одну з альтернатив для подальшої реалізації. Цей етап зазвичай
виконується на основі інформації, що зазначена в «Аналітичній записці про рекомендації
управлінських рішень». Це основний документ, що містить узагальнений матеріал про оцінку
існуючого ризику, фактичний результат його перевірки та основні альтернативи
управлінських рішень.
Після остаточного вибору альтернативи відбувається прийняття та затвердження
управлінського рішення шляхом відповідної організаційно-розпорядчої діяльності
(підготовки, підписання наказу, його доведення до виконавців). Після доведення наказу до
виконавців здійснюється реалізація рішення, тобто виконання відповідальними виконавцями
всіх зазначених у наказі заходів.
Після проведення попередніх етапів починається останній – контроль виконання
рішень. Суть його полягає у тому, що всі етапи виконання рішення контролюються
керівництвом, а після реалізації рішення проводиться оцінка результатів, аналіз підсумків
проведеної роботи та розробка рекомендацій для подальшої управлінської діяльності
(Давидович, 2018)
Отже, значення управлінського контролю зростає з розвитком ринкових відносин,
підвищенням рівня динамічності і глобалізації довколишнього підприємницького
середовища та загостренням конкуренції, у зв’язку з чим підвищується відповідальність
директорів не лише як менеджерів, але і як контролерів за обґрунтоване прийняття
стратегічних і поточних рішень, що ґрунтується на методиці розробки альтернативних
управлінських рішень. В цілому, доповнення традиційної методики управлінського
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контролю процесом (в тому числі методами) розробки суб’єктом контролю альтернатив
управлінських рішень, - удосконалює таку методику контролю, - практичним результатом
чого є збільшення якості інформаційного забезпечення вищого керівництва та ефективність
прийнятих ним рішень.
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Безсумнівним є той факт, що для успішного ведення бізнесу на підприємстві будь-якої
форми власності необхідне якісне бухгалтерське обслуговування. При цьому, відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» кожний керівник має
право самостійно обирати форму ведення бухгалтерського обліку. Однією з таких форм є
бухгалтерський аутсорсинг.
В Україні аутсорсинг, на відміну від зарубіжних країн, набуває широкого
розповсюдження лише з кінця ХХ століття, в той час на ринок масово виходили нові
підприємства та відкривався новий бізнес. Підприємці потребували кваліфікованих кадрів,
тому стали з’являтися кадрові та рекламні агентства, виник також попит на «бухгалтерів, що
приходять».
Бухгалтерський аутсорсинг означає передачу функцій ведення бухгалтерського
обліку, складання та здачі звітності підприємства зовнішній спеціалізованій організації на
договірних засадах.
Розрізняють два варіанти бухгалтерського аутсорсингу. Перший варіант передбачає
ведення всієї бухгалтерії, другий – передачу функцій в окремих ділянках, наприклад, облік
основних засобів, облік заробітної плати та інше. Така форма організації бухгалтерського
обліку є особливо актуальною для тих підприємств, що прагнуть мобільності бізнесу.
З’являється гнучкість в управлінні ресурсами, що полягає у впевненості підприємця у
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чисельності своїх співробітників навіть при зміні ситуації на ринку, перепрофілюванні
діяльності, зменшенні обсягів виробництва тощо.
Сучасний ринок бухгалтерського аутсорсингу в Україні знаходиться на стадії
формування, але з часом набуває все більшої популярності. Вітчизняні компанії, що надають
подібні послуги, пропонують такі види робіт:
- ведення податкового та бухгалтерського обліку відповідно до чинного
законодавства;
- надання співробітникам бухгалтерії консультацій з питань податкового та
бухгалтерського обліку;
- підготовка статистичних та фінансових звітів, надання їх у відповідні органи;
- облік розрахунково-касових операцій;
- облік основних засобів та нематеріальних активів;
- облік запасів;
- облік заробітної плати;
- облік розрахунків за зобов’язаннями.
Донедавна в Україні послугами аутсорсингових компаній користувалися
представники зарубіжних фірм і спільні підприємства, але в даний час до послуг аутсорсеров
все частіше вдаються вітчизняні підприємства, здебільшого це підприємства малого та
середнього бізнесу, так як їм вигідніше передати ведення бухгалтерії фахівцям у даній галузі,
ніж утримувати в штаті бухгалтера. Говорячи про бухгалтерський аутсорсинг в нашій країні,
то ця послуга на українському ринку є достатньо перспективна. Загалом, за даними
Корпорації «Глобал Консалтинг», в Україні використовують дані послуги 35% підприємств,
у той самий час цей відсоток у США та Європі складає 80%.
Передаючи аутсорсинговій компанії ведення бухгалтерського обліку підприємство
отримує багато переваг.
По-перше, економія грошових коштів. Замовити бухгалтерський аутсорсинг
обходиться дешевше, ніж утримання штату власних бухгалтерів. Тим самим, зекономлені
фінансові кошти на заробітній платі, на обладнанні та програмному забезпеченні можна
використовувати в інших життєвих процесах підприємства. Фінансова економія є одним з
головних переваг аутсорсингу.
По друге, економія часу. Передача ведення бухгалтерської діяльності в аутсорсинг
сприяє зростанню ефективності діяльності підприємства через змогу сфокусувати увагу на
основних бізнес-процесах за допомогою делегування другорядних функцій іншій організації.
По-третє, висока якість ведення бухгалтерського обліку. Організація, основним видом
діяльності якої є бухгалтерський аутсорсинг, має величезний досвід роботи у веденні
податкового та бухгалтерського обліку, складання різних звітностей і документації.
По-четверте, робота по веденню обліку є безперервною. Переривання роботи
неможливе через хвороби, відпустки, звільнення, декретні відпустки тощо.
Проте, як і в усіх видах діяльності, в аутсорсингу бухгалтерського обліку існують
недоліки, пов'язані з таким рішенням підприємства. Найважливішою проблемою є небезпека
витоку інформації. Це викликає недовіру до аутсорсингових компаній з боку керівництва.
Іншим недоліком є загроза банкрутства аутсорсингової компанії, адже це може спричинити
додаткові проблеми з пошуку іншої компанії та передачі їй всіх справ. Гальмує розвиток
аутсорсингу також і відсутність необхідної законодавчої бази. Наявність чітких регулюючих
норм щодо укладання угод значною мірою підвищило б рівень взаємодії між компанієюклієнтом та компанією-аутсорсером.
Проаналізувавши вище викладений матеріал, можна дійти висновку, що підприємства
та організації України в майбутньому будуть все частіше користуватися послугами
аутсорсингових компаній, адже бухгалтерський аутсорсинг є перспективною формою
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надання послуг з ведення бухгалтерського обліку яка дозволяє оптимізувати діяльність
підприємства та забезпечити його розвиток завдяки вивільненню фінансових ресурсів та часу
для основної діяльності. Незважаючи на наявність суттєвих переваг використання послуг
аутсорсингу, все ж таки вибір методу організації бухгалтерського обліку має передувати
ретельному його обґрунтуванню шляхом комплексної оцінки й співставлення можливих
позитивних і негативних наслідків для підприємства. Подальшої розробки також потребують
питання оцінки економічної ефективності впровадження аутсорсингу на підприємствах,
вдосконалення законодавства України в цій сфері, а також налагодження механізму довіри
до постачальників аутсорсингу.
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Венчурний бізнес – один із найбільш ризикових сфер бізнесу, проте є досить
ефективним способом вкладання грошових коштів. Сьогодні венчурний бізнес має особливе
значення в процесах створення ефективної та конкурентоспроможної сучасної економіки.
Розвинений венчурний бізнес може бути саме тим самим базовим сектором
постіндустріальної економіки, який дозволить країні утримувати конкурентоспроможні
світові позиції в передових технологіях. Однак, на жаль, формування венчурного бізнесу в
Україні відбувається досить повільно, а також супроводжується низкою проблем, у тому
числі й у сфері правового регулювання.
Розвиток венчурного бізнесу в Україні уповільнює відсутність чіткої правової бази в
цій сфері, а також відсутність прозорих умов для його ведення. Проблематика правового
регулювання у сфері венчурного бізнесу була розглянута в роботах Грозного І. С.,
Л. Антонюка, В. Новікова та інших дослідників (Грозный, 2007).
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Метою роботи є аналіз особливостей правового регулювання у сфері венчурного
бізнесу в Україні, виявлення його недоліків та розробка комплексу рекомендацій для
виправлення недоліків і вдосконалення системи законодавства.
Венчурний бізнес – ризикований науково-технічний чи високотехнологічний бізнес.
Він становить сукупність фундаментальної та прикладної науки. Венчурний бізнес є тою
самою відсутньою ланкою між наукою і виробництвом. Ця сфера бізнесу дозволяє
забезпечити державі не тільки стабільне економічне зростання, але й стрімкий технологічний
розвиток. На сьогоднішній день, як у США, так і в інших країнах з розвиненою сферою
венчурного бізнесу, є пріоритетними такі напрями для інвестування, як інформаційні
технології та нанотехнології (Жук, 2010).
В Україні під час розвитку венчурного бізнесу важливо враховувати несприятливий
фактор –високий ступінь корумпованості.
Якщо в США вдалося ефективно розвинути сферу венчурного інвестування, де
головним прямим інвестором виступала держава, то в таких державах, як Японія, Ізраїль,
Сінгапур і Південна Корея, ефективність такої моделі була досить низькою.
Що стосується України, то венчурний бізнес з’явився в нашій країні у 1992 році.
Першим венчурним фондом став фонд "Україна", який інвестував близько 10 млн. доларів
США у 30-ти українських підприємств. У свою чергу, фонд залучив кошти за допомогою
Європейського банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішній день обсяг венчурних
інвестицій в Україні оцінюється в розмірі близько 400–500 млн. доларів США, що є досить
скромним показником. Головною перепоною для розвитку венчурного бізнесу в Україні
залишається не тільки корупція, а й відсутність чіткої правової бази.
У 2001 році був прийнятий основний нормативно-правовий акт, що регулює діяльність
венчурних фондів в Україні – Закон України "Про інститути спільного управління" (Закон
України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)», 2001). Цей закон визначає основні організаційні та правові засади створення,
діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління
активами таких суб'єктів, визначені особливості розміщення та обігу їх цінних паперів, а
також порядок та обсяг розкриття суб’єктами інформації.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила Положення про
порядок реєстрації випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду з метою здійснення
спільного інвестування при їх приватному розміщенні, а також Положення про порядок
реєстрації інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні.
В Україні, венчурним фондом вважається так званий інститут спільного інвестування.
На думку низки вітчизняних експертів, віднесення венчурного фонду до інститутів спільного
інвестування не враховує специфіку венчурної діяльності. Указом Президента України від 25
березня 2002 року, було поставлено питання з розробки нового закону "Про основні
положення формування і регулювання ринку венчурного капіталу України". Тим не менш, на
сьогоднішній день в Україні немає закону, який би регламентував використання венчурного
капіталу.
Однак за відсутності чіткої законодавчої бази, процеси, що відбуваються у сфері
венчурного бізнесу в Україні, проходять у відриві від державної політики інноваційного
розвитку. Складається ситуація, за якої держава не в змозі самостійно регулювати процеси у
сфері венчурного бізнесу, а також отримувати з цього вигоду, в якості постійного науковотехнічного розвитку. Завдяки чіткій правовій базі у сфері венчурного бізнесу, держава зможе
отримати можливості для ефективного розвитку національної економіки, а також для
розвитку високих технологій у середині країни. Для розвитку венчурного бізнесу в Україні,
необхідно вирішити юридичні проблеми в таких сферах: корпоративне законодавство,
податкове законодавство, валютне законодавство, реєстрація та обіг цінних паперів,
антимонопольне законодавство. Необхідно, щоб у сфері корпоративного законодавства була
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чітко вказана організаційно-правова форма, яка б відображала специфіку венчурного фонду,
як особливого виду юридичної особи. У сфері податкового законодавства необхідно
зниження "податкових "бар'єрів для венчурного капіталу. У сфері реєстрації та обігу цінних
паперів також існує ряд проблем: складна державна реєстрація цінних паперів, а також її
досить непередбачувана процедура. Важливим стимулом для розвитку венчурного бізнесу в
Україні було б скасування обмежень на рух приватного капіталу. Слід також зазначити, що
законодавчі норми, які регулюють правові положення господарських товариств, не можуть
бути використані для створення та діяльності венчурних фондів в Україні.
Таким чином, на сьогоднішній день, головною проблемою розвитку венчурного
бізнесу в Україні є відсутність чіткої законодавчої бази. Запропоновані напрями, які можуть
увійти до закону про венчурний бізнес, дозволять не тільки остаточно сформувати цю сферу
бізнесу, але також дозволять юридично захистити всіх його учасників, сприяють
економічному зростанню національної економіки, а також зростанню науково-технічного
розвитку країни.
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CLUSTER ANALYSIS OF THE REGIONS OF UKRAINE
Anna Maltseva
BA, Kiyv National Economic University, e-mail: maltseva_anna18@ukr.net, Ukraine
Abstract. The article is considering the cluster analysis of the regions of Ukraine as one of
the methods of multidimensional statistical research, which includes the collection of data
containing information about sample objects and their arrangement in relatively homogeneous,
similar groups. The author substantiates that the essence of cluster analysis consists in the
classification of research objects with the help of numerous computational procedures for qualitative
distribution of objects. This method is one of the key to analyzing and organizing the regions of the
countries.
Keywords: statistical analysis, grouping and research of objects, cluster tree.
Analiza skupień jest jedną z najbardziej zaawansowanych i najdogodniejszych
współczesnych analiz, według których klasyfikacja regionów odbywa się zgodnie z ich
jednorodnością. W wyniku różnych procedur obliczeniowych powstają "klastry". Ta metoda, w
odróżnieniu od innych, pozwala klasyfikować regiony według kilku atrybutów jednocześnie. W tym
celu wprowadza się odpowiednie wskaźniki charakteryzujące bliskość wszystkich parametrów
klasyfikacji.
Celem analizy skupień jest poszukiwanie pewnych struktur, które są wyrażane w
uformowanych grupach podobnych obiektów między sobą - klastry. Ta metoda jest potrzebna do
identyfikacji struktury w danych, co nie jest łatwe do znalezienia podczas kontroli wzrokowej lub
przy pomocy ekspertów.
Ogólnie rzecz biorąc, klastry można sklasyfikować w następujący sposób: ukierunkowanie
na wybrane potrzeby klientów lub segmenty rynku; rodzaj dynamiki umiejscowienia ich gałęzi
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składowych; W zależności od jakości zewnętrznego środowiska biznesowego, w którym działa
klaster; zależność od postępu osiągniętego przez klaster w mobilizowaniu potencjału jego otoczenia
biznesowego i tak dalej.
Klasyfikacja badanych obiektów, badanie i definicja akceptowalnych schematów
pojęciowych grupowania obiektów, hipotezy oparte na badaniach i testowaniu hipotez, a nawet typy
(grupy), które zostały przydzielone w określony sposób, są obecne w dostępnych danych, są
głównym zadaniem analizy skupień.
W przypadku analizy skupień (budowa drzewa klastra) wszystkie zebrane dane statystyczne
należy posortować i dodać do programu «STATISTICA». Wcześniej trzeba: wybrać regiony do
klastrowania; określić cechy, według których regiony zostaną wybrane do analizy; oszacować
podobieństwo regionów; zastosuj analizę skupień, aby utworzyć grupy podobnych regionów i
sprawdź wiarygodność wyniku analizy skupień.
Przy określaniu stopnia podobieństwa obiektów analizy skupień stosuje się cztery typy
współczynników: współczynniki korelacji, miarę odległości, współczynniki asocjacji i
prawdopodobieństwo, współczynniki podobieństwa. Wszystkie te wskaźniki mają zarówno zalety,
jak i wady, które należy wcześniej uwzględnić. W praktyce największy rozrzut w dziedzinie nauk
społecznych i ekonomicznych uzyskał współczynniki korelacji i odległości.

Rys. 1. Analiza skupień (drzewo klastrowe) zgodnie z międzynarodową otwartością regionów
Ukrainy na 2015 r.
(Harmonogram opracowany przez autora za pomocą programu «STATISTICA»)
Rys. 1 pokazuje drzewo klastra z regionów Ukrainy dla ich międzynarodowej otwartości. Do
tej analizy pobrano wskaźniki takie jak: ImportPerPerson, FDI_perPERSON, FDI / Y%, Exp / Y%,
Im / Y%, TredeOpenss. Z tego badania można zauważyć, że na ogół wszystkie 24 obwody i Kijów
można podzielić na dwa duże skupiska. Pierwsze będą następujące obszary, takie jak: Winnica,
Iwano-Frankiwsk, Lwów, Ługańsk, Czerkasy, Kirowograd i inne. Drugi klaster obejmuje takie
obszary jak Kijów, Dniepropietrowsk, Zakarpacie, Donieck, Mykolajew i Kijów. Jeśli podzielimy
regiony w środku klastrów, zobaczymy, że takie obszary, jak Charków, Ługańsk, Odessa, Lwów i
Połtawa łączą się w inne skupisko w środku gromadki singli. Ta sama sytuacja ma miejsce w drugim
klastrze, w którym Zakarpacie i Kijów mają podobne cechy związane z ich powiązaniem w klastrze.
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Dlatego analiza skupień regionów jest zaawansowaną analizą, za pomocą której podział
regionów odbywa się zgodnie z ich jednorodnością. Mianowicie, najważniejszym zadaniem badania
jest określenie wielu czynników, które stanowią podstawę oceny regionów. W tym kroku należy
zidentyfikować pewne zmienne, które najlepiej odzwierciedlają podobieństwo między nimi. Cechy
te powinny być wybierane w świetle przepisów teoretycznych, które leżą u podstaw klasyfikacji.
Analiza ta ma ogromne znaczenie w prowadzeniu badań analitycznych, ponieważ zamienia dużą
ilość informacji w uporządkowaną i zwartą formę. Zwiększa to poziom percepcji i zrozumiałości
wyników analizy i tworzy podstawę do analizy informacji.
References
Beaudry, C., Breschi, S. (2003). Are Firms in Clusters. Really More Innovative?. Economics of
Innovation & New Technology, Vol. 12, No. 4, 325 – 342.
Sölvell, Ö., Ketels, C., Lindqvist, G. (2006). Industrial specialization and regional clusters in the ten
new EU member states. Stockholm, Sweden.
Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, C. (2003). The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower,
Stockholm.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PEOPLE: WHO BEATS UP WHO?
Mariya Vashchenko
Grade 11-B, Kryvyi Rih High School No. 110,
e-mail: vashenkom888@gmail.com, Ukraine
Abstract. The article is considering the "artificial intelligence". According to statistics, sixty
percent of people are afraid of such a technical future, arguing that cars will seize the world.
Keywords: artificial intelligence, human beings, stereotype.
What do you imagine when you hear "artificial intelligence"? I bet, you see a clearly speaking
robot with empty eyes in front of you. Do not worry, you are not alone with your mindset. According
to statistics, sixty percent of people are afraid of such a technical future, arguing that cars will seize
the world. I know: you will be proving your idea of " humanity decay " for a long time, so as to
make me realize that we didn’t have anything like that before, and used to live normally ... But do
you know that you are already using devices with artificial intelligence? Voice search on the phone,
video games, links to "recommendations" in the social network or online store are the first harbingers
of the apocalypse. It makes no sense to deny or panic since the future has already come.
Can you imagine a day of an ordinary person's life in a hundred years? Probably, he wakes
up, switches off the robot that has already cooked breakfast, brushes his teeth with a super-fast
electric brush, allows his iron assistant to put on and button his clothes, reminds him of the house
duties to be done and fly to work safely in his the avio-car. Now let's recall in mind the morning of
our ancestors a few generations ago. A man used fo wake up from an impudent sound of a bossy
alarm clock, washed, made his bed and set the kettle to heat ... Just compare. Have rituals and habits
changed? Almost not. But has the time spent on them been reduced? Yes, it has and quite
sufficiently.
With the advent of modern technology, things that used to take a lot of time can be done at
the touch of a button. The life is far easier now, is it bad? Now it's not necessary to look for
information in the library for hours, there is no need to spend the last money on the purchase of a
record, because every admired song can be downloaded online, even talking with friends or relatives
living far away is not a problem any longer.
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Another stereotype, especially among the elderly people is that technologies will turn us into
machines. Everyone is so much scared of losing humanity,that they forgot what it is, relying on a
beautiful word, not its meaning.
Peace. Love. Happiness. These are the three whales on whom the world rests. It is not
computer technology which matters. Even without wise hardware the mankind destroy themself ,
killing each other and everything surrounding.
Peace. Love. Kindness. We forgot about such simple but important virtues, replacing them
with others. War. Famine. Diseases.
The robots are not to blame for the decline of the spirituality of their "parents". These
creatures have no feelings. They are controlled by recorded programs that taped on the keyboard by
numerous pairs of great warm hands. Their mind is perfect, protected from mechanical damage,
errors or aging. Thus, can they capture the world? Who will become the master: artificial intelligence
or human beings?
Unfortunately, there is no answer to this question. It will consist of thoughts and actions of
each of us for years. As soon as we forget about loyalty, respect and tolerance, the evil will come
inevitably. Not a singie machine can conquer a man, his strong will and hot heart, but if we lose
these features, turning into heartless and cruel beasts, we are to become domestic slaves, hostages
of our own inventions. Who will become a master: we or they? Nobody except us can make this
major life decision.
ANALYSIS MODELS OF THE BANKRUPTCY RISK (BY THE EXAMPLE OF THE
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KRYVBASZALIZRUDKOM"
Liudmyla Obod
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: obod_liudmyla@ukr.net, Ukraine
Veronika Kovalenko
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: obod_liudmyla@ukr.net, Ukraine
Abstract. The growth of failures in the financial services market over the last decade has
been the reason for more thorough understanding and risk measurement in various business areas.
This is necessary for making strategic and tactical decisions. That is why the features of using
bankruptcy assessment models with factors that can affect them are discussed further.
Keywords: financial stability, bankruptcy assessment, model of forecasting of probability of
bankruptcy.
Двофакторна модель діагностики фінансового стану підприємства Альтмана (1968р.):
КПб = - 0,3877 - 1,0736 КПЛ - 0,0579 КФЗ ,
(1)
де КПб – комплексний показник банкрутства;
КПЛ – коефіцієнт поточної ліквідності;
КФЗ – коефіцієнт фінансової залежності (позикові кошти/загальна величина пасивів).
Якщо значення КПб< 0, то підприємство вважається фінансово стійким, ймовірність
банкрутства менше 50%; КПб = 0, то ймовірність банкрутства дорівнює 50%; якщо КПб> 0,
то, імовірність банкрутства більше, ніж 50%.
Вихідні дані для розрахунку можливості банкрутства за двофакторною моделлю
Альтмана подані у таблиці 1 та тенденції його зміни представлені на рисунку 1.
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Таблиця 1
Показники ПАТ «Кривбасзалізрудком» для побудови двофакторної моделі Альтмана
Показник
КПЛ
КФЗ
КПб

2014 р.
3,54
0,23
-4,2

2015 р.
5,33
0,2
-6,12

5

2017 р.
11,91
0,18
-13,18

Кпб

0
-5

2016 р.
10,62
0,17
-11,79

2014

2015

2016

2017

Нормативне
значення Кпб

-10
-15

Рис. 1. Динаміка значення Кпб за двофакторною моделлю Альтмана для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» за 2014-2017 рр.
Впродовж досліджуваного періоду з 2014 по 2017 рр., відповідно до двофакторної
моделі Альтмана підприємство вважається фінансово стійким, так як розраховані показники
є меншими 0, то ймовірність банкрутства ПАТ «Кривбасзалізрудком» є меншою, ніж 50%.
Перевагою двофакторної моделі Альтмана є її простота й можливість застосування в
умовах обмеженого обсягу інформації. Але дана модель вважається недостатньо точною,
оскільки не враховує впливи інших важливих показників, таких як рентабельність,
забезпеченість власними коштами, показників ділової активності.
П’ятифакторна модель прогнозування банкрутства підприємства Альтмана (1983 р.):
Т = 0,717 К1 + 0,847 К2 + 3,107 К3 + 0,42 К4 +0,995 К5,
(2)
де К1 – оборотний капітал/сума активів;
К2 – нерозподілений прибуток/сума активів;
К3 – прибуток до сплати відсотків/сума активів;
К4 – балансова вартість власного капіталу/позиковий капітал;
К5 – виручка від реалізації/сума активів.
Коефіцієнти, що є вихідними даними для розрахунку моделі подані у таблиці 2, а
тенденції зміни показника представлено на рисунку 2.
Таблиця 2
Показники ПАТ «Кривбасзалізрудком» для побудови п’ятифакторної моделі
Альтмана
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
К1
0,49
0,54
0,57
0,65
К2
-0,06
0,35
0,44
0,57
К3
0,31
0,2
0,17
0,27
К4
3,38
3,98
4,94
4,65
К5
0,76
0,52
0,69
0,65
Т
3,44
3,5
4,07
4,38
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Рис. 2. Динаміка значення Т-показника за п’ятифакторною моделлю Альтмана для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» за 2014-2017 рр.
Ймовірність банкрутства оцінюється залежно від значення Т-рахунка Альтмана,
обчисленого за реальними даними підприємства, визначається такою:
1) до 1,8 – дуже висока,
2) від 1,81 до 2,7 – висока,
3) від 2,8 до 2,9 – можлива,
4) понад 3,0 – дуже низька.
Відповідно до розрахунків Т-рахунка Альтмана можна стверджувати, що для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» на протязі 2014-2017 р. характерний стійкий фінансовий стан та
відсутність ймовірності банкрутства.
Чотирифакторна модель оцінювання фінансового стану В. Ліса:
ТЛ = 0,063 К1 + 0,692 К2+ 0,057 К3 + 0,601К4,

(3)

де К1 – оборотний капітал/сума активів;
К2 – прибуток від реалізації/сума активів;
К3 – нерозподілений прибуток/сума активів;
К4 – власний капітал/позиковий капітал.
При ТЛ> 0,037 рівень фінансового стану вважається високим, а ймовірність
банкрутства невеликою.
Вихідні дані для розрахунку і побудови моделі Ліса представлені у таблиці 3, а
тенденції зміни показника представлено на рисунку 3.
Таблиця 3
Показники ПАТ «Кривбасзалізрудком» для побудови моделі Ліса
Показник
К1
К2
К3
К4
ТЛ

2014 р.
0,49
0,76
-0,01
3,38
2,59

2015 р.
0,54
0,52
0,35
3,98
2,8
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0,58
0,69
0,44
4,94
3,52

2017 р.
0,64
0,65
0,27
4,65
3,3
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Рис. 3. Динаміка значення Тл за чотирифакторною моделлю Ліса для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» за 2014-2017 рр.
Відповідно до чотирьохфакторної моделі оцінювання рівень фінансового стану
ПАТ «Кривбасзалізрудком» вважається дуже високим, а ймовірність банкрутства відсутня.
Чотирифакторна модель прогнозну модель оцінювання платоспроможності Тафлера і
Тішоу (1977 р.):
ТТ = 0,53 К1 + 0,13 К2 +0,18 К3 + 0,16К4,
де К1 – прибуток від реалізації/короткострокові зобов’язання;
К2 – оборотні активи/сума зобов’язань;
К3 – короткострокові зобов’язання/сума активів;
К4 – виручка від реалізації/сума активів.

( 4)

При ТТ> 0,3, рівень фінансового стану вважається високим, а ймовірність банкрутства
– невеликою. При ТТ< 0,3 рівень фінансового стану вважається низьким, а ймовірність
банкрутства – високою.
Вихідні дані необхідні для побудови чотирьохфакторної моделі Тафлера і Тішоу для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» представлені у таблиці 4, а тенденції зміни показника
представлено на рисунку 4.
Таблиця 4
Показники ПАТ «Кривбасзалізрудком» необхідні для побудови моделі Тафлера і
Тішоу
Показники
2014 р.
2015 р.
2016 р.
2017 р.
К1
5,47
0,52
12,75
12,08
К2
2,15
2,69
3,41
3,63
К3
0,14
0,1
0,05
0,05
К4
0,76
5,16
0,69
0,65
ТТ
3,33
1,48
7,32
6,98
10
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Рис. 4. Динаміка значення ТТ за чотирифакторною моделлю Тафлера і Тішоу для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» за 2014-2017 рр.
Відповідно до чотирьохфакторної моделі оцінювання платоспроможності Тафлера і
Тішоу для ПАТ «Кривбасзалізрудком», можна стверджувати, що рівень фінансового стану
вважається високим, а ймовірність банкрутства за 2014-2017 рр. відсутня.
За чотирма з чотирьох економіко-математичних моделей досліджуване підприємство
характеризується відсутністю ймовірністю банкрутства.
П’ятифакторна модель Бівера. Припускається оцінювання фінансового стану
підприємства за такими показниками: рентабельність активів; питома вага позикових коштів
у пасивах; коефіцієнт поточної ліквідності; частка чистого оборотного капіталу в активах.
Для діагностики банкрутства проводиться експрес-аналіз фінансового стану підприємства за
допомогою коефіцієнта Бівера:
Кб = Чистий прибуток + Амортизаційні відрахування / Позикові кошти
Тенденції
зміни
показника
Кб
п’ятифакторної
ПАТ «Кривбасзалізрудком» представлено на рисунку 5.
2
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Бівера
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Рис. 5. Динаміка значення коефіцієнта Біфера (Кб) для ПАТ «Кривбасзалізрудком» за
2014-2017 рр.
Таким чином, ймовірність банкрутства за представленими моделями для
ПАТ «Кривбасзалізрудком» за 2014-2017 рр. відсутня. Це свідчить про фінансову
стабільність, а отже про ефективне використання ресурсів та можливостей підприємства.
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POLISH UNIONS OF ENTREPRENEURS IN UKRAINE
Yuliia Predko
BA, Kiyv National Economic University, e-mail: juliapredko2699@gmail.com, Ukraine
Abstract. In the article the main unions of Polish entrepreneurs in Ukraine are described,
their activity and the effectiveness of Ukrainian-Polish cooperation are analyzed. The author
considers the main problems of Ukrainian-Polish relations.
Keywords: union of entrepreneurs, Ukrainian-Polish Partnership, International Society of
Polish Entrepreneurs in Ukraine, interregional cooperation.
Inter-state relations between Ukraine and Poland are strategically important for both
countries, especially in the economic sphere, as they help Ukraine to integrate in the European
economic space. At the moment, Polish-Ukrainian cooperation operates on new principles of
European direction, which concerns mainly integration of Ukraine into the EU.
Ukraine and Poland are two post-socialist states. In the beginning of 1990s the contries had
approximately the same level of development. Poland, however, was more independent from other
socialist republics and pursued a very active transformation policy. That is why our countries got
different results, and Poland more quickly integrated into the European economic zone, which gave
it many prospects and acted as a guarantor of economic security.
Modern relations between the two countries play a fundamental role, but the Ukrainian
economy in the global context needs more legal guarantees. For cooperation with Poland in the early
1990s relations ware not sufficiently developed, and economic aspects were implemented slowly. It
is important to note that on October 13, 1990 'The Declaration on Principles and Main Directions
for the Development of Ukrainian-Polish Relations' was signed. It was insufficiently significant in
the field of inter-state cooperation. But already on October 4, 1991 'An Agreement on Trade and
Economic Cooperation' was signed, which was a significant impetus for cooperation. Also, in
Warsaw on May 18, 1992, during the first official visit of President of Ukraine L. Kravchuk to
Poland, 'An agreement on good-neighborliness, friendly relations and cooperation' was signed.
During 1997-2000 years 5 banks with Polish participation were established in Ukraine, and
in 2005-2009 years the largest investment project was implemented - 'The Cersanit' plant with a
participation of Polish capital in the amount of 120 million euro was created. The development of
trade between the two countries is also an important factor in the partnership, the amount of trade is
increasing and the area of trade is expanding.
Interregional cooperation is an important part of the strategic partnership between Ukraine
and the Republic of Poland. The development of Ukrainian-Polish interregional cooperation is
carried out in several areas. The Ukrainian-Polish Intergovernmental Co-ordination Council on
Interregional Cooperation (ICRMS) was established to resolve key issues at the intergovernmental
level. The basic document of Ukrainian-Polish interregional cooperation is 'The Interregional
Agreement', signed on May 24, 1993.
An important part of the Ukrainian-Polish cooperation is the creation of Polish unions on the
territory of Ukraine, and especially the unions of Polish entrepreneurs, who must be registered in
the State Register of Judicial Register, as well as the influence on intergovernmental relations is
being undertaken by the Poles, which are involved in various spheres of representative, executive
and judicial power of Ukraine and the presiding positions of Ukrainian, Polish and international
companies. Due to the creation of unions of Polish entrepreneurs in Ukraine, the amount of trade
operations is expanding, and the legal economic sphere is getting better. As of 2017 in Ukraine there
were regional organizations and societies: Vinnitsa region. - 5, Volyn region. - 6, Dnipropetrovsk
region. - 7 org., Donetsk region - 3 org., Zhytomyr region - 26 org., Zaporozhye region - 4 org.,
Kyiv region - 20 org., Kropivnytska obl. - 2 org., Lugansk region - 3 org., Lviv region - 2 org.,
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Mykolaiv region. - 4 org., Odessa region - 3 org., Poltava region - 4 org., Rivne region - 1 org.,
Sumy region - 2 org., Ternopil region - 1 org., Kherson region. - 3 org., Khmelnitsky region - 24
org., Cherkasy region - 2 org., Chernihiv region. - 2 org., AR Crimea (including the city of
Sevastopol) - 1 org. Thus, the largest Ukrainian-Polish regional cooperation is developed in
Zhytomyr, Khmelnytsky and Kyiv regions.

Fig. 1. Polish organizations and societies in Ukraine, 2017
The Main Union of Polish Entrepreneurs in Ukraine is the International Association of Polish
Entrepreneurs in Ukraine (MSTCU), a platform for Ukrainian-Polish enterprises, for Polish citizens
who work as managers in companies with Polish capital and in international corporations of Ukraine.
MTNCU also creates a mutual support cell, provides information and access to the database of
companies operating in Ukraine, provides an opportunity to participate in conferences, seminars,
integration meetings and different tipes of advice on legislation and taxes, etc. This platform is a
partner for business structures, authorities both in Poland and Ukraine. The main purpose of the
MTNPU is to strengthen the position of the Polish entrepreneur in the Ukrainian market and support
the interests of the members of the society. In our opinion, the main advantage is the protection of
newly created Polish enterprises, as well as help to avoid threats and obstacles that affect the Polish
business in Ukraine.
Unfortunately, today MTNCU is the only such a qualified union that has a number of powers
and guarantees, which is verified by the experience of many entrepreneurs. In Ukraine, there is a
need to consolidate the activities of regional associations of entrepreneurs and expand their
activities.
Thus, at this stage of the development of Ukrainian-Polish relations, the unions of
entrepreneurs play an important role, as they reflect relations between entrepreneurs, and not only
at the state level. The unions need to be expanded and united today to provide a better level of
Ukrainian-Polish business and improve inter-state relations at all levels.
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ECONOMIC TRANSFORMATION PROCESSES IN GLOBALIZATION CONDITIONS
Mykyta Pylkin
BA, Borys Grinchenko Kyiv University, e-mail: n.pylkin@autlook.com, Ukraine
Abstract. The article deals with the problems of the transformational processes in the
economic system in the conditions of globalization. The factors of transformation processes are
determined, in general, those parameters are considered, the change of which most significantly
affects the connections within the system. Knowledge of the essential characteristics of economic
transformation processes will enable the country to work out an effective transformation strategy.
Keywords: transformation, transformational processes, globalization, economic systems,
technocratic thinking.
Сучасна світова фінансово-економічна криза є яскравим прикладом дії
трансформаційних процесів в економічній системі, як розвинутих країн, так і країн що
розвиваються. Формування нового способу виробництва та економіки нового типу загалом
передбачає визначальну роль в економічному розвитку наукоємного сектору, що
підтверджується ростом щорічного обороту на світовому ринку високих технологій та
наукоємної продукції, який на сьогодні вже в декілька разів перевищує оборот на ринку
сировини в тому числі нафти і нафтопродуктів. Однак, разом зі стрімким розвитком світової
економіки спостерігається відставання від неї рівня розвитку соціальних інститутів, що
викликає трансформаційні процеси в самій економічній системі, котрі мають здебільшого
суперечливий характер, як наслідок вони супроводжуються кризовими явищами, як в
економіці так і в суспільстві загалом.
Термін «трансформація» (від лат. transformatio) сучасний словник української мови
трактує як зміна, перетворення виду, форми, істотних властивостей чого-небудь. Для
уточнення терміну «трансформація» звернемося до суміжних гуманітарних наук таких як
соціологія, філософія. На думку С. Кримського, у процесі трансформації відбувається
поєднання старих і нових форм. Власне сам термін філософ розглядає як «істотну структурну
переробку системи, яка шляхом перегрупування її елементів змінює організацію, зв’язки,
притаманні вихідному стану системи, при цьому реформування розуміється як керована
трансформація». Він також зазначав, що трансформації можуть бути поступальними чи
зворотними, системними чи безсистемними, тобто вектор змін може бути як прогресивний,
так і регресивний (Кримський, 2003: 206).
Е. Тоффлер під «трансформацією» розуміє «значні якісні скачки в розвитку
суспільства, кожен з яких не є продовженням розвитку суспільства в попередньому напрямку,
а його кардинальна зміна. Такий характер руху притаманний економічним системам». Саме
тому процес трансформації варто характеризувати і з позиції глибини процесу якісної
видозміни економічних систем (Тоффлер, 2002).
Ключовим питанням трансформації є вірне і чітке формулювання її цілей. Головна
умова – ціль має відповідати потребам розвитку. Такі цілі мають бути криториальні, інакше
кажучи піддаватись кількісному і якісному вимірюванню. Їх необхідно чітко вибудувати в
часі і пов’язати з наявними засобами. Цілі трансформації економічної системи країни не
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можуть бути вичерпно виражені за допомогою характеристик перетворення економічних
інститутів. Одні і ті ж інститути, форми господарювання і управління можуть бути
надзвичайно ефективні в одних умовах і зовсім не ефективні і навіть шкідливі в інших.
Для обґрунтування теоретичних і практичних основ трансформації економічної
системи необхідно виявити чинники трансформаційних процесів. Трансформація
відбувається під впливом сукупності чинників, дію яких необхідно розглядати в комплексі,
враховуючи пріоритетність, супідрядність, специфіку їх прояву в реальних умовах
конкретної національної економіки і конкретно взятого історичного періоду.
Чинниками вважаються ті з параметрів, зміна яких найбільш суттєво впливає на
зв’язки всередині системи, таким чином що сили такого впливу деформують систему і
приводять її в стан нестійкої рівноваги, що в свою чергу сприяє переродженню системи.
Згідно традиційних підходів до процесів розвитку соціально-економічних систем,
чинники що на них впливають можна поділити на ендогенні і екзогенні. Потужні зовнішні
впливи і ендогенні сили спричиняють в соціально-економічній системі стан «напруги»,
безкінечний процес змін та розвитку. В якості ендогенних чинників розвитку можна
виокремити: техніко-технологічні, функціональні, структурні і інституційні особливості
економіки країни.
До екзогенних чинників, які мають визначний вплив на процеси трансформації
економічної системи можна визначити: перехід до наукоємного виробництва; панування
корпоративної форми власності; розвиток інформатизації економіки; розвиток процесів
глобалізації.
Розвиток глобалізаційних процесів, криз в сучасному суспільстві пов'язаний з
домінуванням технократичних поглядів, технократичного мислення. Технократичне
мислення не є невід'ємною рисою представників науки взагалі і технічного знання зокрема.
Воно може бути властиве і політичному діячу, і представнику мистецтв, і гуманітарію.
Технократичне мислення – це світогляд, суттєвими рисами якого є зверхність засобів над
ціллю, цілі над смислом і загальнолюдськими інтересами, смислу над буттям і реаліями
сучасного світу, техніки над людиною і її цінностями. Для технократичного мислення не
існує категорій моралі, совісті, людського переживання і гідності (Ramskyi, A., Ramskyi, Y.,
2017).
Безумовно, вище зазначенні чинники трансформації економічної системи
взаємопов’язані між собою і спроможні в своєму поєднанні суттєво посилювати чи навпаки
пом’якшувати спричинене на економічну систему вплив. При цьому необхідно враховувати
наступне: якщо ендогенні чинники визначають основну тенденцію економічної динаміки і
найважливіших параметрів трансформації, то вплив екзогенних чинників створює «фактор
невизначеності», оскільки досить тяжко спрогнозувати ймовірність відносного прискорення
чи сповільнення економічної динаміки, яка формується під безпосереднім впливом рівня
світових цін на енергоресурси і обумовлена станом світової економіки і основних
торгівельних партнерів країни, а також цілою низкою інших умов.
Відповідно, соціально-економічна стратегія трансформації будь якої країни має
передбачати всі можливі варіанти впливу цих факторів і механізмів (засобів) нейтралізації
можливих негативних наслідків.
Отже, можна зробити наступний висновок. Знання сутнісних характеристик процесів
трансформації дозволить нашій країні випрацювати ефективну стратегію трансформації,
котра передбачає вірне формулювання її цілей, врахує вплив на неї різних чинників і
можливість корегування стратегії в відповідності до вимог сучасного суспільства.
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INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND THEIR PROBLEMS
Dmitro Shumakov
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: dimon4ik9970@gmail.com, Ukraine
Abstract. The article considers the importance of investing in human capital, which is one
of the main factors of the country's well-being and its sustainable economic growth. Qualified,
competently trained staff leads to an increase in labor productivity, which, in turn, contributes to a
stable economic growth of the country. The author substantiates the importance of investing in the
development of a human factor and addressing the problems of the development of this factor in
Ukraine.
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Зацікавленість темою людського капіталу останнім часом спричинена пошуком нових
і покращенням наявних умінь людей, які можна застосувати для виведення економіки на
абсолютно новий рівень. Людський капітал є поєднанням усіх продуктивних рис індивіда, а
саме знань, навичок, мотивації, енергії, які можуть бути використані для створення товарів і
надання послуг. Але постає проблема, чому рівень розвитку одніх країн вищий, ніж нінших.
Значною перешкодою на шляху розвитку людського капіталу є його міграція і має своїми
наслідками зниження накопиченого обсягу людського капіталу. Інша суттєва перешкода – це
політика в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, сім’ї та
молоді (Черба, Тополь, Мушкатьорова, 2017).
Серед вчених, що розглядали роль людського капіталу у формуванні стійкої та
зростаючої економіки можна виділити таких науковців Заходу як Г. Беккер, Д. Белл,
Л. Едвісон, М. Кастельс, М. Мелоун, І. Росс, Т. Стюарт та багато інших. У працях
вітчизняних економістів питання про людський капітал почали розглядатись дещо пізніше, у
працях В. Близнюка, О. Бородіної, Л. Албанкіна, О.Амосова, Д. Богині, О. Головінова,
М. Долішнього та інші (Черба, Тополь, Мушкатьорова, 2017).
Економічна категорія «людський капітал» формувалася поступово, і на першому етапі
обмежувалася знаннями і здатністю людини до праці. Причому, тривалий час людський
капітал вважався лише соціальним чинником розвитку, тобто витратним фактором, бо
оскільки з точки зору економічної теорії тільки технології та машини рухають економіку
країни або підприємства вперед. Вважалося, що інвестиції у виховання, в освіту є
непродуктивними, витратними. У другій половині XX століття ставлення до людського
капіталу і утворення поступово кардинально змінилося.
Ще в XVII столітті родоначальник англійської класичної політекономії Уїльям Петті
вперше спробував оцінити грошову вартість продуктивних властивостей людської особи. У.
Петті першим висловив ідею про те, що люди з їх виробничими здібностями є багатством.
Але країна та підприємства ще тоді вбачали розумним тільки те, що ми звемо багатством,
майном чи запасом країни і що є результатом попередньої чи минулої праці, не вважали
здібності персони продуктивнішими (Кендрік, 1976).
На початку ХХ століття, великий внесок і зміну у розуміння «людського капіталу»
зробив американський економіст Едвард Денісон, показавши на конкретному прикладі
економічного зростання США за 1929 – 1982 роки. Завдяки людському фактору, економіка
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США змогла вийти з кризи 30 років ХХ століття та упродовж наступних зайняти передові
позиції у економіці світу (Денисон, 1987).
Сьогодні велика увага надається питанню удосконалення обладнання, придбання
покращеного оснащення. Проте, ще кращого результату можна досягти інвестуючи у
людський капітал, який, у порівнянні з необоротними активами, є рентабельним не 5-10
років, а більше 30. Це пов’язано з тривалістю життя людини, протягом якого знання і вміння
постійно примножуються. Людський капітал також підлягає зношенню, проте за умов
інвестування у сферу охорони здоров’я можна його сповільнити.
За даними Всесвітнього банку і Програми розвитку ООН, сьогодні на планеті фізичний
капітал або накопичені матеріальні блага складає лише 16 % загального надбання, природні
багатства – 20%, а людський капітал або накопичені інвестиції в людину – 64%. У багатьох
розвинених країнах частка останнього сягає 80% (Горячук, 2018).
У таблиці 1 наведено показники, які впливають на розвиток людського капіталу в
Україні.
Таблиця 1
Видатки бюджету України за 2018-2014 роки*
2014 рік
Показники

Млн.
грн

Охорона
10581
здоров'я
Духовний
та
4872
фізичний
розвиток
Освіта
28678
Соціальний
захист та
соціальне
80558
забезпечення

Частка
у
ВВП,%

2015 рік
Млн.
грн

Частка
у
ВВП,%

0,68

11450

0,31

2016 рік
Млн.
грн

Частка
у
ВВП,%

0,58

12456

6619

0,33

1,83

30186

5,14

103701

2017 рік

2018 рік

Млн.
грн

Частка
у
ВВП,%

Млн.
грн

Частка
у
ВВП,%

0,52

16729

0,56

22618

0,58

4959

0,21

7898

0,26

10107

0,26

1,52

34825

1,46

41140

1,38

44323

1,13

5,24

151966

6,38

144478

4,84

163866

4,19

* розраховано автором на основі (Звіт з інформаційної економіки, 2018)
Дані таблиці 1 свідчать, що частка витрат у ВВП поволі зменшується, що може знизити
якість людського капіталу. Тому українцям потрібно самостійно вкладати час і кошти в своє
майбутнє.
Загалом за 2018 рік зовнішня міграція з метою освіти охопила 70 тис. громадян
України. Абсолютним лідером серед обраних країн стала Польща, до навчальних закладів
якої вступили близько 20 тис. осіб. До вищих закладів Іспанії вирушили 7,4% емігрантів, а
до США – 1,5%. Такі показники свідчать про те, що 70 тис. громадян України бажають
навчатися і в подальшому працювати в іншій країні, що є негативним явищем для України
(Горячук, 2018).
На даному етапі соціально-економічного розвитку національної економіки одним із
першочергових завдань держави є підтримання та стимулювання позитивної тенденції
природного приросту населення, врегулювання трудової міграції населення і зменшення
рівня міграції. Постійне зростання світових соціальних стандартів, яке буде особливо
відчутним для України в контексті її євроінтеграційних орієнтирів, невпинно підвищуватиме
ресурсні потреби соціальної сфери для підтримки розвитку людського капіталу. Це вимагає
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інтегрованості соціальної політики з цілями диверсифікації джерел доходів громадян на
основі зростання ВВП, продуктивності праці та ефективності виробництва (Горячук, 2018).
Отже, людський капітал є основним ресурсом держави та активатором її розвитку, що
пояснюється інтелектом населення, його здатністю до вдосконалення та креативністю.
Можна стверджувати, що в Україні є значні резерви для розвитку людського капіталу, проте
потрібно здійснити велику кількість перетворень як на макро- так і на мікрорівнях в
соціально-економічній сфері для того, щоб підвищити рівень конкурентоздатності
вітчизняного людського капіталу.
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FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THE METHOD OF ITS
ESTIMATION
Andrii Sokolov
BA, Kryvyi Rih Economic Institute of Kyiv National Economic University
named after Vadym Hetman, e-mail: andriy.sokolov@gmail.com, Ukraine
Abstract. Studied and generalized theoretical and methodical foundations of an enterprise
financial security. The main approaches to the essence of a concept of financial security of the
enterprise are systematized. The content of the main methodical approaches to assessing the level of
financial security of the enterprise is given. An express assessment of the financial security level of
the real-life enterprise based on the method of scores was made and its level was determined.
Keywords: financial safety of the enterprise, estimation, method of points.
Поняття ‘фінансова безпека’ є відносно новим і введеним у науковий обіг в останнє
десятиріччя, тому в економічній літературі чіткого визначення цього поняття немає. У
найбільш поширеному трактуванні під фінансовою безпекою розуміють комплекс методів,
засобів і заходів захисту економічних інтересів держави на макрорівні та фінансових
інтересів і досягнення мети фінансової діяльності суб’єктів господарювання на мікрорівні.
На думку Я.І. Мулик «фінансова безпека підприємства – це стан захищеності фінансових
інтересів підприємства на всіх рівнях його фінансових відносин від впливу внутрішніх і
зовнішніх загроз, який забезпечує його самозбереження та розвиток у поточній та
стратегічній перспективах» (Мулик, 2013). О. А. Кириченко, І. В. Кудря вважають, що це
такий стан фінансових ресурсів, за якого забезпечується ефективна (прибуткова) діяльність
підприємства, захист його фінансових інтересів та здатність зберігати свою ліквідність і
платоспроможність та фінансові можливості під впливом різного роду небезпек і загроз
(Кириченко, Кудря, 2009). В свою чергу О.В. Лиса наголошує на специфічності економічних
відносин, які виникають між підприємством і суб’єктами його зовнішнього оточення щодо
забезпечення оптимального фінансового стану, в якому має перебувати підприємство для
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реалізації своєї стратегії та який характеризується здатністю підприємства протистояти
зовнішнім і внутрішнім загрозам (Лиса, 2016). Таким чином, переважна більшість
дослідників акцентують увагу на фінансовому стані та ефективності діяльності підприємства,
внутрішніх і зовнішніх загрозах та спричинених ними ризиках.
Важливою передумовою забезпечення фінансової безпеки підприємства є якісна
оцінка її рівня на основі комплексу методичних підходів. Проведене дослідження
встановило, що всі підходи до оцінки рівня фінансової безпеки можна поділити на такі
(Картузов, 2012; Павлюк, Лактіонова, 2015 ):
- індикаторний, який передбачає визначення рівня фінансової безпеки на основі
розрахунку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Отримані
фактичні значення показників порівнюються із встановленими нормативними значеннями та
проводять ідентифікацію рівня фінансової безпеки підприємства;
- експрес-аналіз рівня фінансової безпеки підприємства на основі методу балів який
передбачає визначення класу (рівня) безпеки на основі встановлення граничних значень
показників та їхнього рейтингу;
- розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки підприємства на основі
відбору групи показників за основними аспектами діяльності підприємства, визначення
питомої ваги показників згідно їх важливості, розрахунку їх фактичних і нормативних
значень з подальшою інтеграцією у загальний показник.
Здійснимо апробацію методики експрес-оцінювання рівня фінансової безпеки на
основі методу балів для функціонуючого підприємства ПрАТ «Центральний ГЗК» (далі –
ПрАТ «ЦГЗК»).
Згідно методики в основі визначення класу (рівня) безпеки лежать граничні значення
показників та їхній рейтинг. Якщо показник має значення вище нормального, то йому
присвоюють І клас, нижче нормального, але вище критичного – II клас, нижче критичного –
III клас. Загальна оцінка рівня фінансової безпеки подається у балах [27, 48]. На підставі
попередньо проведеного дослідження та думок вчених нами відібрано декілька важливих
показників для оцінювання, які характеризують фінансовий стан та ефективність діяльності
підприємства: критичної ліквідності, чистих оборотних коштів, фінансового левериджу,
автономії, оборотності оборотних активів, норми прибутку та рентабельності активів.
Встановлення рейтингу показника здійснюється залежно від цілей дослідження на основі
типових діапазонів, а також рекомендованих нормативних значень окремих коефіцієнтів.
На підставі розрахованих фактичних значень розрахованих показників і порівняння їх
з граничними встановлюється шкала оцінювання рівня фінансової безпеки та визначення
класу показника. Модель шкали, що включає відібрані показники та пропоновані їх граничні
значення, подана у табл. 1.
Таблиця 1
Шкала для оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства
Рейтинг
3
1
1

Показник
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансового левериджу
Коефіцієнт критичної ліквідності

І клас
> 0,7
<1
0,5-0,8

ІІ клас
0,4-0,7
1-1,5
0,8 - 2

4

Показник чистих оборотних коштів

2

Показник рентабельності активів

10%20%
≥ темпу
інфляції

1

Показник норми прибутку

20% 50%
>>
темпу
інфляції
> 15%

ІІІ клас
< 0,4
>1,5
< 0,5 або >
2
<10% або >
50%
= темпу
інфляції

5%-15%

< 5%
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Коефіцієнт оборотності оборотних
активів
Джерело: розраховано автором
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>1,5

≥1

<1

Загальна оцінка безпеки подається у балах, які визначаються як добутки рейтингу
кожного показника на клас, а рейтинг кожного показника встановлюється залежно від цілей
дослідження і важливості показника для обраного напрямку дослідження. Наступним кроком
оцінювання рівня фінансової безпеки ПрАТ «ЦГЗК» буде визначення загальної суми балів за
обраними показниками згідно їх рейтингу та класу для кожного року дослідження (табл.2).
Таблиця 2
Оцінювання рівня фінансової безпеки ПрАТ «ЦГЗК» за методом сукупності балів за
2015-2017 роки
Рейтинг
3
1

Показник

Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансового
левериджу
1
Коефіцієнт критичної
ліквідності
4
Рівень забезпеченості
чистими оборотними
коштами
2
Показник рентабельності
активів
1
Показник норми
прибутку
5
Коефіцієнт оборотності
оборотних активів
Сукупність балів (Σ Реі *
Клі)
Джерело: розраховано автором

2015 рік
2016 рік
2017 рік
Значення (клас показника)
0,844 (І кл)
0,476 (ІІ кл)
0,501(ІІ кл)
0,185 (ІІ кл)

1,100 (ІІ кл)

0,996 (І кл)

6,572 (ІІІ кл)

1,051(ІІ кл)

1,178 (ІІ кл)

67,4% (ІІІ кл)

8,9% (ІІІ кл)

14,6% (ІІ кл)

9,8 (ІІІ кл)

22,1(І кл)

20,2 (І кл)

10,5 (ІІ кл)

31,2 (І кл)

25,3 (І кл)

1,33 (ІІ кл)

1,22 (ІІ кл)

1,50 (І кл)

38 балів

35 балів

25 балів

Для визначення рівня фінансової безпеки необхідно визначити максимальне значення
суми балів за умов кращого сценарію (всі показники мають перший клас), поміркованого (всі
показники мають другий клас) та найгіршого сценарію (всі показники мають третій клас) та
встановити інтервали значень, в межах яких рівень фінансової безпеки може бути визначений
як нормальний, нестабільний та критичний. Для вибору інтервальних значень нами обрано
підхід, за якого мінімальні та максимальні інтервальні значення визначаються як │Граничне
значення ± ½ граничного значення│.
Нормальний рівень фінансової безпеки (min сума балів) = 17 балів.
Інтервал від 17 балів до 25 балів.
Нестабільний рівень фінансової безпеки (середня сума балів) = 34 бали.
Інтервал від 25 балів до 42 балів.
Критичний рівень фінансової безпеки (max сума балів) = 51 бал.
Інтервал від 42 балів до 51 балу.
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Далі порівняємо отримані значення суми балів за показниками підприємства за кожен
рік з інтервальним значенням, притаманним кожному типу фінансової безпеки за кожен рік
та визначимо тип фінансової безпеки (табл.3).
Таблиця 3
Визначення типу фінансової безпеки ПрАТ «ЦГЗК» за 2015 – 2017 роки
Показники
Сукупність балів фактична
Інтервал значень
Рівень фінансової безпеки
за шкалою

2015 рік
38 балів
25 – 42 бали
Нестабільний
рівень
фінансової
безпеки
Джерело: розраховано автором

2016 рік
35 балів
25 – 42 бали
Нестабільний
рівень
фінансової
безпеки

2017 рік
25 балів
17-25 балів
Нормальний
рівень
фінансової
безпеки

За розрахунками отримано, що у 2015-2016 роках ПрАТ «ЦГЗК» мав нестабільний
фінансовий стан, що зумовлено низьким рівнем оцінюваних показників, переважна більшість
з яких було віднесено до ІІ та ІІІ класу. А у 2017 році ситуація на підприємстві покращилася
і більшість показників було віднесено до І класу. Таким чином, можна зробити висновок про
значне покращення фінансового стану та рівня фінансової безпеки ПрАТ «ЦГЗК» у 2017 році,
рівень фінансової безпеки – нормальний.
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COMPETENCE APPROACH TO THE FORMATION OF THE SYSTEM OF
PERSONNEL RECRUITMENT IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL
COOPERATION
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Under the President of the Republic of Uzbekistan,
MA, Moscow State University named after M. V. Lomonosov Tashkent branch,
e-mail:sharifa_k_93@mail.ru, Uzbekistan
Abstract. This article is based on the significance of personal recruitment in the sphere of
international cooperation. For providing effective and transparent Assessment the author focuses on
the competence approach, develop the idea by creating competency.
Keywords: International relations, intergovernmental relations, the field of international
cooperation, competency, competence, Assessment center, personal recruitment.
The international relations of the modern world, having gone through a long centuries-old
history of its development, are becoming increasingly significant. During the whole time of its
existence, it had permanent importance, but at the same time it had different goals and forms of
embodiment.
The presence of well-built interstate relations of the country can perform a number of
favorable functions, for example, to ensure their security, be confident in support, positively
influence the economy of the country through exports, investors, provide the necessary resources,
products through imports, improve education, benchmarking based on the study of experience, etc
(Маныкин, 2001; Медяков, 2007).
However, there is always an important question about the subjects of international relations
– representativesof each state who build interstate relations, support them, and form a certain opinion
about their country, their people. The most responsible representatives of states should consider their
national interests and position.
On January 12, 2018, The President of the Republic of Uzbekistan Mr. Shavkat Mirziyoyev
in his speech at the meeting on further improving the activities of the Ministry of Foreign Affairs of
Uzbekistan (hereinafter MFA) and the Embassies of the country in abroad underlines the importance
of developing foreign policy and foreign trade, and made greater emphasis on the subjects of the
personnel, which are for the international cooperation. Starting from educating and continues
training finishing with the system of recruitment were mentioned as priority for further (News: The
Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the United Nations, 2019).
Based on the above, it becomes clear that building and maintaining intergovernmental
relations is a very significant area of each country, its effectiveness and productivity depends directly
on the competence of its representatives, foreign ministry employees who are directly involved in
this activity. This, in turn, prompts us to pay special attention to the formation of a competent,
efficient and transparent system for the selection of competent personnel in the field of international
cooperation.
So, in order to implement the intended scientific and practical request, according to us we
must develop competence approach as a mechanism that ensures reliable and transparent forecast of
the effectiveness of candidates for potential positions in the areas of interstate cooperation.
Next, we need to clarify the basic concepts of this approach. First, what competence is?
Which frame is most reliable? What competency is? And what is the essence of the competence
approach?
It should be noted that different scientists define these terms differently. But the word
“competency” from the Latin language is translated as “to achieve, to correspond, to approach”. I.e.
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it is important for a potential specialist to be appropriate, suitable for a certain position, and this will
ensure its effectiveness in future work. This is the basis of the competence-based approach, which
is aimed at studying and identifying the necessary abilities, characteristics of a personalitypsychological nature for a certain sphere of positions; and, on the basis of the identified list of
characteristics, there is a selection of personnel that have the most appropriate profile for this area
(activity) (Базаров, 2000); Базаров, ТЛадионенко, 2013).
In fact, competency represents a potential willingness to solve problems competently;
includes the informative (knowledge) and procedural (skill) components and implies knowledge of
the essence of the problem and the ability to solve it, i.e. possession of operational and mobile
knowledge and skills (Базаров, Ерофеев, Шмелев, 2014).
By “competence” we understand the personal ability of a specialist (employee) to solve a
certain class of professional tasks. I.e.in addition to professional knowledge, the specialist must
possess a number of personal characteristics in order tobe able to fulfill their professional activities
(Базаров, Ерофеев, Шмелев, 2014).
Clear, well-structured criteria of recruitment in the field of interstate cooperation can increase
not only the accuracy, but also the transparency as there will be specific grounds for evaluation.
This, in turn, facilitates the work of evaluators, and will provide an understanding of the necessary
qualities that candidates must possess, and then decide whether accept them to work or not.
To sum up, the competence approach with the following metaphor. For example, scientists,
specialists who develop competencies for a certain type of activity are a group of seamstresses. Some
of them remove the size from the model, someone conceals the material, and another sews. And the
model on which they sew is a certain area, an activity for which competencies are developed. Sewn
clothing is a developed competency model; a number of complicated manipulations were made for
its formation: metering, cutting, sewing, fitting, final tailoring. In our case, this is an analysis of
activities, job descriptions, interviews or conversations with people in this field, the final survey.
After we have stitched clothes, we give people to try them on, and in this way, we select those to
whom the clothes fit, i.e. those who possess the necessary competencies. Also important is the fact
that people to whom this “clothes” did not fit, can understand that they need to develop in themselves
in order to be a competent specialist in this field. Everything is simple, objective and transparent!
Our position is based on the analysis of sources, design and implementation of personnel
assessment technology (Assessment Center) at various government bodies (respectively, the
competencies has been developedfor these institutions), analysis of activities and interviews of
employees in the field of international cooperation (7 persons), as well as analysis of requirements
to candidates for work in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan (Базаров,
Ладионенко, 2013).
Further, we will present the competencies as criteria by which it is necessary to select
personnel for foreign policy and foreign economic purposes.
It should be noted that the scope of international cooperation has a number of features, which
sets a particular specificity and complexity of competencies.
The specificity and complexity of the competencies lies not only in their greater number and
content, but also in their antinomicity, i.e. in that most of the competencies have opposing pairs of
characteristics, within which a person must lobby, based on the nature of the situation.
1) The first and one of the most important competences is “Patriotism – Tolerance”.
It is important to work as civil servants, to represent his/her own state, to be primarily
committed to the national values, to know the state language, the history of nation, to accept and
respect own traditions, holidays, and culture. But at the same time, it is necessary to respect, accept
as an important component of the representative of another country, his national values, his
language, history, culture, traditions – and understand that this is not his personal position, but the
position of the state and the whole people he represents (Кухарчук, 2015).
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In this context, it is appropriate to say about the golden rule of morality, which is the
fundamental world ethical principle and underlies many world religions: “Try to treat others as you
would want them to treat you”. Again, I would like to note that the personality of the ambassadorperson disappears and a representative of the people appears, respectively: “Try to treat the people
from the other country as you would like them to treat your people”. Any disrespect for a
representative of another state is regarded as disrespect for this people. Tolerance here appears not
only in the interethnic character, but also in the racial, sexual, age, etc.
2) The next significant characteristic is “Rational Intelligence – Emotional Intelligence”.
Indeed, personnel in the sphere of international cooperation need to work all the time with a
large influx of information, both logical and rational or mixed, both from others and from him/her,
because a person is a living person who has his/her own reaction to different components of the
situation. This, unequivocally, requires from both sides not only high intellectual abilities, but also
an understanding of feelings, emotions, intentions, and interests (Гоулман, 2013; Стивен, 2005).
About rational intelligence is known to many and has long been known – as an important
component of persuasion due to argumentation, logical content of activity, speech, etc. But the
importance of emotional intelligence remains little studied and rarely applicable. Application of
which includes tracking your inner state, recognizing both verbal and non-verbal (behavioral)
characteristics of yourself and the other side. And it is necessary to understand that emotional
intelligence is a huge resource – a tool that can be used to positively influence the opposite side.
Proceeding from this, personnel in the sphere of interstate cooperation, first of all, need to be able
to use this tool to increase the productivity.
3) Further, we separately formulate the competence “Sociability – Restraint”, despite the
fact that the preceding paragraph unilaterally touches on certain aspects of this competence, and it
does not exhaust it to the extent that it should be covered. To this I would like to quote a quote from
the ancient Greek philosopher and thinker Socrates: “Speak, So That I May See You.” So, sociability
includes the ability to communicate with a person in three main ways - such as communication as
the exchange of information, interaction and mutual perception. I.e. it is important to take into
account all these aspects of communication (Андреева, 1999):
- The importance of receiving and transmitting information – the coding language, or the
ability to speak “one language” and, in general, speaking in different languages as the most
important means of communication;
- Taking into account the fact that we communicate not only through language (as a sign
system), but also through the exchange of actions, it is natural for the personnel of the international
field of activity to understand that every action, behavior has a certain meaning for the opposite side,
in the same way as the actions of the other party, which can inform about the internal state, the
interests of the person, etc.;
- Also naturally occurring process of perception and cognition of the subjects of
communication on the basis of mutual understanding, this includes the opinion of one subject about
the intentions, goals, motives, attitudes on interaction, strategies of another subject, and vice versa.
Thus, we see that communication, being a direct part of the activities of specialists in the
field of international cooperation, is a complex, multi-level process that claims to draw special
attention and consideration of all its parties. At the same time, it is important to be able and correctly
express your thoughts and listen to the other side both during direct communication and indirectly
(by phone, online meetings, through letters) (Центр управления финансами, 2019). It means that
the personnel in this field need to be more sociable, or more restrained, depending on the situation,
which plays an important role in the negotiation process and can be reduced to such theses of the
Harvard Negotiation Institute as “Separate the person from the problem” (externalization), “Softness
to the person, the rigidity to the problem","Concede in insignificant things, but clearly hold your
position","Disclose some "cards" or information of a non-critical nature in order to have a partner’s
trust ", etc.
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4) One of the most important characteristics is adaptability, but taking into account the
specifics of the activities of employees of foreign policy and foreign trade, we formulate this
competence antagonistically “Adaptability – Rigidity”. It is clear that adaptability as a quality of a
person to adapt to any circumstances, to find solutions to problems in suddenly arising, unexpected
situations, must be an integral part of the personnel in this area to be ready (proactive) for any
conditions, correctly respond to changes and build their activities (Фэйворс, 2002). As for rigidity:
we consider it important to be persistent in some issues and not to change our position, to stand
confidently on it.
5) The next competence is “Openness to new experience - Delicacy”, which can be
considered as part of the previous characteristics, but we decided to separate them, based on the fact
that they have a similar shape, but different content (Program on Negotiation Harvard Law School,
2009). Openness to new experience is considered by us as the ability to perceive a large amount of
new information, to be selective, informed, and to be able to discuss various topics with the other
party. But here it is also necessary to have some deterrent factor, we called it “delicacy”, by which
we mean accuracy when discussing various issues with foreign colleagues, because expressed the
opinion of the state on certain issues.
6) No less important is the competence “Strategic thinking – Abilityto act here and now”.
To clarify this competence, we cite the following quote: "Think globally, act locally".I.e. for
representatives of our country in the international arena, it is necessary to have a focus on results
(based on a clear goal setting), on the basis of this activity strategy to achieve it, but at the same time
he must be able to act here and now, his every action serves to achieve the goal, which will be
measurable and will benefit its people.
7) Considering that the persons from the state cooperation sphere are negotiators, we believe
that the competence “Achieving the goal – Maintainingrelations”is important. Many people think
that if a party to the negotiation process reaches its goal, the relationship with the other party
collapses, because initially it is possible to satisfy the interests of only one side, because they are
antagonistic. But it is important for our negotiators to be able to find points of contact between the
parties, understand the true motives of each other’s interests and work together to achieve them, to
find all sorts of options when the interests of each position are taken into account, respectively, to
make a joint decision based on this. This process will take into account the interests of each of the
parties and maintain relations, which is very important in international cooperation (Program on
Negotiation Harvard Law School, 2009; Fisher, Ury, Patton, 2011; Piele, Stuart, 1987).
8) “Leader as a holder of charisma” is the last competence. We believe that the personnel
in this area should be carefully recruited, and there are not many such personnel. But it is necessary
to find the very one, who has a certain energy, inner attractiveness, this will be expressed both in his
manner of behavior, and in its sound and content of speech adhering to ethics and culture, and, of
course, in a presentable appearance. In general, it can be said that this is a prominent person who
has charisma, he is able to make people listen to him, lead people, emotionally calm and lively –
atthe same time, has a positive mindset (i.e. focuses on the advantages, results etc.) (Фэйворс, 2002).
This person understands that he/she forms or supports the opinion of his/her state, people, is
responsible for them, knows that he/she is part of the “brand”– theimage of the country. And only
such people, we can entrust such an important mission!
Summarizing the above, we come to the following. The sphere of international cooperation
is a rather important area of activity of the state, it determines a number of positive aspects of the
economic, political plan, based on this, and we need to make every effort to improve these areas. In
particular, based on today’s request, it is necessary to develop a transparent and effective system of
selection of personnel for the civil service in the field of interstate cooperation. In an attempt to do
this, we base ourselves on a competence-based approach that sets certain criteria, based on the
specifics of this type of activity for which specialists are to be selected, according to the degree of
compliance and possession of the selected competencies.
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Based on existing experience in developing competencies, analyzing activities, interviews
with employees in this area, the author presents a list of eight developed competencies as necessary
characteristics for working in the field of international cooperation and suggests using them to select
personnel in this area.
We believe that for greater objectivity and correctness of the developed competencies and
confident implementation of their practice, it is necessary to conduct a survey both among foreign
policy and foreign economic relations leaders, employees of other spheres, and among the
population as they must be involved in the formation of criteria for the compliance of their
representatives.
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named after Vadym Hetman,
e-mail: jekamigol@gmail.com, Ukraine
Abstract. Theoretical questions of the essence, role and types of cash flows of enterprises
are investigated. It is substantiated that the cash flows by types of economic entities operations from
current, investment and financial transactions should depend on the amount of these transactions, as
well as on the needs of this information for users.
Measures to increase positive cash flow are determined. Approaches to forecasting of cash
flow for the purpose of effective management of cash flows of the enterprises are considered. The
approaches to the formation of a monthly payment calendar are investigated.
Keywords: cash flows, optimization, payment calendar, planning, forecasting.
У сучасних умовах укономіки України гостро постає проблема нестабільності та
погіршання фінансового стану більшості підприємств. Дедалі більша кількість науковців
акцентують увагу на дефіцитності грошових коштів підприємств, обмеженості їх поточної та
інвестиційної діяльності. За цих умов спостерігається масове залучення та використання
позикових коштів, незбалансованість грошових потоків, надмірна тривалість фінансових
циклів, обмеженість використання фінансових інструментів і технологій.
За таких обставин особливого значення набуває поняття «грошових потоків» та
механізмів раціонального управління ними, які сприяли б подоланню дефіцитності коштів у
підприємств, формуванню ефективної системи управління грошовими потоками,
забезпечували б досягнення позитивних цілей.
Термін «грошовий потік» – Cash flow – з’явився в іноземній літературі з фінансового
аналізу та фінансового менеджменту наприкінці 50-х років минулого століття й
використовувався виключно в процесі визначення вартості фінансових активів та оцінки
ефективності реальних інвестиційних проектів. Пізніше грошові потоки набули значно
ширшого значення та використання у фінансовій практиці. Це обумовлено поступовим
переходом від всебічного дослідження показників прибутковості до розгляду ліквідності,
платоспроможності, фінансової стійкості тощо. Тобто визначальним етапом у розвитку
економічної категорії «грошовий потік» став перехід до вирішення дилеми «ризик –
прибутковість» для запобігання ймовірного банкрутства та фінансового краху суб’єкта
господарювання.
Згідно з національним П(с)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів» грошові потоки
(рух грошових засобів) – надходження та вибуття грошових ресурсів та їх еквівалентів
(кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій,
та короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані в певну суму
коштів і мають незначний ризик щодо зміни своєї вартості).
Грошовий потік – надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів,
генерованих господарською діяльністю підприємства протягом певного періоду часу, які
характеризуються факторами ризику та ліквідності.
Управління грошовими потоками – система принципів і методів розробки та реалізації
управлінських рішень, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням грошових
коштів підприємства й організацією їх обігу.
Загальна мета управління грошовими коштами – забезпечення збалансованості їх
потоків, що надає можливість підтримувати достатній рівень платоспроможності та
фінансової стійкості підприємства.
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У системі управління фінансовою підсистемою підприємства найбільша увага повинна
приділятися оптимізації грошових потоків. Оптимізація грошових потоків – процес вибору
найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей
здійснення його господарської діяльності.
Лігоненко Л.О. визначає оптимізацію грошових потоків підприємства як процес
регулювання обсягу й часу проведення грошових операцій, вибір найкращих форм їх
організації з урахуванням умов та особливостей здійснення господарської діяльності, для
забезпечення стану фінансової рівноваги підприємства.
Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих форм їхньої
організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його
господарської діяльності.
Основними цілями оптимізації грошових потоків підприємства є:
- забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків;
- забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі;
- забезпечення росту чистого грошового потоку підприємства.
Основними об’єктами оптимізації виступають:
- позитивний грошовий потік;
- негативний грошовий потік;
- залишок грошових активів;
- чистий грошовий потік.
Найважливішою передумовою оптимізації грошових потоків є визначення факторів,
які впливають на їх обсяги та характер формування у часі. Формування грошових потоків
підприємства відбувається під впливом спільної та одночасної дії різних за своїм
походженням і характером факторів. Всю сукупність факторів можна поділити на зовнішні
(кон’юнктура товарного ринку, кон’юнктура фінансового ринку, система оподаткування
підприємств, практика кредитування постачальників та покупців продукції, система
розрахункових операцій, можливість залучення коштів) та внутрішні (життєвий цикл
підприємства, тривалість операційного циклу, сезонність виробництва та реалізації
продукції, невідкладність інвестиційних програм, амортизаційна політика підприємства,
коефіцієнт операційного левериджу, фінансовий менталітет власників та менеджерів
підприємства). У процесі оптимізації грошових потоків підприємства враховується характер
впливу наведених факторів.
Регулювання грошових потоків забезпечує підвищення рівня фінансової і виробничої
гнучкості організації, дозволяє підвищити обсяги продажів і оптимізувати витрати за рахунок
можливостей маневрування грошовими ресурсами підприємства.
В умовах нестабільної економічної ситуації особливо актуально стежити за
факторами, що визначають відмінності в сумах фінансового результату і грошових коштів.
При цьому, для забезпечення еластичності управлінської системи, тобто її здатності швидко
реагувати на зміни, що відбуваються, зосереджувати обмежені фінансові ресурси на життєво
важливих, пріоритетних напрямках діяльності організації, більш актуальними стають
результати не ретроспективного, а оперативного і прогнозного аналізу.
Дані прогнозного аналізу грошових потоків організації дозволяють не просто
контролювати, але й передбачити майбутню поточну ситуацію. Проведення прогнозного
аналізу руху грошових коштів комерційної організації дозволяє підвищувати ефективність
управлінських рішень для досягнення успішної діяльності підприємства.
В економічній літературі існує думка, що при певному методі обліку собівартості
виробництва класифікувати грошові потоки за структурними та операційними об'єктами,
тобто за конкретними роботами чи послугами.
Прогнозування руху грошових коштів з метою ефективного управління грошовими
потоками суб'єкта господарювання бажано, щоб було річним і щомісячним. Річний прогноз
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допоможе розробити стратегію і тактику діяльності організації на майбутній рік, а щомісячне
прогнозування забезпечить оперативність управління грошовими потоками. Прогнозувати
рух грошових коштів на більш довгострокову перспективу недоцільно у зв'язку з мінливою
природою грошових потоків і умов їх формування.
Таким чином, можна зробити висновок, що регулювання грошових потоків є
невід'ємним інструментом оптимізації діяльності підприємства. В умовах нестабільної
економіки необхідно враховувати внутрішні та зовнішні чинники для правильної оптимізації
грошових потоків.
На практиці використання платіжних календарів є важливим інструментом для
структурування грошових потоків. Регулювання грошових потоків необхідне для
збалансованості обсягів грошових коштів, інакше кажучи, зростання чистого грошового
потоку значною мірою сприяє подальшому розвитку підприємства і в свою чергу досягнення
фінансового успіху.
Таким чином, можна зробити висновок, що регулювання грошових потоків є
невід'ємним інструментом оптимізації діяльності підприємства. В умовах нестабільної
економіки необхідно враховувати внутрішні та зовнішні чинники для правильної оптимізації
грошових потоків.
На практиці використання платіжних календарів є важливим інструментом для
структурування грошових потоків. Регулювання грошових потоків необхідне для
збалансованості обсягів грошових коштів, інакше кажучи, зростання чистого грошового
потоку значною мірою сприяє подальшому розвитку підприємства і в свою чергу досягнення
фінансового успіху.
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THE INTERNET OF THINGS IN BUSINESS
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Abstract. The internet of things and their role in business are represtened in this arcicle.
Specifically, IoT, which have already been introduced and perspectives of their development. This
theme is very actual due to the rapid pace of the development of the internet of things.
Keywords: internet of things, business, future, digitalization, integration.
Інтернет речей - це всесвітня павутина пов'язаних між собою машин та інших фізичних
предметів, за допомогою якої може здійснюватися обмін інформацією без людського
втручання. Гаджети підключаючись до інтернету, транслюють основні дані в "хмару", звідки
інші предмети, оснащені прийомними датчиками, можуть збирати ці відомості і
використовувати для спрощення багатоступеневих завдань. За словами члена правління
корпорації Bosch Штефана Хартунг: "Після появи інтернету речей взаємодія між людиною і
різними технологічними об'єктами безповоротно змінилося. Тому з’явилися нові способи
використання звичних речей" (Хартунг, 2017). Наприклад, завдяки інтернету речей, за
допомогою смартфона можна увімкнути і вимкнути домашню сигналізацію, а також
налаштувати через інтернет кліматичну систему. Або дізнатися по дорозі додому у
холодильника, що варто докупити для смачної вечері. Навіть домашні кавоварки, які
приготують вам напій до певного часу, - теж складова цієї концепції.
Впровадженя інтернет речей у бізнес,почався ще на початку 2000-х років. Тоді ця
технологія використовувалася для відстеження стану верстатів і моніторингу виробничого
циклу. За останні 5-7 років технологія зробила великий ривок у розвитку завдяки появі нових
протоколів бездротового зв'язку і здешевлення комплектуючих, таких як датчики збору
даних. Прилади можуть збирати будь-яку необхідну інформацію про процес виробництва. За
бездротового зв'язку вона передається в комп'ютер і аналізується в режимі онлайн. Це
дозволяє повністю контролювати завантаження машин, передбачати поломки, а також дає
можливість звести до мінімуму людський фактор.
За даними компанії MarketsandMarkets, в 2017 році обсяг ринку підключених офісів
склав 22,21 млрд дол. Імовірно, до 2023 року він подвоїться, досягнувши позначки в 46,11
млрд дол. Хоча автоматизація офісних приміщень ведеться вже давно, впровадження
інтернету речей виводить цей процес на новий рівень. Технологія дає можливість підвищити
продуктивність праці, оптимізувати рутинні завдання і створити комфортні та безпечні умови
роботи для співробітників. «Розумний офіс» представляє собою єдину повністю або частково
автоматизовану екосистему, що складається з підключених пристроїв. Це дозволяє фахівцям
вирішувати більше завдань в робочий час. Використання IoT -платформ також скорочує
витрати на обслуговуючий персонал: моніторинг роботи обладнання здійснюється без участі
оператора, в віддаленому режимі, з будь-якої зручної точки.
Одна з найбільших міжнародних роздрібних мереж Walmart, яка налічує понад 10 тис.
Магазинів майже в 30 країнах світу, багато в чому зобов'язана своїм успіхом IoT-технологій.
Завдяки їм, Walmart забезпечує покупців саме тими товарами, в яких вони відчувають
потребу, що дозволяє мінімізувати кількість списаних і зіпсованих товарів. Наприклад,
впровадження системи"розумної"підлоги з вбудованими датчиками дозволяє відстежувати
"подорож споживача" по усій площі маркету і аналізувати, які товари викликають
найбільший інтерес у покупців. Магазини без касирів, доповнена реальність, яка дозволяє
розповісти про продукт більше, камери, що розпізнають емоції покупців - усе це істотно
покращує якість сервісу.
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Але потрібно пам'ятати і про безпеку. Так, вже були випадки,коли злочинцям
вдавалося зломати копанії США через кавоварки та акваріуми під'єднані до інтернету,та на
щастя їм не вдалося дістатися до грошових збережень.
Знайомлячись і вивчаючи окремі ситуації з бізнес-практики, все частіше і частіше
виявляєш реальні приклади звернення до принципів і засобів моделі IoT. Глобальна
інформатизація відкриває дуже широкі перспективи перед компаніями і економікою в цілому
усуваючи бар'єри і кордони, даючи додаткові стимули і ідеї розвитку. Цим тільки треба вміти
і встигнути скористатися. Впровадженя інтернету речей у бізнес,з одного боку, може
відбуватися поступово, не революційно, а з іншого – усю силу цього рішення вдасться
відчути тільки після глибокого впровадження.
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