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Кулікова Д.А. (магістрант)  

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 
АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Сьогодні автомобільне машинобудування часто виступає індикатором 

стану усієї промисловості країни. Зокрема, у США,  наприклад,  в  сфері   

виробництва   автомобілів та суміжних  галузях зайнятий кожен шостий  

працівник промисловості, в Японії на автомобільне виробництво припадає  

близько 12% загального обороту обробної промисловості, тоді як в Італії, 

Німеччині та Франції автомобільне виробництво забезпечує близько 10% 

загального обсягу виробництва. 

Загалом, світове виробництво автомобілів постійно зростає: якщо у 2006 

році  було виготовлено 69 млн авто, то у 2016 році вже близько 95 млн. У 

сучасних умовах лідируючі позиції на глобальному ринку автомобілів 

визначаються вже не лише якістю продукції, рівнем продуктивності 

виробництва чи економії витрат, скільки оптимальною структурою організації 

ланцюга створення цінності (за М. Портером). Глобалізаційні процеси розкрили 

низку можливостей для автомобільної промисловості, проте обумовили 

зростання конкурентного тиску на виробників через посилення вимог щодо 

рівня якості та ефективності виробництва, підвищення інноваційності продукції 

тощо. 

Географічна структура світового виробництва автомобілів доволі суттєво 

змінилася протягом останніх півстоліття у напрямку диверсифікації. Так, якщо 

у 1950-му році США забезпечували близько 80% світового випуску 

автомобілів, то у період з 1960 по 1990 роки суттєво зросла частка 

європейських країн (Великобританія, Італія, Німеччина та Франція). Одночасно 

випереджальними темпами розширювалося автомобільне виробництво в 

Японії, яка до 1980-х років посіла лідируючі позиції в світі (переважно завдяки 

упровадженню оригінальної системи ощадного виробництва, розробленої 

компанією «Тойота»).  
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Водночас з 1990-х років різко зміцнилися позиції азійського регіону: 

Південна   Корея потрапила до топ-5 провідних регіонів світу за обсягами 

виробництва авто, обігнавши Францію, а в 2000 роках Китай різко збільшив 

виробництво, досягнувши у 2009 році світовим лідером у цьому секторі.  

Водночас, починаючи з 2013 року змінюється баланс конкурентних сил 

між розвинутими країнами та економіками, що розвиваються на користь 

останніх: сукупна частка Китаю, Кореї, Індії, Бразилії та Мексики сягнула 43%, 

тоді як частка США, Японії, Німеччини, Франції та Великобританії 

скоротилася до 34% (рис. 1.). 

 
Рис.1. Географічна структура світового виробництва автомобілів 

Джерело: складено на основі [2]. 
 

Європейські компанії зорієнтовані на виробництво чистих, ефективних та 

високоякісних автотранспортних засобів. За даними Асоціації європейських 

виробників автомобілів в автомобілебудівній галузі ЄС працює близько 12,6 

млн людей, що складає 5,7 % від загальної зайнятості. Щорічний обсяг 
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виробництва авто в ЄС складає 16 – 18 млн одиниць, що становить більше 1/5 

від світового обсягу виробництва. 

Надходження від експорту легкових автомобілів ЄС становлять 120-140 

млрд євро на рік, а провідними регіонами збуту європейських авто є США 

(30,2 %), Китай (15,8 %), Росія (6,2 %) та Канада (5,9 %). В структурі імпорту 

легкових автомобілів до ЄС, який перебуває на рівні 40 млрд євро на рік,  

провідними регіонами походження стали Японія, США, Туреччина та Південна 

Корея. Таким чином, автомобілебудівна галузь ЄС характеризується значним 

активним сальдо на рівні 90 млрд євро на рік. 

Загалом, варто зазначити, що автомобілебудування ЄС – це 

високотехнологічна міжгалузева система, яка включає виробництво 

(підприємства кінцевої збірки), сервіс (науково-дослідні і конструкторські 

центри, юридичні та фінансові відділи) та збутову підсистему (маркетингові 

відділи, дилерські контори і транспортно-логістичні системи). Координація 

взаємовідносин підприємств-автомобілебудівників і підприємств-

постачальників комплектуючих першого рівня як на стадії проектування, так і у 

виробництві є ключовим чинником трансформації системи 

автомобілебудування Європейського Союзу. При цьому, ключовими трендами 

просторової організації автомобільного виробництва в ЄС є спеціалізація, котра 

веде до більшої відкритості регіональних ринків та кластеризація. 

Список літератури: 
1.  Асоціація європейських виробників автомобілів – Електронний ресурс. 

– Режим доступу:http://www.acea.be/statistics/tag/category/exports-of-passenger-
cars. 

2. "Table 1-23: World Motor Vehicle Production, Selected Countries 
(Thousands of vehicles)". Bureau of Transportation Statistics. 23 May 2017. 
Retrieved 6 April 2019. 

3. The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers – 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.oica.net/wp-
content/uploads/total-sales-2016.pdf. 

 
 
 



14 
 

Дерев’янко В.О. (магістрант) 
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ ЄС ТА УКРАЇНИ 

Цифрова еконо міка (англ.              ́             Digital economy) — економіка, що базується на 

цифрових комп'ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді 

називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою. Все 

частіше «цифрова економіка» переплітається з традиційною економікою, 

роблячи чітке розмежування складнішим. Під цифровою економікою розуміють 

виробництво, продажі і постачання продуктів через комп'ютерні мережі. 

Термін «діджиталізація» доволі активно дискутується в науковій літературі.  

Таблиця 1 
Підходи до визначення поняття «діджиталізація» в економічному 

контексті 
Автор, джерело Визначення 

Гусєва О.Ю., 
Легомінова С.В. 
[2, с. 34] 

«глибина трансформація, проникнення цифрових технологій 
щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення 
продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі 
споживачами» 

Диба М.І., 
Гернего Ю.О. [3, 
с. 52] 

«інформація, а саме - оцифрування значних обсягів знань і даних, 
що зумовлює якісні зміни в поведінці суб’єктів господарювання» 

Лігоненко Л., 
Хріпко А.В., 
Доманський 
А.О.[4, с. 25] 

«спрощене тлумачення терміну «діджиталізація бізнесу» – 
перенесення бізнес-процесів у електронний вигляд. 
Інформаційно-комунікаційні технології змінюють (оцифровують) 
спочатку окремі бізнес-процеси в бізнес-організаціях, а поступово 
формують віртуальну (цифрову) бізнес-модель, «переносячи» 
бізнес в «світ діджиталу» 

Тетерятник Б.С. 
[6, с. 23] 

«заснований на можливостях ІТ-індустрії процес застосування 
суб’єктами господарювання інформаційно-комунікаційних 
технологій для досягнення мети господарської діяльності, 
спрямований на зміну існуючих господарських відносин шляхом 
їх діджиталізації; сукупність актів реалізації діджитизованих 
об’єктів для досягнення цілей господарської діяльності, що 
розглядаються в їх єдності та пов’язані з формуванням нової 
форми господарських відносин – цифрової» 

Туль С.І. 
[7, с. 13] 

«В. Скуотто, Ф. Серравалле, А. Мюррей і М. Віассоне визначають 
поняття «діджиталізація» як процес упровадження цифрових 
технологій для зміни бізнес-моделі з метою отримання вигоди від 
вико ристання нових передових технологій, що обробляють 
гігантський цифровий потік інформації в рамках динамічної 
цифрової мережі. Це процес широкомасштабних змін у 
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Автор, джерело Визначення 
відносинах між акторами (урядом, бізнесом, соціумом у представ-
ництві його індивідуумів), що відбуваються в усіх сферах 
суспільної діяльності під впливом інтеграції цифрових 
технологій, діджиталізованих даних і мережі Інтернет. У 
результаті цих відносин формується цілісна цифрова екосистема." 

Джерело: систематизовано автором на основі [2-4; 6,7] 
Аналіз наукових підходів свідчить, що під поняттям діджитилізації 

економіки мається на увазі трансформація класичної економіки з домінуванням 

капіталу, у господарство, де основну роль відіграють інформаційні технології. 

По-перше – найбільш цінним товаром стає не матеріальне благо, а 

інтелектуальна власність. По-друге – у сфері господарювання все ширше 

упроваджуються сучасні цифрові технології. Такі дії позитивно впливають не 

тільки на національну, але і на світову економіку. 

У таблиці 2 наведено інформацію щодо рівня діджиталізації економік ЄС 

та США у 2016 році 

Таблиця 2 
 

Рівень діджиталізації економік ЄС та США у 2016 році 
Рівень 

діджиталізації 
Галузі економіки США Галузі економіки ЄС 

  

 
– інформаційно-комунікаційні 

технології, 
– інформаційно-комунікаційні 

технології, 
Високий – засоби масової інформації, – засоби масової інформації, 

 
– сектор фінансових та 

страхових послуг, – сектор фінансових послуг, 

 
– високотехнологічна 

промисловість, 
– гірничодобувна 

промисловість, 

Середній – оптова торгівля, 
– сектор операцій із 

нерухомістю, 
 – роздрібна торгівля – сектор освітніх послуг 

 – сектор охорони здоров’я, 
– сектор готельно-ресторанних 

послуг, 
Низький – будівництво, – будівництво, 

 
– сектор готельно-ресторанних 

послуг – сільське господарство  
Джерело: складено на основі [8] 
Як випливає з таблиці рівень діджиталізації доволі тісно пов’язаний зі 

специфікою секторів економіки, адже сектори фінансових послуг, ЗМІ та ІКТ є 

лідерами процесів діджиталізації, оскільки їх розвиток визначається широким 
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застосуванням сучасного програмного забезпечення, в той час як будівельний 

та готельно-ресторанний сектори значно відстають.  

Упровадження інформаційних технологій розширюється й в економіці 

України. У 2013 – 2014 рр. технологічний розвиток України був на 

максимальному рівні. У 2015 – 2016 рр. був продемонстрований невеликий 

ріст.  (рис. 1) 

 
Рис. 1. Рівень технологічного розвитку України у 2012-2018 рр. 

Джерело: складено автором за [2] 
 

У січні 2018 р. в Україні була затверджена Концепція розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018-2020 рр. [5]. Цією дією були створені 

умови для початку більш стрімкого розвитку цифрових технологій та їх 

подальшої імплементації в економіку України. 

Дякуючи зробленому аналізу наукових робіт та публікацій, можна зробити 

висновок, що впровадження цифрових технологій в різних сферах економіки 

відчутно впливає на розвиток національної та світової економіки, зростає 

рівень продуктивності та конкурентоспроможності компаній, суттєво 

трансформуються сучасні бізнес-моделі.  

Список літератури: 
1. The Global Competitiveness Index [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://reports.weforum.org. 
2. Гусєва О.Ю. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-
процесів, їх оптимізація / О.Ю. Гусєва, С.В. Легомінова // Економіка. 
Менеджмент. Бізнес. – 2018. - № 1(28). – С. 33-39. 
3. Диба М.І. Діджиталізація економіки: світовий досвід та можливості 
розвитку в Україні / М.І. Диба, Ю.О. Гернего // Фінанси України. – 2018. - 
№ 7. – С. 50-63. 
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4. Лігоненко Л.О. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в 
бізнес-організаціях/ Л.О. Лігоненко, А.В. Хріпко, А.О. Доманський // 
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»: зб. наук. пр. / [редкол.: Д. І. 
Коваленко (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, т. 2. – С. 20–32. 
5. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства 
України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: 
розпорядження Кабінету міністрів України від 17.01.2018 № 67-р 
[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. 
6. Тетерятник Б.С. Тенденції діджиталізації та віртуалізації як вектор 
сучасного розвитку світового господарства / Б.С. Тетерятник // Науковий 
вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія «Юриспруденція). 
– 2017. - № 29, Т. 2. – С. 21-23. 
7. ТульС.І.Сучасні методики інтегральної оцінки діджиталізації світової 
економіки та ринку праці // Світове господарство і міжнародні економічні 
відносини // №42, с. 13. ( http://bses.in.ua/journals/2019/42_2019/4.pdf ) 
8. The Rise of DigitalChallengers.Digital. McKinsey.URL:  
https://digitalchallengers.mckinsey.com/ 
 

Theophane D’Orcel Tchamkoue Yamdjeu (master-degree 
student) 

BUSINESS ENVIRONMENT IN THE EU RETAIL TRADE SECTOR 

Due to the existence of different concepts of the business environment, 

highlighted in the scientific literature [1; 6], the retail trade sector is subject to rapid 

change in modern industrial societies. However, the nature and the depth of the 

change which has occurred in Europe in recent years has been particularly dramatic, 

with political, legal, technological and other forms of change combining to bring 

about what amounts to a transformation of the business environment. A central 

feature, arguably the central feature, of this transformation is its Europeanisation. 

Europe, and more particularly Western Europe, is rapidly strengthening its identity in 

many different respects, and as it does so it is becoming ever more important as a 

framework for, and as a focus of business activity. The implications of the European 

dimension for the structure, for the conduct, and for scope of business activity are 

now very considerable indeed. 

Among the EU member states there has been since the mid-1980s a vigorous 

push to create a Single European Market, which nowadays incorporates the 
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economies of all the member states and also extends most of its provisions to the 

member states of the European Free Trade Association (EFTA). It has created in 

effect an economic zone covering virtually the whole of Western Europe in which 

there is free movement of goods, services, capital and labor. 

Business environment is important in the way that enables to identify business 

opportunities, helps in tapping useful resources, coping with changes, assistance in 

planning and helps in improving performance. Markets have become truly global for 

most goods, many services, and especially for financial instruments of all types. 

World trade in goods has expanded by more than 6 percent a year since 1950, but the 

most dramatic increase in globalization has occurred in financial markets. 

Considering the evolution of business environment in the EU retail trade sector, 

we said, that rapid setting up of a new shop is crucial for retailers to access the 

market, thereby fostering productivity and innovation. Business is also profoundly 

affected by what happens at the national and global levels. Retail goods can be sold 

through stores, kiosks, or even by mail or the Internet. Retail businesses can include 

grocery, drug, department and convenient stores. 

By improving compliance with the Services Directive, EU countries can make 

establishment easier without putting at risk public policy interests, such as town and 

country planning, protection of the environment and consumers. National, regional 

and local authorities are encouraged to reduce undue or disproportionate burdens, 

making retail establishment procedures simpler, shorter and more transparent. 

Reducing restrictions to daily operations of shops: These may become a 

significant burden for businesses and affect their productivity, which is why the 

Commission has identified best practices on sales promotions and discounts, specific 

sales channels, shop opening hours, retail specific taxes, purchasing of products in 

other EU countries and contractual practices of modern retail. The aim is to ensure a 

level playing field in retail as well as fair and efficient supply chains, while not 

restricting the freedom to pursue justified public policy objectives. The European 

Commission has also published a guide on fostering the revitalization and 
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modernization of the small retail sector, which gives public authorities practical 

suggestions on how to help small retailers.  
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Акулова Д. Ю. (магістрант) 
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
Діджиталізація вимагає передбачуваної та швидкої адаптації, яка посилює 

позитивні наслідки діджиталізації, потребує значних інвестицій та радикальних 

змін структур та процесів. 

Міжнародна конкурентоспроможність окремих економік буде 

вирішальнозалежати від того, наскільки швидко цифрові технології 

використовуються у виробничих процесах, чи є в країні необхідні ресурси для 

цього перетворення. Наявні ресурси значною мірою залежать від досягнутого 

рівня економічного розвитку. Як правило, це вимірюється рівнем реального 

валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення. 

Більшість економістів вважають, що цифрові технології в майбутньому 

ставатимуть все більш важливими для виробничих процесів, виробничі процеси 

з часом все більш капітальними та технологічними  не тільки в країнах з 

розвиненою економікою, але й у всьому світі. Зростаючий капітал та 

технологічна інтенсивність виробництва впливає на міжнародну 

конкурентоспроможність усіх країн світу [2]. 
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Діджиталізаціянаціональної економіки стає необхідною умовою для 

забезпечення та підвищення добробуту країни. Однак, щоб цифрові технології 

впливали на економічний розвиток, необхідно вжити відповідну політику для 

усунення перешкод, які заважають країнам, що розвиваються, повністю 

перейтидо цифрової економіки та оптимізувати вигоди, мінімізуючи при цьому 

ризики. 

Світова економіка отримала перевагу від зростання, що керується 

цифровими даними, причому галузях, які виробляють, обробляють та продають 

послуги на основі даних, зростають набагато швидше, ніж звичайні. Це означає, 

що цифрові компанії, які здатні вдосконалити традиційні процеси, є 

привабливими для інвесторів. Крім того, як видно з недавньої діяльності з 

придбання на цифровому ринку, компанії вже не лише вкладають свої прибутки 

в розвиток таких технологій, як штучний інтелект, але й купують успішні 

цифрові стартапи для розширення своїх портфелів [1]. Виникає занепокоєння, 

що це може призвести до централізації капіталу, «ультракапіталізму», коли все 

менше і менше осіб володіють капіталом та отримують вигоду від підвищення 

продуктивності на ринку, таким чином фактично створюючи новий вид 

монополії.  

З іншого боку, хоча діджиталізація сприяє успіху малихпідприємств, які 

здатні відкрити свої двері на світові ринки з відносно низькими інвестиціями, 

необхідними зі свого боку. Наприклад, такі малі компанії можуть 

обслуговувати споживачів з новими бізнес-моделями, не орієнтованими на 

прибуток, в той час як глобальні споживчі дії можуть підштовхнути більші 

компанії та інвесторів до більш етичних способів ведення свого бізнесу. Не 

виключно, що це зашкодить деяким компаніям, але й також зробить 

доступними товари й послуги споживачам, що раніше не мали ресурсів 

купувати їх [4]. 

Зважаючи на можливий невідворотній ефектдіджиталізації на ринку праці, 

зростання технологічно інтенсивного бізнесу вже призвело до попиту на 

діджитал-фахівців по всьому світу. Однак існують занепокоєння, що швидка 
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автоматизація може зменшити кількість необхідної робочої сили, що 

означатиме, що фахівці середнього класу, які зараз працюють у переважно 

фінансовій, юридичній та бухгалтерській галузях, можуть стати безробітними. 

З огляду на це, діджиталізація може також забезпечити вирішення 

проблем, представлених нижче. Однією з найбільших переваг, що створюється 

завдяки діджиталізації, є "безмежний світ", де люди отримують повноваження 

завдяки глобальному доступу до робочих місць та продуктів. Наприклад, 

громадяни можуть використовувати "силу натовпу" для тиску на великі 

компанії, щоб змусити їх дотримуватися кращих етичних норм. Фінансування 

нових ініціатив може бути здійснено без залучення глобальних фінансових 

гравців. Зростання економіки спільного використання (тобто економічна 

модель, що включає в себе однорангову діяльність, що забезпечує надання або 

обмін доступом до товарів і послуг, що сприяють веб-платформі) «переносить» 

продукти, які не використовуються в повній мірі, до ширшої групи 

користувачів, й побічний продукт зберігає обмежені ресурси планети. 
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Бернадська Т.В.( магістрант) 

КОРПОРАТИВНІ КОНСОЛІДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГЛОБАЛЬНОМУ 
БІЗНЕСІ  

Сучасним етапом розвитку світової економіки стала епоха глобалізації, яка 

вплинула на всі сфери діяльності. Корпоративні структури, за даних умов 

інтенсифікації глобалізаційних процесів та посиленя глобальної конкуренції, 

мають на меті відшукати додаткові джерела підвищення своєї 

конкрутентоспроможності та  розширення дільності, серед яких одним із 

найбільш розповсюджених є транскордонні  злиття та поглинання. Дані 

стратегічні альтернативи надають компаніям можливості додаткового 

залучення капіталу на зарубіжних ринках, що призводить до змін правил 

конкурентної боротьби та дозволяє корпоративним структурам набувати 

глобального лідерства. Так, загальна сума транскордонних угод щодо злиття та 

поглинання за останні 20 років зросла практично в 10 разів. Злиття та 

поглинання  та інші форми корпоративної  консолідації – все це сприяє 

підвищенню мобільності товарів та полсуг, технологій, капіталів. Вони чинять 

сприятливий вплив на економічне зростання та занятість, особливо якщо у 

країні, що приймає реалізується політика, яка спрямована на модернізацію 

національної економіки. Дослідження та аналіз світового ринку корпоративного 

контролю, ідентифікація основних тенденцій його функціонування та вивчення 

мотиваційної природи консолідаційних процесів корпорацій беззаперечно буде 

мати високу практичну цінність для вітчизняних компаній.  

Економічна природа процесів злиття та поглинання полягає в тому, що 

консолідаційні процеси, які мають на меті досягнення конкурентних 

стратегічних переваг в межах менеджменту змін, мають високу динаміку та 

реалізуються за допомогою реорганізаційних, реструктуризаційних механізмів 

та встановлення корпоративного контролю. Корпоративна консолідація у формі 

злиттів та поглинань являє собою механізм здійснення перерозподілу власності 

від низько ефективних власників до більш високо ефективних з метою 
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збільшення прибутковості. Варто зазначити, що не існує єдиного 

універсального трактування злиття та поглинання. У зарубіжній практичній 

літературі злиття та поглинання розглядаються як підготовлена та чітко 

структурована передача прав власності та контролю на компанією, що має 

місце в одній або декількох корпоративних структурах або як механізм 

«інтеграції економічного потенціалу різних підприємств». Серед основних 

цілей злитті в та поглинань можна назвати наступні: прагнення менеджменту 

компанії до зростання; синергія ( в даному випадку являє собою 

взаємодоповнюючу дію активів двох або більше компаній, що зливаються в 

одну, сумарний результат діяльності якої набагато перевищує суму результатів 

функціонування кожної з них.  Одним із стимулів до консолідації може бути 

ефект масштабу виробництва. 

Проведений нами аналіз глобального ринку корпоративного контролю в 

сучасних умовах розвитку дозволив ідентифікувати специфічні риси його 

функціонування: падіння кількісного та вартісного сукупного обсягу угод, яке 

спостерігається з 2017 року; трансформація галузевої структури та 

мотиваційної природи угод; дефіцит власних коштів та важко доступність 

позик для фінансування угод через що відбулось суттєве зростання кількості 

скасованих угод; скорочення частки транскордонних угод; активізація участі 

держави як суб’єкта даного ринку. В той же час на можливо ігнорувати той 

факт, що міжнародні угоди щодо злиття та поглинання перетворились на 

пріоритетні стратегічні альтернативи для переважної більшості корпоративних 

структур. Власники та топ-менеджмент приватного бізнесу усвідомили той 

факт, що в умовах турбулентності, яка властива глобальному бізнесу саме 

обґрунтована та імплементована на практиці консолідаційна стратегія може 

значно підвищити, як ринкову вартість їх компаній, так і операційну 

ефективність їх діяльності. 

Варто зазначити, що більша частина саме транскордонних злиттів та 

поглинань мала місце в банківській сфері, фармацевтичній та хімічній 

промисловості, страхуванні та а сфері комунікацій. Основна частка в 
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транскордонних злиттях та поглинаннях належить ТНК із США, 

Великобританії, Франції та Німеччині. Всього близько 80% становлять 

транскордонні злиття та поглинання за участю компаній із розвинутих країн. 

Загалом, згідно даними аналізу, проведеного компанією Dealogic, у 2018 році 

ринок зазнав скорочення, що становить 16%, а  загальна вартість всіх угод 

M&A у світі склала близько $3,2 трлн.  Одним із найбільш стабільних регіонів, 

що демонструє стабільне зростання ринку корпоративного контролю є ринок 

Центральної та Східної Європи. Загальний обсяг ринку, зафіксований за 

підсумками 2018 року склав 46,9 млрд. євро, із загальною кількістю угод 701 

(де суми по операціях становлять більше 5 млн. євро). Вхідні інвестиції склали 

близько 58% загальної ринкової вартості злиттів та поглинань в регіоні. 

Стабільність ринку злиттів та поглинання в Центральній та Східній Європі є ще 

більш помітною у порівнянні з іншими ринками, що розвиваються, такими, як 

Африка, Латинська Америка та Південно-Східна Азія, які за 2018- 9 місяців 

2019 року  зазнали зниження вартості угод більш, ніж на 20%. В той же час 

сукупна вартість угод Центральної та Східної Європи залишається відносно 

стабільною, зазнавши скорочення лише на 1% за аналогічний період.  

Регіон має диверсифіковану структуру економіки та згенерував угоди в 

різних галузях: промислові підприємства, технології професійні послуги, 

роздрібна торгівля та споживчі товари, продукти харчування, а також 

енергетика та комунальні послуги.  

Щодо ситуації, яка склалась на вітчизняному ринку, то ринок злитті та 

поглинань продовжує зростання: у 2018 році кількість угод зросла на 19% 

проти попереднього року і склала 80 угод, а їхній сукупний обсяг - на 78%, до 

1,8 млрд. дол. На українському ринку продовжує домінувати внутрішні злиття 

та поглинання: їхня вартість сягнула 1,1 млрд дол. США, а загальна кількість – 

50. Щодо галузевої структури, то найактивнішим сектором в частині злиттів і 

поглинань є АПК - на нього припала майже половина операцій, а також 

металургійний і гірничодобувний сектор, енергетика та IT. 
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Втім, варто зауважити, що активність угод все ще залишається значно 

нижчою, в порівнянні із рекордним 2013 роком, а обсяг все ще не досяг й 1% 

ВВП України. Тоді як в інших країнах він становить близько 3-4% ВВП. 

Український ринок в чотири рази нижче, ніж в середньому по світу, і менше 

однієї десятої від ринку США або Великобританії, а також набагато 

скромніший в порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи.  

 Таким чином, в сучасних умовах розвитку відбувається загострення  

конкурентної боротьби через що переважна більшість бізнес структур 

наражаються на значні перешкоди під час розширення своєї діяльності, виходу 

на нові рики, отримання стратегічно важливих ресурсів, підвищення рівня своєї 

капіталізації. Консолідаційні угоди у формі злиттів та поглинань надають 

компанії можливості щодо подолання зазначених проблем та виступають 

специфічним класом економічних процесів, що спрямовані на забезпечення  

зростання бізнесу та капіталу, що мають місце як на мікро-, так і 

макроекономічному рівнях. Як свідчить зарубіжна бізнес практика, великий 

розмір компанії є її стратегічною перевагою, сприяє процесу зовнішньої 

експансії та отриманню синергії (фінансової, управлінської та операційної), що 

в свою чергу,  захищає та послаблює вразливість компанії від економічних 

шоків, що можуть виникати у глобальному економічному просторі.  Так, 

головним стратегічним завданням менеджменту українських компаній на 

найближчу перспективу має стати підвищення їх конкурентоспроможності. При 

цьому без створення потужних господарських структур, в першу чергу шляхом 

злиття та поглинання , які будуть здатні протистояти та конкурувати з ТНК, 

успіх у глобальному бізнесі є практично недосяжним.  

Список літератури: 
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2.  Розвиток ринку M&A в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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Горбова А.М. (магістрант) 
РОЛЬ ТА МІСЦЕ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ 

ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 
В сучасних умовах розвитку малий бізнес являється важливим елементом 

економіки, без функціонування якого не може розвиватися держава, оскільки 

саме мале підприємництво дає можливість в найкоротший термін здійснити 

структурну перебудову економіки.. Він як найважливіший складник сучасного 

виробництва багато в чому сприяє підтримці конкурентного тонусу в економіці, 

створює природну соціальну сферу суспільного устрою, що організований на 

ринкових засадах,а також є більш мобільним та здатним оперативно реагувати 

на зміни конюнкутри ринку, а також сприяє формуванню середнього класу у 

суспільстві. 

Розвиток малого бізнесу в зарубіжних країнах відбувається достатньо 

швидкими темпами, оскільки національні уряди надають великого значення 

підприємствам малого бізнесу. Малий бізнес в розвинених країнах в даний час 

являє собою середній клас, який служить базою для стабільного розвитку 

економіки. Малий бізнес в Європі становить основу соціально-економічного 

розвитку ЄС. В Євросоюзі налічується понад 20 мільйонів підприємств малого 

та середнього бізнесу, які дають більше половини загального обороту і доданої 

вартості. Число зайнятого населення в малому бізнесі в країнах-членах 

Європейського Союзу становить близько 70%. Найбільша кількість малих 

підприємств створено в торгівлі, будівництві та харчової промисловості. 

Наведені дані на рис.1 демонструють істотну роль, відведену МСП в 

економіках інших країн (станом за 9 міс. 2019р). Левову частку серед інших 

форм, малі підприємства складають в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, 

Великобританія, Італія і Норвегія. Вони не тільки виробляють 57% доданої 

вартості, а й експортують свою продукцію на світові ринки. Наприклад, в США 

на 10 тис. населення припадає 312 малих підприємств, в Канаді – 937, в Україні 

– лише  98. Традиційно в цих країнах у сфері  малого бізнесу зайнято більше 

половини працездатного населення, а на їх частку припадає близько 50%  
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скупного обсягу доданої вартості. Варто зазначити, що розвитку  та 

функціонуванню підприємств малого бізнесу в даних країнах сприяють 

різноманітні комплексні державні програми підтримки. Так державна 

підтримка полягає у наданні державних субсидій та позик, в отриманні 

державних замовлень та кредитів. 

 

 
Рис. 1. Частка малих та середніх підприємств у ВВП країн за 9 міс. 2019р. 

Джерело: [6] 

Для України, яка перебуває на стадії активної розбудови ринкових 

відносин створення та розвиток сектору малого підприємництва має стати 

основою соціальної реструктуризації суспільства, що забезпечує підготовку 

населення і перехід всього господарства країни до соціально орієнтованої 

ринкової економіки. За показниками розвитку та рівнем включення у 

вирішення найважливіших соціальних проблем вітчизняний сектор малого 

підприємництва значно поступається розвиненим країнам світу. Малий і 

середній бізнес в Україні приносить 55% валового внутрішнього продукту в 

економіку країни, при цьому якщо виділити тільки малий бізнес, то це лише 

16% ВВП [2]. В Україні суб’єктам малого бізнесу належить лише 24,6% 

реалізованої продукції та 17,8% обсягів виробництва  (до прикладу, в Японії, де 

розміщені всесвітньо відомі компанії і концерни по наукомісткому 

виробництву автомобілів, техніки, інноваційної продукції близько 40% 
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виробництва все ж належить малому бізнесу, а саме виробництво товарів і їх 

експорт робить країни багатими. Більшість суб’єктів українського малого 

бізнесу – це само зайняті громадяни, які займаються торгівлею та надають 

послуги. Незважаючи на збільшення кількості малих підприємств у 2018 р. 

порівняно з 2015 р. на 16568 од.,та на 29761 од. порівняно з 2017 р., кількість 

фізичних осіб-підприємців зменшується з 1804 тис. од. у 2015 р. до 1328 тис. 

од. у 2018 р. Зменшується також кількість зайнятих у сфері малого 

підприємництва найманих працівників — із 2164,6 тис. осіб у 2015 р. до 2010,7 

тис. осіб у 2018 р.  

Показником, який характеризує обсяги діяльності підприємства, є обсяг 

реалізованої продукції, а результативним показником, який характеризує 

ефективність фінансово - господарської діяльності підприємства, є чистий 

прибуток (збиток). Зростання обсягів реалізованої продукції малих підприємств 

у 2018 р. порівняно з 2015 р. на 101,9 млрд. грн., а фізичних осіб - підприємців 

на 52,5 млрд. грн. супроводжується збитком 25 млрд. грн. 

Порівняння окремих показників діяльності суб’єктів малого бізнесу в 

економічно розвинутих країнах та в Україні (зокрема кількість суб’єктів на 10 

тис. населення, частка у створенні доданої вартості, обсязі реалізованої 

продукції та виробництві) свідчить про низьку економічну активність суб’єктів 

малого підприємництва в Україні, що певним чином обумовлено обмеженістю 

доступу до дешевих кредитних ресурсів та відсутністю належної підтримки з 

боку держави 

В той же час, як засвідчує передовий досвід зарубіжних країн, для 

поштовху активізації малого підприємництва в Україні необхідне 

впровадження державних програм, спрямованих на інформаційно-

консультативну допомогу та кредитну підтримку суб’єктів малого бізнесу. 
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Довгий Д.А. (магістрант) 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
ДП «АДІДАС-УКРАЇНА» 

В сучасних умовах міжнародного економічного розвитку та міжнародного 

бізнесу відбуваються трансформаційні процеси, цифрові технології проникають 

у бізнес-процеси, що у сукупності призводить до підвищення продуктивності та 

покращеннякомунікаційної взаємодії зі споживачами. 

Дочірнє підприємства «Адідас-Україна» представлено на ринку з 1996 

року. У своїй діяльності компанія зосереджує увагу на п’яти стовпах 

інновацій:інновації у виробництві; інновації сталого розвитку; діджиталізація 

та використання досвіду інновацій;інновації на спортсменах; інновації для 

жінок-спортсменів. Витрати на дослідження і розробки у компанії Адідас 

залишаються незмінними, й у 2018 р. становили 0,9% від чистого обсягу 

продажу. 

Сьогодні група Адідас представила свій новий стратегічний бізнес-план, в 

основі якого є «створення нового» – це стратегія спрямована на подальше 

прискорення зростання, значно збільшуючи бажаність бренду.Основними 
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стратегічними напрямками стратегії Адідас Групє: швидкість, міста та 

відкритість. 

Швидкість. За допомогою Adidas NEO, компанія вже встановила нові 

стандарти щодо швидкості виходу на ринок, значно скоротивши час 

виробництва та збільшуючи створення в сезон. Спираючись на цей успішний 

досвід, компанія має намір розгорнути таку«швидкість» у всій компанії, 

включаючи дочірню компанію в Україні. Щоб доповнити це, група Адідас 

надалі збільшить продажі за допомогою контрольованих заходів до понад 60% 

продажів. У той же час, компанія має на меті розширити свій бізнес з 

електронної комерції до 2 мільйонів євро до 2020 року, реалізуючи справжній 

підхід з багатоканального каналу. Крім того, компанія збирається розвивати 

виробничі можливості, щоб різко розширити варіанти налаштування продукції 

для своїх споживачів. Як зазначають у компанії: «Ми живемо у світі, що 

швидко змінюється. Для споживача має значення лише те, що є новим. Тому ми 

повинні невпинно зосереджуватися на «створенні нового» для наших 

споживачів. І ми повинні постійно переосмислювати себе як організацію, щоб 

очолити зміни в нашій галузі. Ідучи вперед, швидкість стане для нас ключовою 

конкурентною перевагою, оскільки ми перетворюємо компанію Адідасв першу 

справжню швидку спортивну компанію». 

Міста. Оскільки 80% світового ВВП сформовано у містах, і світові 

тенденції все більше формуються в мегаполісах, компаніяАдідас прагне 

продовжити зростання на всіх відповідних географічних ринках з акцентом на 

шість ключових глобальних міст: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Париж , 

Шанхай і Токіо. У цих містах група Адідас буде пропорційно інвестувати 

кошти в таланти, увагу та маркетингові витрати. На думку компанії глобальні 

бренди створюються у глобальних містах. Тому компанія прагне завоювати 

частку ринку та розуму в ключових містах у всьому світі. 

Відкритість. Для того, щоб скористатися можливостями зростання ще 

ефективніше, ніж раніше, група Адідас зосередить інвестиції на своєму 

основному портфелі брендів: Adidas, Reebok та TaylorMade. Крім того, 
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компаніястворює умови й наділі зміцнювати зв’язки компанії зі своїми 

споживачами. Збільшуючи бажання споживачів у тому, як компанія створює, 

розробляє та презентує продукцію, компаніяАдідас більше ніж будь-коли 

раніше буде співпрацювати зі споживачами, спортсменами, роздрібними 

торговцями та партнерами, змушує їх стати частиною її брендів і, як наслідок, 

все більше розвивати пропаганду брендів. Отже, компанія наближається до 

кожного споживача з унікальним портфоліо брендів. 

КомпаніяАдідаснамагається стати першою спортивною компанією, яка 

запрошує спортсменів, споживачів та партнерів бути частиною брендів. Вже 

сьогодні компаніяАдідас працює разом з деякими найкреативнішими та 

найновітнішими світовими впливовими організаціями та організаціями, такими 

як StellaMcCartney, KanyeWest, BASF або Google. 

Отже, завдяки трьом стратегічним напрямкам, що сприяють зростанню 

значимості бренду, компаніяАдідасрозраховує генерувати високий 

одноцифровий ріст в середньому на рік протягом наступних років, до 2020 

року. Розвиваючи й надалі галузь спортивних товарів, бренди компанії за цей 

період збільшать частку ринку і, таким чином, розширять свою здатність 

генерувати привабливі організаційній та операційні важелі. Як результат, 

очікується, що зростання відбуватиметься швидшими темпами, при цьому 

прогнозується, що чистий дохід зросте в середньому приблизно до 15% на рік 

до 2020 року порівняно з очікуваними результатами 2015 року. 

 

Жданова Г.В. (магістрант) 

СУЧАСНІ ЗМІНИ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ 
КРАЇН СВІТУ В УМОВАХ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 На сучасному етапі розвитку, відбувається переосмислення процесів 

глобалізації, у глобальній економіці переважає тенденція інтегрування економік 

розвинених країн із економіками країн, що відстали в розвитку, шляхом прямих 

інвестицій, зниження торгових бар'єрів, а також, імміграцію населення. 
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Сьогоднішнє зростання побоювань щодо глобальної рецесії, що 

виникають внаслідок коливань на ринках облігацій США, триваючої 

торговельної війни між США та Китаєм, Brexit, торговельних санкцій між 

США та Іраном, нестабільності в Перській затоці та пов'язаних з цим коливань 

цін на нафту, призвело до того, що економіки країн світупочали змінювати свій 

підхід до міжнародної торгівлі, перевивши свою увагу від зрілих ринків США 

та Європи на пошук нових партнерів, розширення торгівлі з нетрадиційними 

економіками та пріоритетність торгівлі над політичними зв'язками.[2, с. 13-23] 

Прикладом змін у зовнішньоекономічній політиці, є співпраця  Китаю, 

Індії, Бразилії з такими країнами як Іран, Єгипет, Кенія та інші. Після введення 

коштів у Південно-Східну Азію в рамках Ініціативи "Пояс доріг" у серпні 2019 

року Китай вклав 400 мільйонів доларів у нафтогазовий сектор Ірану, 

спрямований на зміцнення внутрішнього сектору логістики та виробництва. У 

той час, коли США лобіюють виключити Іран із світових ринків, китайські 

інвестиції є прикладом проникливої торговельної політики та прагненням 

шукати "альтернативні" економіки для збільшення зовнішньої торгівлі в обмін 

на геополітичну силу.Крім того, Китай також збільшив свій вплив в Африці, 

інвестуючи значні кошти в Єгипет, Алжир, Марокко та Кенію. Також 

спостерігають загальне збільшення обсягу торгівлі між Китаєм та його різними 

нетрадиційними торговельними партнерами. У 2018 році обсяг торгівлі між 

Єгиптом та Китаєм перевищив 13,8 мільярдів доларів США - найвищий за всю 

історію. У Марокко з 2017 року китайські інвестиції спостерігаються у річному 

обчисленні на 5,3%.[3] 

На відміну від Китаю, Індія не має власного фонду для фінансування 

іноземних інвестиційних програм з метою отримання геополітичних опор. 

Натомість країна вирішила залишатися вагомою у міжнародній торгівлі, 

залучаючи іноземні трудові ресурси та капітал всередину країни. В останні 

кілька років Індія доклала зусиль для оновлення своєї політики прямих 

іноземних інвестицій, правової системи для залучення іноземного капіталу та 

впровадження Кодексу про банкрутство у 2016 році, спрямованого на 
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забезпечення спрощених процесів неплатоспроможності для великого та 

малого бізнесу. Ці законодавчі зміни та обіцянка довгострокового зростання та 

прибутку  стають причиною того, що, незважаючи на зниження темпів 

внутрішнього зростання, іноземні інвестори продовжують вкладати кошти до 

Індії. Проведена у 2019 році конференція, організована ASSOCHAM, (одна з 

найбільших торгових асоціацій Індії, яку очолює президент Індії до Ісландії, 

Швейцарії та Словенії), стала показником зацікавленості країни щодо 

залучення європейських  

талантів та стартапів до Індії, особливо в галузі відновлюваної енергетики, 

біотехнологій та фармацевтичного сектору.[4] 

Зниження Бразилією імпортних тарифів на понад 2300 товарів у 

Південній та Латинській Америці останнім часом свідчить про відступ країни 

від «протекціоністської» економіки на користь розвитку за рахунок іноземних 

інвестицій та торгівлі з боку зрілих торгових партнерів.[1] 

Вагомим став запуск платіжної системи, у провідних країнах Європи, що 

дає змогу здійснювати платежі Ірану, не зважаючи на впроваджені США 

санкції проти Ірану.[1]. Ситуація, що скалася є чітким показником 

пріоритетності торгівлі над політичними прихильниками. Незважаючи на те, 

що відбувається зміна традиційних торгівельнихвідносин на нові, перспективи 

довгострокової прибутковості дозволяють ринкам, що розвиваються 

залишатися актуальними. Зберігається тенденція розвитку міжнародної торгівлі 

у напрямках:поновлюваних джерел енергії, досліджень і розробок в області 

фармацевтики, охорони здоров'я та біотехнології. 

У даній роботі проаналізований сучасний стан зовнішньоекономічних 

відносин між провідними країнами світу та виявлені основні тенденції у 

зовнішньоекономічних відносинах між країнами світу.  На світовій арені 

відбувається зміна традиційних торгівельнихвідносин на нові,що передують 

стійким торгівельним відносинам: ПІІ у певні галузі країни з подальшою 

співпрацею у цій сфері, переміщення людського капіталу для підняття галузей 

у слаборозвинутих країнах, організація форумів та фондів для встановлення 
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стійких відносин з країнами, що розвиваються, але не зважаючи на це, 

зберігається тенденція розвитку торгівельно – економічних відносин у 

напрямках: поновлюваних джерел енергії, досліджень і розробок в області 

фармацевтики, охорони здоров'я та біотехнології. 
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Загребельний Д.С. ( магістрант) 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ НА 
ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА 

Маркетингова діяльність корпораційв сучасних умовах господарювання 

повинна забезпечувати швидке і гнучке реагування на постійні зміни 

глобального бізнес-середовища. Використання маркетингу в практичній 

діяльності компаній набуло широкої популярності та є невід’ємною частиною 

діяльності більшості підприємств, але, на жаль, й досі ми можемо спостерігати  

фрагментарнуімплементацію лише деяких функцій маркетингу, що знижує 

загальну ефективність маркетингової діяльності. Формування комплексу 

маркетингу підприємства корпорації є головним завданням для служб 

маркетингу, але управління комплексом маркетингу – це не єдине завдання, що 

виникає в процесі управління маркетинговою діяльністю, саме тому для 

ефективної організації маркетингової діяльності необхідні нові підходи до 

аналізу управління маркетинговою діяльністю корпорації.Відділ маркетингу 

будь-якої компанії повинен бути відповідальним за глибинне пізнання, 

вивчення та розуміння споживачів задля винайдення товарів або послуг, яких 
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забажали б клієнти. Коли така інформація зібрана, вона передається в інші 

відділи, які в свою чергу, розробляють продукти відповідно до наданих 

характеристик.  

Маркетингова діяльність міжнародних корпорацій спрямована на те, щоб 

досить обґрунтовано, з урахуванням потреб як глобального, так і національних 

ринків, формувати поточні і, головне, довгострокові (стратегічні) цілі, 

альтернативи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської 

діяльності, визначати асортимент і якість продукції, її пріоритети, оптимальну 

структуру виробництва і бажаний прибуток [2, с. 35]. Основне завдання 

управління маркетингом міжнародних корпорацій полягає у тому, щоб 

синхронізувати процес управління елементами комплексу маркетингу у такий 

спосіб, щоб кожен з них, реалізуючи своє функціональне призначення, 

одночасно сприяв підвищенню ефективності решти елементів і як результат 

підвищував синергічний ефект. 

Маркетингова діяльність будь-якої бізнес-структури покликанний рмає на 

меті реалізацію двох цілей. Перша – це привабити нових споживачів через 

підкреслення потенційної корисності та користі, яку принесе товар чи послуга. 

Приваблення клієнтів є активним процесом, бізнес повинен їх завоювати, 

оскільки рідко споживач сам приходить до бізнесу. Друга ціль – це утримання 

клієнтів через тривале дотримання стану задоволення клієнтом спожитого 

товару. З цього приводу в маркетингу є свій Принци Паретто: дослідники 

довели, що в більшості компаній 80% виручки надходить від лише 20% 

постійних клієнтів цієї компанії[1, с. 8-9]. 

Завдання маркетингу – звернути увагу всіх співробітників та 

менеджменту на задоволення потреб споживачів (клієнто-орієнтований підхід), 

а не на втриманні позицій поточних продуктів компанії (виробничо-

орієнтований підхід) або штучне підвищення увагу клієнтів до існуючих 

продуктів (орієнтація на продаж). Таким чином, ефективне управління 

маркетингом починається з виявлення потреб споживача, і вже відштовхуючись 

від цього, продовжується розробкою продукту чи послуги, щоб задовольнити ці 
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потреби. Таким чином, маркетинг-менеджери можуть більш ефективно 

задовольнити споживачів у короткостроковій перспективі, та більш точно 

передбачити зміни в їх бажаннях у майбутньому. Це означає, що організаціям 

слід зосереджувати свої зусилля на побудові довгострокових відносин з 

клієнтами, в яких перший продаж окремому споживачу – це лише початок 

процесу маркетингу, а не його закінчення [2, с. 5]. 

З іншого боку, один із провідних світових експертів з маркетингу, Дж. 

Траут у своїй праці «Маркетингові війни» не погоджується з класичним 

визначенням маркетингу та поняттям «клієнто-орієнтованості». За його 

словами, кожна компанія сьогодні є клієнто-орієнтованою. Знання про бажання 

споживачів не є надто корисними, коли сотні інших компаній вже 

задовольняють потреби тих самих споживачів. Аби бути успішним сьогодні, 

компанія має стати конкуренто-орієнтованою. Вона повинна вишукувати слабкі 

позиції своїх конкурентів та запускати маркетингові атаки саме які спрямовані 

в їх слабкості. Прикладами таких атак є кампанії Бургер Кінга на МакДональдз 

– «відкритий вогонь, а не пательня» («broiling, notfrying»), в той час як 

корпорація Пепсі апелює до свого «солодшого» смаку у порівнянні із 

продукцією її основного конкурента компанією Кока-Колою. Дж. Траут радить 

у кожному маркетинговому плані зазначати повний список гравців на тому чи 

іншому ринку із зазначенням переліку сильних та слабких сторін, а також 

детальний план дій, яким чином користуватись ними, або ж захищатись від 

них[3, с. 3-5]. 

В якості новатора в сфері управління маркетинговою діяльністю на 

вітчизняному ринку варто зазначити компанію Філіп Морріс Україна, яка 

функціонує на доволі складному та жорстко регульованому, з боку держави, 

ринку – виробництвотютюнових виробів, де маркетинг є досить обмеженим. В 

той же час даний ринок є одним із найбільш конкурентних та динамічних, а 

тютюнова галузь є однією із провідних індустрій за кількістю податкових 

відрахувань до національного бюджету.Тим не менше, у 2016 році компанії 

вдалося зробити маркетинговий переворот у даній індустрії, запустивши 
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електронну систему нагрівання тютюну IQOS, що на мою думку, є чудовим 

прикладом конкуренто-орієнтованого маркетингу. Не секрет, що головною 

турботою курців є шкода для здоров’я. Саме цей інсайт, який за Джеком 

Траутом є слабкою стороною всіх виробників тютюнової продукції, 

наштовхнув менеджмент компанії Філіп Морріс на розробку інноваційної 

технологіїIQOS, що являє собою систему електронного нагрівання тютюну, яка 

за даними міжнародних досліджень, дозволяє суттєвознизити рівень шкідливих 

речовин у своїй продукції. Інновація дала змогу також залучити діджитал 

маркетинг у просуванні бренду, оскільки сам електронний пристрій не є 

тютюновою продукцією, а тому й не підпадає під обмеження реклами. Під час 

запуску даної продукції компанія поєднала як клієнто-орієнтований підхід, 

вирішуючи турботи своїх споживачів, так і соціально-орієнтований маркетинг, 

оскільки Філіп Морріс активно комунікує те, що продає IQOSлише повнолітнім 

і лише курцям, які палять. Компанія стверджує, що якщо людина не палить, то 

вони не продадуть їй систему електронного нагрівання тютюну.  

Підводячи підсумки даного кейсу, необхідно зазначити, що під час 

запуску нового продукту необхідно чітко сплановувати маркетингову 

стратегію, поєднуючи більшість видів класичного маркетингу: клієнто-

орієнтований, конкурентно-орієнтований та соціально-орієнтований підхід. 

Така комбінація лише підвищує шанси на успішну інновацію та досягнення 

амбітних цілей. А ціль, як проголошує Філіп Морріс, є дійсно амбітною – 

одного дня перестати виготовляти цигарки, й звільнити світ від тютюнового 

диму. Однак наскільки б соціальною не звучала б мета, досягти її без допомоги 

маркетингу неможливо. 
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Захаренко Б.О. ( магістрант) 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
Євроінтеграційні процеси і членство України в Європейському Союзі є 

основним інструментом реалізації національних інтересів, розбудови правової 

та демократичної держави, зміцнення вже існуючих та впровадження нових 

механізмів функціонування громадянського суспільства в Україні відповідно до 

європейського зразку. Входження України в ЄС – це запорука подальшого 

зміцнення вітчизняних позицій на міжнародній арені.  

Об’єднання європейських країн пройшло довгу історію і тільки у кінці ХХ 

– на початку ХХІ століття оформилось у наддержавну структуру – 

Європейський Союз.  

Вільний рух осіб, капіталу, товарів та послуг забезпечують стале зростання 

економік країн ЄС попри усі зовнішні та внутрішні проблеми.  

Загальні для держав-членів ЄС політичні, юридичні, економічні норми 

закріплені у Лісабонських угодах і гарантують європейцям захист їх прав і 

свобод у будь-якому місці і у будь-якій ситуації (включаючи стихійні лиха, 

агресію третіх країн тощо). 

Основними тенденціями сучасного розвитку світової та європейської 

економіки є:  

- постіндустріальний характер розвитку економіки – збільшення частки 

послуг у ВВП країн. Оптимальну частку послуг у ВВП на рівні 70-80 % мають 

найбільш конкурентоздатні країни ЄС – Німеччина, Фінляндія, Велика 

Британія, Швеція. 

- стрімкий розвиток азійських країн і зростання їх ролі у світовій торгівлі. 

Зони вільної торгівлі Євросоюзу з Китаєм та Японією забезпечать більше 

третини світового виробництва і половину глобальної торгівлі. 

- зростання інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи.Серед двадцятки найбільших світових інвесторів у наукові розробки – 

шість представників Європи. 
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- діджиталізація усіх сфер життя.Так, діджиталізація товарів та послуг у 

найближчі пʼять років може принести Європі більше ніж 110 млрд. євро річного 

доходу [2]. 

Географічне розташування України зумовлює вплив на неї як зі Сходу так і 

з Заходу. На різних етапах історії незалежної України змінювалось відношення 

до євроінтеграції – від декларативних заяв про необхідність приєднання до 

Європейського Союзу через повну відмову від європейського вектору розвитку, 

що призвело до Революції Гідності і повної зміни керівництва країни, до 

реалізації практичних кроків щодо вступуу ЄС. 

На реалізацію європейського вибору України впливають зовнішні і 

внутрішні чинники, основними з яких є: відверто негативне ставлення Росії до 

української євроінтеграції, низький рівень економічного та соціального 

розвитку нашої країни, незрілість громадянського суспільства, низький рівень 

демократичного розвитку та незадовільна якість державного управління, дуже 

повільний процес адаптації до європейських стандартів і суспільних відносин. 

Європейська інтеграція України наразі повинна сприйматися в першу 

чергу не як зовнішня, а як комплексна внутрішня державна політика, 

спрямована на впровадження актуальних для українського суспільства реформ. 

Успішна реалізація євроінтеграційної політики потребує застосування 

відповідних механізмів: політичного, інституційно-організаційного, правового, 

економічного, інформаційного[1]. 

Впровадження діджиталізації в усі сфери життя українців проголошено 

командою нинішнього президента України одним з головних державних 

завдань.  

Українськесуспільство сформувало і висловило своє ставлення до 

Євроінтеграції країни, отже нагальним завданням держави і її керівництва є 

неухильне виконання плану приєднання України до ЄС. 

Повна інтеграція України до ЄС відбудеться тільки тоді, коли Україна, як 

асоційований член, буде здатна виконати обов’язкові економічні і політичні 

умови, основними з яких є: існування стабільних інституцій; верховенство 
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права,повага до прав людини, громадянина і національних меншин та їх захист; 

ринкові механізми економіки; здатність взяти на себе обов’язки, що 

випливають із членства у ЄС. 

Отже, ефективні реформі та поступова інтеграція України до ЄС  

залежитимуть від внутрішнього потенціалу та політичної волі при вирішенні 

існуючих проблем задля підвищення конкурентного потенціалу та 

інноваційного розвітку української економікі з урахуванням проголошеного 

політичною елітою України курсу діджиталізації нашої країни. 
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Мусієвич М.А. ( магістрант) 
СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ІНОЗЕМНОЇ ФІРМИ НА СТРАХОВИЙ РИНОК 

УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ARX 

Запуск фінансового продукту чи послуги на закордонному ринку є 

надзвичайною складовою справою. Багато компаній не усвідомлюють, 

наскільки непростим може бути вихід на міжнародний ринок. Жоден бізнес не 

може досягти глобальної експансії, якщо у нього немає продукту чи послуги, 

які б відповідали потребам певної країни. Бренди та компанії, які виходять на 

новий ринок, повинні бути чутливими до культури та знати, що споживачі 

можуть змінювати свої уподобання. 

Для того, щоб урахувати усі аспекти даного питання та мінімізувати 

ризики, компанія розробляє стратегію виходу на зарубіжний ринок. 

Варто зазначити, що вихід на зарубіжний ринок є тривалим процесом. 

Рідко коли маленькі компанії, представлені на одному місцевому ринку, 

планують розширюватися до міжнародного рівня. Найчастіше, до такого 
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рішення приходять фірми, що мають велику мережу або продають франшизу. 

Відкрити торгову точку в сусідньому місті і вийти на зарубіжний ринок не одне 

і те ж. Міжнародний ринок не простий: значна ємність і великі перспективи 

протиставляються високим вимогам, як до пропонованого товару, так і до 

персоналу. Тому важливо не тільки відповідати умовам нового ринку, а й 

намагатися стати привабливішим за іноземних конкурентів. 

Страхова компанія ARX була придбана групою Fairfax в лютому 2019 року 

і є однією з провідних страхових компаній в Україні, яка пропонує як 

страхування життя, так і страхування майна. Базуючись у Києві, вона працює 

на основі багатоканальної моделі. 

Компанія ARX пропонує широкий спектр продуктів страхування, 

включаючи майно, домашні господарства, автотранспорт, медичне страхування 

та страхування від нещасних випадків. Продукти страхування життя ARX 

пропонуються як у корпоративних, так і в роздрібних сегментах. 

В ARX працює понад 780 досвідчених професіоналів та генерується 

щорічна валова премія понад 73 мільйони доларів [4]. 

Для будь-якої компанії рішення про те, чи повинна вона вийти за межі 

свого внутрішнього ринку і освоїти нові закордонні ринки, є вкрай важливим. 

Це рішення не може бути прийнято до тих пір, поки не буде проведено 

достатній аналіз, який повинен охоплювати безліч різних факторів. У кожної 

компанії свої мотиви для освоєння нового ринку, проте їх можна об'єднати за 

певними ознаками. На практиці розглядаються чотири основні фактори, що 

мають вирішальне значення у прийнятті стратегічного рішення: 

1. Попит. 

Зниження попиту на товари або послуги компанії на внутрішньому ринку 

може розглядатися як привід виходу на нові ринки. Вихід на зовнішній ринок 

обґрунтований тільки тоді, коли в результаті аналізу нового ринку виявлено 

потенційний попит на продукцію компанії [3]. 

2. Вартість. 
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Для кожної компанії на внутрішньому ринку існує перевага щодо витрат, 

пов'язаних з виробництвом продукції, завдяки допомозі, що надається урядом. 

Однак якщо ця перевага усувається несприятливим законодавством або 

негативними економічними наслідками, перенесення виробництва товарів в 

країну з більш сприятливими умовами може значно заощадити кошти компанії. 

Через високі податки і високу вартість праці величезна кількість фабрик з США 

і Європи переїхало в країни Африки і Азії. Такі найбільші виробники як Nike, 

Adidas, Apple, Samsung й інші відкривали заводи в Китаї для економії коштів 

виробництва. Ця практика є популярною, особливо для транснаціональних 

корпорацій, хоча і може використовуватися як перший крок на шляху до 

освоєння нових ринків [3]. 

3. Життєвий цикл продукту. 

Деякі товари або послуги відносяться до категорії, яка має дуже коротке 

«вікно», в якому вони можуть отримувати максимальні доходи. Поява нових 

споживачів може продовжити фазу росту товару. Отже, для досягнення 

максимальних доходів компанія може запускати продукт одночасно на 

декількох ринках - внутрішніх і закордонних [3]. 

4. Стратегія. 

Компанія може відчути необхідність позиціонувати себе як глобальний 

гравець. Статус міжнародної корпорації допомагає завоювати довіру 

споживачів і контрагентів, до того ж досвід адаптації до різних ситуацій може 

забезпечити підприємству надійну позицію на ринку [3]. 

У цьому контексті традиційним, і найменш ризиковим, є прямий і 

непрямий експорт, у той час як прямі інвестиції у країні експорту виступають 

найбільш привабливими при реалізації довгострокової зовнішньоекономічної 

політики підприємства. 

Прямі інвестиції мають безпосередній вплив на обсяги капітальних 

вкладень в компанію. Мета прямих інвестицій — встановлення контролю за 

діяльністю підприємства i одержання прибутку від його діяльності [1].  
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За наявності достатніх коштів вітчизняна компанія може купити готові 

виробничі потужності в іншій країні і почати випускати свою продукцію 

безпосередньо на цільовому ринку. При цьому цей метод вимагає вкладень в 

адаптацію бренду, маркетингової стратегії і стратегії продажів [2]. 

Аналіз показує, що фінансові ресурси СК ARX дозволили здійснити саме 

пряме інвестування в українську економіку, за рахунок чого компанія змогла 

власноруч контролювати усі процеси на даному ринку та стати 

конкурентоспроможною на українському страховому ринку. 
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Сухомлин Б.А.(магістрант) 
ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОМ 

Перспективи міжнародного маркетингу тісно пов’язані зі змінами у 

міжнародних маркетингових стратегіях, які спричинені новою поведінкою або 

новими очікуваннями або новими вимогами споживачів.У 

дослідженні“TheNewConsumerism” виділяють такі основні 8 трендів (рис. 1.7). 

 
Рис. 1.1. Тренди споживацької поведінки 

Шерінгова економіка

Циркулярна економіка

Отримання досвіду

Придбання часу

Раціоналізація вибору споживачів
Інновації, спрямовані на усунення несуттєвих та дорогих 
функцій товару
Зменшення жилої площі

Баланс роботи і особистого життя
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Джерело: складено на основі [1, c. 93]. 

Розглянемо найважливіші тренди із перелічених вище 

детальніше.«Шерінгова економіка», або продаж-оренда товару на деяких час. 

Позначається нова модель бізнесу Р2Р (англ. Peer-to-peer, рівний-рівному), при 

якій у покупців є більше вибору, більше інструментів, більше інформації, 

більше влади управляти своїм вибором, а у підприємств-орендарів більше 

прибутку.Найбільш відомим втіленням цієї тенденції став сервіс Airbnb, 

американська компанія, створення якої у 2008 р. у Сан-Франциско вважають 

початком зародження цього тренду.  

«Циркулярна економіка» дозволяє створювати нові бізнес-моделі, через 

зменшення кількості використовуваної сировини і ресурсів, їх повторне 

використання, захист екології. Ключова ідея полягає в тому, щоб заново 

переосмислити споживчі звички від «взяти, використати і викинути» до моделі, 

коли продукти виготовляються і просуваються таким чином, щоб їх матеріали і 

компоненти можна використовувати багато разів. 

Ще один тренд у індустрії маркетингу – це підвищення соціальної 

відповідальності споживачів. Результати дослідження компанії Nielsen 

засвідчили, що 55% споживачів у світі готові переплачувати за товари 

компаній, які слідують принципам соціально відповідального ставлення до 

соціуму та навколишнього середовища, а 52% купували товари або 

користувалися послугами соціально відповідальних компаній свідомо хоча б 

раз за останні півроку [2, c. 384]. 

Аналіз великих даних відкриває цілу низку нових можливостей для більш 

ефективної реалізації міжнародного маркетингу. За даними опитування 54% 

керівників маркетингових відділів глобальних компаній переконані, що аналіз 

великих даних буде основою їх маркетингової стратегії протягом тривалого 

часу. Так, наприклад, диференціації цінових стратегій на рівні споживач-

продукт та оптимізація ціноутворення за допомогою великих даних стає 

досяжною. А зростання ціни на 1% призводить до зростання операційного 
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прибутку в середньому на 8,7%. Тому більш оптимальні рішення щодо цін 

мають великий потенціал для зростання прибутковості. 

Аналіз великих даних дозволяє отримати глибокі інсайти про поведінку 

споживачів компанії. Дослідження Forrester свідчить, що 44% маркетологів к 

секторі В2С використовують аналіз великих даних для покращення зворотного 

зв’язку з клієнтами. [3]. 

Щодо прогнозів розвитку мобільного маркетингу, то за дослідженням 

GlobalWebIndex, молодь більше часу проводитиме в Інтернеті, використовуючи 

саме мобільні пристрої, і брендам буде необхідно перебудовувати свої 

маркетингові стратегії з урахуванням мобільної платформи як ключової у 

медіаміксі. Розглянемо основні тренди у найближчомумайбутньому (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Прогнозні тренди мобільного маркетингу 

Джерело: складено на основі [4].  

Отже, перспективи розвитку міжнародного маркетингу є вкрай широкими. 

Різноманіття інноваційних методів дозволяє великим міжнародним 

корпораціям швидко реагувати на глобальні виклики, тим самим підсилюючи 

маркетингову конкурецію у своїх індустріях. 
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Активізація віртуальної й доповненої реальності
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Гуцуляк В.С. (магістрант) 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОМПАНІЇ «КЕРНЕЛ ТРЕЙД» НА 
МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

В умовах глобалізації виявлення резервів діяльності підприємств на 

зовнішньому і внутрішньому ринках є одним з ключових факторів їх розвитку 

без залучення додаткових ресурсів. Значну роль для розширення 

світогосподарських зв’язків і забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки відіграє експортний потенціал. Експортний потенціал 

необхідно розглядати в системі економічного потенціалу 

експортоорієнтованого підприємства як невід’ємну його складову, виражену в 

обсягах поставок на експорт конкурентоспроможної продукції, послуг. 

Економічний потенціал експортоорієнтованого підприємства можна визначити 

як кошти і ресурси, які реально можуть бути мобілізовані і використані 

підприємством для досягнення заданої в рамках внутрішньофірмового 

планування виробничо-комерційної мети на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. 

Варто відзначити, що більшість авторів під експортним потенціалом 

підприємства розуміють рівень конкурентоспроможності його продукції на 

зовнішньому ринку. Однак таке розуміння не впливає на особливості 

організації та адмініструванні виробничої і зовнішньоторговельної діяльності 
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підприємств. Експортний потенціал підприємства являє собою сукупність 

об'єктивно існуючих можливостей і ресурсів з виробництва та реалізації 

продукції на зовнішніх ринках, що складаються під впливом внутрішнього і 

зовнішнього середовищ. У запропонованому визначенні поняття експортного 

потенціалу підприємства розмежовано на два підходи. Перший ресурсний (або 

внутрішній) характеризується наявністю можливостей (реальних ресурсів і 

потенційних можливостей) у безпосереднього підприємства [1, с. 282]. Другий 

підхід заснований на результаті (зовнішній рівень) – реалізація продукції на 

міжнародному ринку [2, с. 65]. У запропонованому визначенні реалізується 

системний підхід до розуміння даної економічної категорії – ресурсний 

(внутрішній) і результативний (зовнішній). 

Проведемо дослідження особливостей розвитку експорту компанії «Кернел 

Трейд» [3] на цільових зовнішніх ринках.Основні показники ефективності 

експортного потенціалу ТОВ «Кернел Трейд» представлені у табл. 1. 

 Таблиця 1 
Показники економічної ефективності експорту ТОВ «Кернел Трейд» 

Показник Роки 
2016 2017 2018 

Виручка (експорт) 977210,0 1932877,3 2061830,5 
Собівартість (експорт) 38941,9 4090,6 40463,8 
Ефект експорту Ес 938268,1 1928786,7 2021366,7 
Ефект відвиручки Ев 25,1 472,5 51,0 
Обсяг експорту у внутрішніх 
середньорічних цінах 40643,8 41706,6 43706,6 

Середньорічна вартість 
основних і оборотних фондів 407219,0 407219,0 407219,0 

Ефект експорту за с/в Ес 1,0 10,2 1,1 
Економічна 
ефективністьекспорту 0,006% 0,116% 0,013% 

Варто відзначити, що показники ефективності експорту в ТОВ «Кернел 

Трейд» загалом задовільні, проте мають місце і значні коливання. Але виконано 

наступні умови: Ев>1, а Ев> Ес. Отже, можна зробити висновок, що експорт є 

економічно вигідним. Попри задовільні показники ефективності експорту ТОВ 

«Кернел Трейд» має резерви для підвищення його ефективності.  
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ТОВ «Кернел Трейд» є успішним гравцем на світовому ринку 

сільськогосподарської продукції. Однак для подальшого зростання компанії 

необхідно різними шляхами шукати нові ринку збуту своєї продукції. 

ТОВ «Кернел Трейд» посідає перше місце в рейтингу українських 

експортерів олії, зернових та олійних культур. У першому півріччі 2018/19 

маркетингового року компанія експортувала рекордні 4,4 млн тонн 

сільськогосподарської продукції, що є історичним максимумом за всі роки її 

діяльності. 

ТОВ «Кернел Трейд», займаючи лідерські позиції на ринку 

сільськогосподарської продукції України і достойне місце на світовому ринку, 

має резерви для зростання. Перш за все це завоювання нових ринків та 

розширення експортної діяльності. 

Для успіху на міжнародному ринку необхідно шукати нові ринкові ніші 

для збуту продукції. У цьому сенсі перспективним є ринок Польщі. Для 

розвитку експортної діяльності ТОВ «Кернел Трейд» необхідно здійснювати 

агресивну маркетингову політику. 

Отже, з метою підвищення ефективності експортного потенціалу 

підприємства ТОВ «Кернел Трейд» пропонуємо здійснити розширення своєї 

присутності на ринках Польщі. Реалізація цього проекту дасть можливість 

розширити експорт і підвищити показники його ефективності. Розрахунки 

показали, що послуги фірми достатньо дорогі. Для оцінки проекту треба 

порівняти витрати з майбутнім ймовірним прибутком. Розрахунки показали, що 

витрати на проект окупиться і загальний термін його окупності складе 3,36 

року. 
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Олійник А.І. (магістрант) 
ІНВЕСТИЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 
Нинішня політична ситуація в Україні створила нові можливості для 

ведення бізнесу в Україні через орієнтацію на Європу та проведення важливих 

реформ  спрямованих на покращення ведення бізнесу тазменшення рівня 

корупції.Орієнтація України на Захід відкриває нові перспективи, , тож 

дивлячись на це буде надзвичайно вигідно інвестувати, скориставшись  

поточним станом країни.За останні 20 років Група Світового банку підтримала 

бюджет України понад 4 мільярдів доларів програмних позик, які змушують 

країну здійснити кілька реформ, спрямованих на викорінювання корупції та 

підвищення продуктивності країни.За даними Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі, у 2018 р. розмір надходження прямих іноземних інвестицій 

в Україну склав 2,5 млрд доларів, що на 8% більше, якщо порівнювати з 2017 р. 

[2]. Процес дерегуляції в країні значно покращив конкурентне 

середовище,оптимізація та спрощення процедур щодо зменшення контактів 

між урядовими установами та представниками бізнесу привернуло уваго нових 

іноземних інвесторів до бізнес-клімату України. В той же час вдосконалення 

корпоративного законодавства  дало змогу покращити стан учасників товариств 

та захистити їх інтереси. Значна девальвація гривні перетворила Україну на 

один з найбільш конкурентоспроможних та з низькимизатратами виробничих 

майданчиківв усьому світі.Витрати на робочу силу, сировину та інші види 

виробництва значно знизилися в доларах США. Зокрема, найбільше виграють 

трудомісткі галузі, такі як харчова промисловість та агробізнес, легке 

виробництво та невелике машинобудування.7 лютого 2019 року. набув 

чинності Закон «Про валюту і валютні операції», що послаблює валютний 

контроль.Новий закон передбачає можливість резидентам купувати іноземну 

валюту та зберігати її на рахунку для виплат за іноземними кредитами, що 

сприяє захисту інтересів інвестора від валютних коливань [6]. 
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Ділове середовище продовжує демонструвати високий рівень адаптивності 

у відповідь на складне та швидко мінливе економічне та соціальне середовище 

в країні. Ці зміни включають низку урядових ініціатив щодо покращення 

ділового клімату та усунення різних перешкод для ведення бізнесу в Україні. 

Хоча багато з бар'єрів, на жаль,  не усунулися наразі, але бізнес-середовище, що 

швидко розвивається,грає вирішальну роль для потенційних іноземних 

інвесторів  та дає можливість їм постійно контролювати ситуацію та бути в 

курсі нових можливостей. 

Для залучення інвестицій в країну уряд  запровадив низку різних заходів, 

спрямованих на те, щоб зробити Україну більш привабливою для прямих 

іноземних інвестицій. Наприклад, до 2021 року новостворені платники податків 

можуть скористатися «податковими відпустками», якщо вони мають щорічний 

дохід 3 мільйони гривень, або менше та задовольняють низку додаткових 

вимог. Сюди входить  залучення до пріоритетної галузі економіки, яку 

український уряд прагне стимулювати. Також деякі реформи грають не аби яку 

роль у привабленні виходу іноземних компаній на ринок України:  

 Децентралізація дає можливість бути більш швидкими щодо змін та реагувати 

на можливості місцевого розвитку. 

 Реформи банківського сектору для зміцнення та капіталізації банківського 

сектору призвели до закриття понад 89 недіючих банків та зменшення груп 

ризику 

 Були створені моніторингові установи для відстеження та звітування про хід 

реформ; ці агентства дають інвесторам зрозуміти масштаби змін, що 

здійснюються [5] 

Географічне розташування країни в поєднанні з низькими витратами на 

виробництво створює можливість стати головним центром обслуговування, 

виробництва та торгівлі на перетині Європи та Азії. Україна має надійну 

інфраструктуру для підтримки економіки, орієнтованої на експорт - близько 

170 000 км автомобільних доріг, близько 22 000 км залізниць, 13 морських 

портів на материковій території України та понад 20 пасажирських аеропортів. 
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Нинішні ринкові умови створюють реальні можливості як для нових учасників 

українського ринку, так і для іноземних інвесторів, які вже працюють в Україні. 

Україна постійно вдосконалює свою логістичну інфраструктуру.  

Зважаючи на все, країна становиться зоною з найкращими можливостями 

розвитку та рентабельністю бізнесу  на європейському континенті. 
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Басинець М.І. ( магістрант) 
ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 

В сучасних умовах розвитку, що характеризуються інтенсифікацією 

глобальних трансформацій екологізація економічної діяльності всіх суб’єктів 

господарювання глобальної економічної ситсеми отримує нові поштовхи і нову 

якість. На загальносвітовому рівні екологічні проблеми стають важливим 

аспектом міжнародних економічних відносин, їх стрімке поглиблення потребує 

переосмислення всієї системи господарського відтворення та користування 

ресурсами. При цьому ключовими моментами виступають: подолання 

негативного ставлення до навколишнього середовища в рамках існуючого 

способу виробництва; перехід країн на ресурсо- та енергозберігаючі технології; 
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формування екологічно «чистих» виробництв на рівні корпоративних стратегій  

провідних транснаціональних корпорацій (ТНК). Варто зазначити, що до 

недавнього часу основна увага вищого менеджменту ТНК концентрувалась 

переважно на проблемах підвищення економічної ефективності, практичних 

питаннях їх оперативної діяльності, залишаючи без акцентування соціальні а, 

особливо, екологічні аспекти. Дані питання не потрапляли у поле зору ні 

науковців, ні органів державного регулювання. [1] 

Аналіз становлення та розвитку екологічної практики ТНК дозволив дійти 

висновку про існування двох груп чинників впливу: внутрішніх і зовнішніх. 

Сукупність зовнішніх чинників пояснюється загальною залежністю 

функціонування ТНК від системної дії диферентних органів місцевого 

самоврядування та державного управління материнських та приймаючих країн, 

учасників міжнародної мережі екологічного менеджменту, конкурентного 

середовища (споживачів, постачальників, партнерів і т.ін.) та різноманітних 

громадських рухів. Зовнішній вплив таким чином проявляється у комплексі 

міжнародних екологічних стандартів або в ряді інших вимог до раціонального 

природокористування і створення екологічно безпечних умов життєдіяльності 

населення, що висуваються до результатів і практик функціонування ТНК. [2] 

Внутрішні ж чинники пов’язані з реалізацією ініціатив учасників ділового 

екологічно-свідомого середовища серед міжнародних компаній (менеджерів, 

працівників, акціонерів) їх штаб-квартир і зарубіжних відділень. Цілі діяльності 

виділених учасників лежать в: зростанні міжнародної конкурентоспроможності 

корпорацій завдячуючи випуску екологічно-чистого товару, зменшенні або 

взагалі припиненні шкідливого впливу на природнє середовище, скороченні 

ресурсомісткості виробництва, покращенні іміджу компанії. Однак, гоніння за 

принципам соціальної відповідальності ТНК, що обов’язково приймає до уваги 

екологічний аспект, є безальтернативним шляхом до формування їх сталого 

конкурентного статусу. Внутрішні чинники мають вирішальну роль в процесі 

формування і розвитку екологічного менеджменту ТНК, який характеризується 

особливостями їх корпоративних культур. В умовах сьогодення всі ці культури 
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базуються на екологічному компоненті. Проте роль даного компоненту є 

варіативною. 

 Як свідчить проведений аналіз топ-менеджмент ТНК почали все більше   

приділяти систематичну увагу екологічному аспектові, фінансуючи різного 

роду екологічні заходи. Однак можна спостерігати діаметрально протилежні 

тенденції. Японські корпорації в середьому нарощують обсяги даного 

фінансування не менш ніж на 20% кожного року, а Mitsubishi Oil – на 25,3%. 

Для європейських корпорацій середня значення даного показника становить не 

менше 10% (для Volkswagen – 23%). Для корпорацій США є характерним, 

навпаки, зменшення фінансування заходів з питань екології за винятком Mobil 

Oil. Для ConocoPhillips це скорочення становить 19,2%. Вказані результати 

дозволяють дійти висновку про існування трьох моделей екологічної поведінки, 

якої дотримуються ц своїй діяльності  ТНК: японської – прогресивної, 

європейської – помірної та американської – регресивної. [3]. 

Серед компаній, які активно впроваджують маркетингові екостратегії на 

практиці слід виділити Coca-Cola CО, яка спробувала зменшити свій 

негативний вплив на природу, впровадивши програму екологічного пакування 

PlantBottle для бутильованих напоїв. За оцінками спеціалістів нове пакування 

скоротило викиди СО2 на 12-19%. Вдалими вважаються спроби компанії 

підвищити рівень екологічності товарів, а саме використання у виробництві 

холодних негазованих напоїв органічних підсолоджувачів таких, як еритритол, 

стевія, цукровий спирт. Такий тренд здорового способу життя впровадила 

також компанія Pepsi Co, заснувавши бренд Pepsi True – напій з натуральними 

підсолоджувачами, який наразі продається тільки через Amazon та в деяких 

магазинах США [3]. 

У рамках своєї еко-ініціативи, яка спрямована на те, щоб до 2025 р. 

скоротити свій слід вид викидів вуглецю на 30%, компанія Danone прийняла 

рішення повністю нівелювати мультипак-упаковки. Виконати це виявилося 

набагато складніше, ніж очікувалося – процес модернізації зайняв близько 

трьох років. Проте не зважаючи на короткостроковий негативний ефект, цей 
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крок не тільки підняв цінність бренду на новий рівень, але і дозволив компанії 

зберегти 2,5 млн євро в рік (з розрахунку - 2 центи за упаковку) [3]. 

CDP (Сarbon Disclosure Project) - єдина некомерційна глобальна 

організаційна платформа діяльність якої спрямована на  розкриття екологічної 

інформації, вона визнана інвесторами як лідируюча компанія-дослідниця в 

сфері клімату, співроаціює із 827 крупними інвестиційними організаціями із 

загальним щорічними оборотом 2,7 млрд дол., для того щоб мотивувати 

компанії на розкриття свого впливу на екологію, а також на дії щодо його 

зниження. Дана компанія публікує списки з оцінками по кліматичним, водним і 

лісовим ресурсам для більше ніж 3000 компаній.  Список «Клімат А», до якого 

входять міжнародні компанії, які були визнані як провідні у своїх зусиллях і 

діях по боротьбі зі зміною клімату у звітному році. Корпорація Coca - Cola є 

однією з таких компаній, але у 2018 році компанія отримала оцінку В з питань 

турботи про клімат і А- із питання збереження водних ресурсів [4]. 

Для економіки України, яка характеризується неймовірно низьким рівнем 

кумулятивної ефективності функціонування господарських систем через їх 

енергетичну та сировинну витратність, надзвичайно несприятливою 

екологічною складовою, неефективним та нераціональним 

ресурсоспоживанням питання формування та практичнох реалізації екологічної 

політики бізнес-структур є надзвичайно актуальним. Впровадження сучасних 

підходів до формування екологічно свідомого менеджменту українських 

підприємств з урахуванням стану природного середовища та галузево-

техногенного навантаження на нього має включати: екологізацію праці у 

шкідливих галузях бізнесу (енергетики, металургії, хімічній та вугільній 

промисловості); розширенням виробництва безпечних видів продукції, 

насамперед продовольчих продуктів та медикаментів; екологізація праці у 

шкідливих галузях бізнесу (металургії, хімічній та вугільній промисловості); 

наскрізне ресурсозбереження, орієнтоване на світовий рівень матеріало- та 

енергоємності продукції та глобальні перспективи безпечної життєдіяльності. 
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Рудінський Я.А., (магістрант) 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ 
 В останнє десятиріччя в світі відбуваються зміни моделей 

функціонування енергетічного сектору країн у напрямку створення більш 

конкурентного середовища, зменшення домінування одного з видів 

виробництва енергії або джерел та шляхів постачання палива, підвищення 

енергоефективності й використання енергіїі з відновлюваних та альтернативних 

джерел. Окрім цих загальних тенденцій, на розвиток паливно-енергетичного 

комплексу України суттєво впливають агресивні дії Російської Федерації, що 

створюють загрозу зриву традиційного постачання енергетичних ресурсів з 

Росії (природного газу, ядерного палива, нафти та нафтопродуктів) та 

зумовлюють необхідність пошуку прийнятних альтернатив.  

Внаслідок відсутності необхідного обсягу природного газу власного 

видобутку, економіка України взагалі та паливно-енергетичний комплекс 

зокрема знаходяться перед необхідністю термінового вирішення проблеми 

залежності від імпортованого природного газу, вартість якого постійно зростає, 

що, у свою чергу, призводить до високої питомої ваги палива у тарифах на 

теплову та електричну енергію, невідповідності тарифів на газ та теплову 

енергію для населення закупівельній ціні імпортованого природного газу та 
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підвищення соціальної напруги через необхідність їх підвищення. Високаціна 

на газ зменшує також конкурентоспроможність вітчизняної продукції на 

зовнішніх ринках, що призводить до зменшення надходжень обсягів іноземної 

валюти в Україну і тим самим поглиблює негативне сальдо 

зовнішньоторговельного балансу та підвищує навантаження на вітчизняному 

валютному ринку [1]. 

Зменшення обсягів використання імпортованого природного газу 

впровадженням технологій, які використовують вугілля є одним з напрямів, 

який може суттєво зменшити енергетичну залежність країни.  

Техніко-економічні обґрунтування та експертні висновки засвідчують 

економічну ефективність та доцільність заміщення імпортного природного газу 

вітчизняним вугіллям у вигляді водовугільного палива. Слід відзначити, що 

впровадження водовугільного палива саме на об'єктах теплоенергетики є більш 

економічно та екологічно ефективним, ніж інші технології горіння вугілля. 

Зокрема, використання водовугільного палива дозволяє значно ефективніше 

використовувати вугілля, як енергоносій, на відміну від інших технологій 

(відсоток його вигоряння становить до 98%). 

Світовим лідером з розробки та впровадження водовугільного палива в 

тепло- та електро енергетиці є Китай. Щорічний обсяг виробництва водовугілля 

в Китаї складає 40-60 млн. т. В умовах необхідності швидкої та ефективної 

модернізації української економіки, налаштування її на рейки сучасного 

світового ринку інвестиційні, виробничі та науково-технологічні можливості 

КНР можуть стати для України вагомим ресурсом розвитку та модернізації 

відповідних галузей економіки, поштовхом до відновлення позицій нашої 

держави на світових ринках технологій. Водночас, це дає можливість 

китайському бізнесу зайняти відповідні ніші на українському ринку.  

Китай володіє значним інвестиційним потенціалом і займає одне з чільних 

місць у світі за експортом капіталу. Сьогодні спільні українсько-китайські 

проекти успішно реалізуються у космічній галузі, сільськомугосподарстві, 

сфері будівництва. Серйозні перспективи відкриває взаємодіяУкраїни і КНР в 



57 
 

сфері прокладання транспортних коридорів та постачання азіатських товарів до 

країн Європи. 

Проведений автором аналіз досвіду реалізації цих проектів говорить, що 

одним з основних активів і ресурсів, що забезпечує їх успіх, є персонал та 

високий рівень системи управління ним. Все це зумовило актуальність та 

практичнее значення проведення дослідження щодо формування та розвитку 

системи управління людськими ресурсами під час реалізації українсько-

китайського інвестиційного проекту «Будівництво та експлуатація заводів з 

виробництва водовугільного палива та водогрійних котелень на водовугіллі». 

Ініціатором та розробником цього проекту з української сторонни виступило 

ТОВ «Українське тепло», як лідер впровадження технології водовугільного 

палива в Україні. З китайської сторони партнерами виступили: Jiangsu Qiulin 

Special Energy Equipment Joint Stock (limited) Company, що спеціалізується на 

виготовленні ліній з виробництва водовугільного палива та Hangzhou Ranyou 

Boiler Co., ltd яка є одним з найбільшихвиробників КНР в сфері 

котлобудування. 

Ефективність функціонування системи управління загалом і системи 

управління персоналом на підприємствах теплоенергетики зокрема, залежить 

від рівня сформованої гармонійної співпраці всіх її суб’єктів: керівників різних 

рівнів управління (у тому числі відділу кадрів) і працівників. Сьогодні 

підприємство необхідно розглядати як відкриту соціально-економічну систему. 

Відповідно до цього система управління людськими ресурсами – це відкрита 

підсистема підприємства, яка зазнає впливу внутрішніх та зовнішніх факторів. 

Це обумовлює формування широкого спектру функцій у такій системі. В 

результаті проведенного дослідження встановлено такі основні функціональні 

напрями стратегічного управління людськими ресурсами як: підбір і відбір 

персоналу, введення в організацію, навчання і розвиток працівників, звільнення 

з організації, створення централізованої кадровоїслужби та ін.  

Кожна з цих функцій буде вважатися дієвою за умов застосування 

ефективних форм і методів управління людськими ресурсами. Сьогодні 



58 
 

менеджмент підприємств теплоенергетики житлово-комунального господарства 

України загалом та досліджуваного підприємства зокрема, для реалізації 

завдань управління людськими ресурсами має використовувати у роботі такі 

форми і методи: 

- стратегічне управління персоналом - збалансована система показників, 

автоматизована інформаційна система управління персоналом, реінжиніринг, 

управління талантами; 

- планування персоналу - бенчмаркінг, внутрішній маркетинг; 

- пошук і підбір персоналу - анкети, рекомендації, співбесіди (інтерв’ю), 

оцінні центри та психологічні тести, тимчасовий персонал, лізинг персоналу, 

аутсорсинг, аутстаффінг; 

- навчання і розвиток персоналу - коучинг, наставництво, менторство, 

стажування, професійні і кросс-віддільнітренінги, особистий розвиток та 

розвиток нових навичок; 

- звільнення з організації- аутплейсмент, завчасне планування, відмова від 

застосування понаднормових робіт, розвиток системи розподілу роботи, 

скорочення кількості робітників на неповний робочий день та ін. [3].          

Отже, результати дослідження свідчать, що у рамках вдосконалення 

управління підприємством теплоенергетики житлово-комунального 

господарства України, доцільним є здійснення насамперед реінжинірингу 

системи управління персоналом як процессу надання їй нових якісних і 

кількісних характеристик. Впровадження нових та удосконалення існуючих 

форм та методів управління людськими ресурсами також має спиратися на їх 

оптимізацію на засадах природовідповідності та інноваційності. 

Список літератури: 
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Інститут світової політики, 2016 р.- 58 с. 
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Савельєва Д.О. (магістрант) 

DIGITALIZATIONIN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT OF 
BOSTON CONSULTING GROUP 

Digitalization is a completely new stage in the development of mankind, it 

involves a radical rethinking of many familiar things and requires a review of 

established business models. New technologies open up new opportunities for a wide 

range of industries, but new challenges also arise with them.[1] 

Digitalization is understood by us as the fullest disclosure of the potential of 

digital technologies through their use in all aspects of the business - processes, 

products and services, decision-making approaches. It is important to emphasize that 

for digitalization, the availability of technology alone will never be sufficient. In 

order for the digitalization process to be complete, clearly articulated business 

objectives and data are needed. [2] 

When it comes to the digital transformation of business, the future is now. 

Companies across the economy are using digital technologies and advanced analytics 

to unlock new sources of economic value and achieve step-function improvements in 

productivity, flexibility, and speed.[3] 

The redistribution of value that began in the aftermath of the financial crisis has 

become a steady shift in the decade that has followed, driven by the migration to 

digital services, processes, and business models. As technological advances and a 

more diverse array of industry participants challenge the historical dominance of 

investment banks, the digital migration represents a systemic disruption that, if 

anything, is likely to pick up pace in the years ahead. [4] 

BCG’s ninth annual survey of the health and performance of the global banking 

industry reveals that digitization is becoming more than just a smart competitive 

move: it will likely determine which banks survive through the next decade. [5] 

BCG is plugged into the top technologies that are helping companies innovate 

and transform their operations, such as artificial intelligence, big data, IoT, and 

digital transformation tools.   
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With a reputation for pushing boundaries and blazing new trails and a corporate 

culture founded on strong values and high standards, Boston Consulting Group 

solidifies a 5-star rating as a top IT consulting firm to consider working with in 2019. 

[6] 

Being a digital organization means not only having digital products, services, 

and customer interactions but also powering core operations with technology. 

Becoming one, therefore, requires a tectonic change in the activities employees 

perform as well as in their individual behaviors and the ways they interact with others 

inside and outside the organization. Although it should come as no surprise that the 

traditional ways of working are incompatible with the new ways, it often does.  

Leaders need to acknowledge digital transformation as the fundamental, 

strategic paradigm shift that it is. Like any major transformation, a digital 

transformation requires instilling a culture that supports the change while enabling 

the company’s overarching strategy. 

Digital organizations move faster than traditional ones, and their flatter 

hierarchy helps speed decision making. A digital culture serves as a code of conduct 

that gives employees the latitude to make judgment calls and on-the-spot decisions.  

Having a reputation as a digital leader is a magnet for talent. Millennials 

are generally drawn to digital companies, with their promise of a collaborative, 

creative environment and greater autonomy. It’s no wonder that websites such 

as LinkedIn.com and Glassdoor.com are increasingly used by job seekers to get 

insiders’ perspectives on a company’s culture.  [7] 
«Leaders should look to the tech industry to clarify the characteristics of a 

digital culture.» 

So, obviously, scaling a digital culture is a challenge. A traditional culture, 

based on hierarchical power and teams or units competing for resources, is in many 

ways antithetical to a digital culture, with its emphasis on delegation, collaboration, 

and speed. But unless companies change the organizational context—the underlying 

systems, processes, and practices—it’s virtually impossible to extend and embed the 
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new behaviors throughout the organization.Embedding becomes not only the most 

challenging part but also the most time consuming. It’s no wonder that many 

transformations stop short and eventually falter.  

To successfully introduce a new culture, companies must anticipate what they 

need to do, in addition to launching a pilot project. They need to rethink their 

operating model. They also need to stimulate new practices by analyzing each of the 

areas of the organizational context - leadership, organization design, performance 

management, staff development practices, resources and tools, vision and values and 

informal interaction - and making specific changes that stimulate the right behavior 

and discourage unwanted ones. Changes should also be made to the policies and 

practices for selecting and hiring companies in order to identify potential clients 

exhibiting new behavior. 
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Didkivska Alona (магістрант) 
MENTORINGANDIN-HOUSETRAININGSASAFUTURETRENDIN HR 

MANAGEMENT 
One of the issues that require close attention in business is the growth and 

development of team skills. Mentoring and in-house training help to achieve good 

results in this direction if used properly. 

In doing so, we need to understand the difference between mentoring and 

internal training. 

Mentoring is the assignment of one experienced employee as a mentor to a new 

colleague to help identify hidden talents and the most effective teaching methods for 

the gradual professional and personal growth of that employee. [1] 

Internal training is the transfer of experience gained in the company to new 

employees through a corporate knowledge base, training videos, seminars and online 

courses, group classes and other forms of active knowledge transfer. [2] 

As we can see, both approaches pursue one goal - to improve the professional 

level of employees. However, if mentoring is a more personal approach with 

anuncertain timeframe, when internal learning is a standardized way to increase 

employees' professional skills in the shortest possible time, following the developed 

assessment programs and methods. 

At the same time, having both mentoring and in-house training shows 

candidates that the company is investing time and effort into developing their 

professional and leadership skills. This increases both the value of the employee to 

the company and employee's value in the labor market and the overall rating of the 

team. Of course, if a year later, junior employees become middle and middle - 

seniors, later they start to cost more but the company can take on more complex, 

long-term and profitable projects.  

In some companies, the institute of mentoring is already well established and 

rules have been developed for it, and some are just beginning to master this strategy. 

[3] 
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In the process of mentoring, the mentor should carry out the following 

activities:Consulting (listen; inspire; identify problems and evaluate their 

complexity); Coaching (assist in developing specific knowledge and skills); Tutoring 

(explaining the details of complex topics); Sponsorship (find the right job or social 

circle for professional growth); Recommendations (to choose the areas of personal 

growth, the most useful for career); Friendship (developing informal relationships 

that support the student). 

As a result of mentoring, the following positive results are 

achieved:discovering hidden talents,increases team productivity, increased loyalty of 

staff to the company, the students' self-confidence is growing, personal development 

of both the student and the mentor, improving the effectiveness of the mentor as an 

organizer, self-actualization of both parties, student growth in mentors in the future. 

Mentoring culture in the company allows transferring knowledge and skills 

valuable for business from more experienced employees to newcomers, to increase 

their level of motivation and dedication, to develop leadership qualities of employees. 

At the same time, all people are different, so growth rates are different. Thus, 

mentoring is not a short-term project, but a continuous effort to develop the team. 

Good results for the whole team in a short time give internal training. 

Internal learning is a system of group improvement of skills. Unlike mentoring 

with its blurred timelines and individual approach to building a development 

program, internal company training is a way of passing on the necessary basic 

knowledge and skills to new employees to successfully complete their job 

responsibilities. 

For this purpose, important knowledge about the company's products or 

services is formalized, recorded in the form of a corporate knowledge base, a series 

of training videos and other training materials. All new employees can study them in 

a short time and take a material development test, which enables the use of metrics to 

measure training effectiveness. With the same scheme, you can train leadership and 

management skills, teach effective sales methods and any other profitable and useful 

business skills. 
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To implement basic principles of internal learning requires the use of 

specialized programs. For example, hosting a corporate training course on Open edX, 

Prometheus, Moodle, Udacity, Udemy, and other similar MOOC platforms will give 

access to convenient student progress tracking functionality, control learning 

effectiveness, and access materials through mobile applications. HR systems can help 

to keep track of hours dedicated to in-house training, create events for employees, 

remind them, and monitor colleagues' participation in these programs. 

Experience of wide range of top companies in the Global market has shown the 

importance and success in mentoring programs. Google, Apple, Facebook, Deloitte, 

Boeing etc. are a good example to learn from. [6] 

Empowering mentoring programs in the companies is becoming a task number 

one for the HR managers in the nearest future. It will help get out of current HR 

market issue of high retention and increase the competency level of the company on 

both national and global markets. 
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Аєзбаєв А.В. (магістрант) 
ЦИФРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ 

ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
Логістичнагалузьсьогодні є однією з провідних у 

використанніновихтехнологій для підвищенняефективності та прозорості 
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операцій. Згідно з доповіддюLogistics, SupplyChainandTransportation 2023 

ForbesInsights, майжедвітретиникерівниківлогістичних компанійпідтвердили 

очікування того, щотехнологіїзабезпечатьзначнепідвищенняпродуктивності їх 

компаній, 53 %респондентів заявили, щосаме цифрові 

технологіїсприятимутьпокращеннюсистеми організаціїроботи з клієнтами через 

використання такихрішень, як штучнийінтелект та машинненавчання[1]. 

Спираючись на досвід експертів логістичної галузі, ми визначили основні 

цифрові тенденції, якіматимутьнайбільшийвплив на логістику та транспорт у 

найближчі роки. 

1) Штучнийінтелект (АІ) та машинненавчання (ML) 

Потенціал AI та ML в логістиці величезний: ланцюг поставок є справжнім 

сховищем структурованих та неструктурованих даних, і, використовуючи та 

аналізуючи їх, виявляючи закономірності та генеруючи уявлення про кожну 

ланку ланцюга поставок, логістичні компанії можуть різко трансформувати 

операції.ML може допомогти компаніям розкрити закономірності в процесах 

ланцюгів постачань, використовуючи алгоритми, які визначають основні 

фактори, що впливають на успіх їх мережі постачань. Ці закономірності можуть 

стосуватися рівнів запасів, якості послуг постачальників, прогнозування 

попиту, планування виробництва, управління транспортом та ін., а також 

давати компаніям знання та уявлення про зниження витрат на фрахт, 

покращення продуктивності постачальників та мінімізацію ризиків в процесах 

постачання. За даними InfoholicResearch, ринок штучного інтелекту в логістиці 

повинен зрости на рівні CAGR від 43 відсотків до 2023 року, досягнувши 

ринкової вартості в 6,5 мільярда доларів [1]; [2]. 

2) ІоТ – Інтернет речей 

Система  ІоТ дає можливість відслідковувати рух матеріальних активів, 

періодичність постачань, відповідно, кількість запасів. Дані, зібрані з пристроїв 

IoT, дають компаніям з управління автопарком цінну інформацію про поведінку 

водія та транспортного засобу, будь-які можливі порушення закону водієм, 

порушення меж швидкості тощо [1]. Це, в свою чергу,дозволяє зменшити 
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витрати та покращити обслуговування клієнтів, відповідно, 

поліпшитипростежуваністьта контроль вантажоперевезень, що призводить до 

збільшення прибутку на 10-15 % щорічно. 

3) Блокчейн.  

Blockchain може зробити аудит діяльності компанії більш прозорим, а 

також підвищити безпеку операцій, пришвидшити та спростити виявлення 

спроб шахрайства.OrangeSiliconValley та OrangeLabs нещодавно працювали над 

рішенням, яке публікує дані про відвантаження на блокчейні, щоб їх можна 

було отримувати в режимі реального часу іншими уповноваженими сторонами. 

Вони також розробляють інші блокчейн-рішення, які роблять більш 

ефективними логістичні процеси та економлять час компанії. 

Blockchainможедопомогтикомпаніям з постачальниками мереж 

уможливити«розумні»контракти та зробитицифровіплатежібезпечнішими. За 

данимиIDC, до 2022 року в усьомусвітівитрати на блокчейнзростуть до 11 

мільярдівдоларів при CAGR 73 %[1]; [2]. 

4) Автономнітранспортнізасоби, дронна доставка 

Автономні навантажувачі вже досить звичні для сучасних складів, 

аеропортів, портів та інших місць проходження ланцюгів постачань. 

Можливість розвантаження автономної вантажівки автономним 

розвантажувачем дозволитьзменшити витрати палива, що становить 30% від 

загальних експлуатаційних витрат вантажівки [1]. Використання дронів 

зменшить час доставки «останньої милі», тим самим дозволить оптимізувати 

обслуговування клієнтів, надасть можливість обслуговувати більшу кількість 

клієнтів за одиницю часу та зменшити транспортні витрати. 

5) Акцент на аутсорсинг логістичних послуг 

Попит на сторонню логістику (3PL) стабільно зростає, оскільки компанії 

продовжують вдосконалювати системи контролю витрат. Відповідно до 

положень 22-го щорічного дослідження 3PL в 2018 році, однією з ключових 

тенденцій, що виникають у секторі 3PL, - це все більш тісні стосунки між 

вантажовідправники та постачальниками 3PL.За інформацією Technavio, 
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кількість 3PL-компаній постійно зростатиме в найближчі роки, оскільки 

логістичні компанії продовжують вимагати індивідуальних перевезень під 

замовлення, складування, дистрибуцію. За даними тієї ж компанії, з 2018 по 

2022 рік обсяги послуг 3PL-операторів зростуть на 5,77%, і згідно з даними 

ForbesInsights, 61% компаній буде використовувати послуги зовнішніх 

постачальників для ланцюгів постачань [1]; [2]. 

У цифровійекономіці час і швидкістьмаютьвирішальнезначення, 

змушуючитранспортнугалузьтрансформуватися, щобзберегти свою 

конкурентнуперевагу. Саме тому цифрові тенденції все більше визначатимуть 

вектори трансформації бізнес-процесів, в тому числі й логістичних.  
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Бахмацька Т. А. (магістрант) 
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

На сучасному етапі розвитку економіки України існує достатньо 

нестабільна ситуація на валютному ринку. Наразі незначне зміцнення 

національної валюти впливає як і на позитивний розвиток економіки держави 

загалом, так і на добробут кожного її громадянина. Недавнє підвищення 

валютного курсу відчутно похитнуло стан національної економіки. Саме тому 

аналіз та усунення чинників негативного впливу на курсоутворюючі процеси 

являється одним із ключових напрямів досліджень, оскільки через послаблення 

цих негативних факторів покращується стан економіки країни, а також і рівень 

життя населення. 
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Валютний ринок забезпечує здійснення міжнародних платежів, 

страхування від валютних ризиків, диверсифікацію валютних резервів, 

валютних інтервенцій та отримання прибутку його учасниками у вигляді 

курсових різниць [1, с. 102]. 

Важливим кроком у розвитку валютного ринку в Україні стало 

запровадження в 1993 р. основних елементів системи його регулювання. 

Прийняття низки постанов Кабінету Міністрів України про валютне 

регулювання поклало початок створенню правової бази для подальшого 

розвитку валютного ринку. Залежно від економічної ситуації в Україні 

виконавча влада постійно вдосконалює існуючу систему валютного 

регулювання та контролю. 

На подолання проявів кризових явищ на валютному ринку спрямована 

політика реформування фінансового ринку України. Реалізація такої політики 

зумовила зміну підходів до курсоутворення та проведення реформи 

банківського сектору. Офіційний обмінний курс національної грошової одиниці 

України визначається за результатами торгів на міжбанківському валютному 

ринку. За таких умов динаміка курсу національної грошової одиниці 

визначається обсягом попиту та пропозиції на неї. Безпосередня взаємодія 

носіїв попиту та пропозиції іноземної валюти здійснюється через уповноважені 

банки, які беруть участь у відповідних торгах на міжбанківському ринку. 

Основними перепонами розвитку міжбанківського валютного ринку, на 

нашу думку, є: по-перше, наявність тенденцій до поступової девальвації гривні 

стосовно іноземних валют, що негативно впливає на економіку країни в цілому 

і темпи інфляції в майбутньому; по-друге, підвищений попит у населення на 

іноземну валюту, який пов’язаний з недовірою до національної грошової 

одиниці, спричиняє підвищенню рівня доларизації в країні; по-третє, 

зарегульованість функціонування валютного ринку. При цьому варто 

враховувати вимоги МВФ щодо здійснення лібералізації валютної політики, що 

проводиться НБУ, та впровадження плаваючих валютних курсів [2, c. 85]. 
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До числа заходів, які варто спрямувати на подальший розвиток та 

вдосконалення валютного ринку України, є: 

- зниження ролі центрального банку щодо встановлення курсів купівлі та 

продажу, оскільки виконання такої функції зменшує сферу діяльності інших 

учасників ринку. Натомість центральний банк може стимулювати розвиток 

ринку шляхом мінімізації власних операцій з банками та прийняття ринкових 

цін, що формуються; 

- збільшення обсягу ринкової інформації про джерела іноземної валюти та 

її використання, а також тенденції змін у платіжному балансі країни, щоб 

учасники ринку могли сформувати власну поінформовану думку щодо 

валютного курсу та майбутніх грошових потоків і проводження політики 

ефективного оцінювання валютних курсів; 

- розробка спеціальної політики НБУ, яка визначає мету, терміни та обсяг 

валютних інтервенцій для ефективного регулювання попиту та пропозиції на 

валютному ринку; 

- поступове скасування правил, що обмежують ринкову діяльність, таких 

як податки та доплати за валютними операціями, а також обмеження 

міжбанківських операцій; 

- уніфікація та спрощення валютного законодавства, запобігання частим 

або спеціальним змінам. Чітко встановлені, прості та зрозумілі закони та 

правила валютного регулювання допоможуть підвищити прозорість ринку та 

зменшити трансакційні витрати; 

- сприяння розвитку ринку інструментів хеджування (деривативів в 

іноземній валюті) шляхом поступового скасування заборони та контролю за 

валютними операціями, що базуються на термінах проведення. [3]. 

Таким чином, для покращення валютної ситуації в Україні пріоритетним є 

удосконалення нормативної бази НБУ, структури валютного ринку на основі 

міжнародної практики країн із стійкою валютою. Зі сторони Національного 

банку України необхідний контроль валютного ринку та створення умов для 

запобігання спекулятивних операцій та «чорного» валютного ринку. 
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Засипко В. Є.(магістрант) 
ЕКСПОРТ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ: СПОСОБИ 

ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Експорт продукції АПК з України складає близько 40% від загального 

обсягу експорту, досягнувши рекордного показника 18.6 млрд дол. США (2018 

р.), що робить дану галузь ключовим контибутором у ВВП серед експортних 

галузей (19% ВВП у 2018 р.). У структурі експорту АПК соняшникова олія 

займає провідну позицію (22% експорту АПК, 4.3 млрд дол. США), роблячи 

Україну світовим лідером у виробництві та експорті соняшникової олії[1]. 

Станом на 2018/2019 маркетинговий рік Україна займає 32% частку у світовому 

виробництві соняшникової олії та 55% у експорті. Понад 95% виробленої олії 

експортується[2]. 

Типовим методом стимулювання експорту для олійної галузі є 

стимулювання внутрішньої переробки насіння олійних та експорт олії та 

продуктів переробки, що мають більшу додану вартість. Найпоширенішим 

методом для цього є встановлення експортного (вивізного) мита на насіння 

(сировину) та відміну мита на олію та продукти переробки (шрот, лузга, жирні 

кислоти, фосфатидний концентрат тощо). 

Досвід зарубіжних країн наочно ілюструє ефективність даної схеми 

стимулювання внутрішньої переробки та експорту олії: 

 Аргентина(№1 у світі за світовим експортом соєвої олії, №4 у світовому 

експорті соняшникової олії[3]) використовує експортні мита на сою та 
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соняшник. У грудні 2019 р. урядом було прийнято збільшення експортного 

мита на сою з 24.7% до 30%. Експортне мито на насіння соняшнику – 32% [4]. 

 У Росії (№2 у світовому експорті соняшникової олії [3]) експортне мито 

на насіння соняшника складає 6.5%. Розглядалася можливість збільшити розмір 

мита до 20%, втім у листопаді 2019 р. ініціативу Олійножировогосоюзу Росії 

заборонила Державна комісія з тарифного та нетарифного регулювання [5].  

 Туреччина (№5 у світовому експорті соняшникової олії [3]), на 

відмінувідіншихкраїн-експортерівсоняшниковоїолії, запровадилаімпортне 

(ввізне) мито на насіннясоняшника, щостимулюєвирощування та 

переробкусировинивсерединікраїни. У липні уряд ухваливзільшення ставок 

мита з 13% до 20% [6]. 

З моменту проголошення незалежності України експорт соняшникової олії 

не стимулювався з боку держави, що призвело до асиметрії торгівлі в бік 

тотального експорту насіння соняшника та імпорту соняшникової олії для 

потреб внутрішнього споживання. Для захисту галузі 1999 р. було введено 23% 

експортне мито на насіння соняшнику, яку у 2001 р. було зменшене до 17% від 

митної вартості соняшника[7].Після вступу України до СОТ, що мало під 

собою зобов’язання зменшити розміри експортного мита, ставку 

митабулозменшено до 14% з зобов’язанням рівномірно зменшити ставку мита 

до 10% протягом наступних 5 років[8]. Крім того, для країн ЄС, що є 

найбільшими імпортерами насіння соняшника з України, після підписання 

Угоди про Асоціацію та узгодження графіку зменшення експортних мит було 

зменшено експортне мито до 11% з поступовим зменшенням до 0% у 2023 р. з 

можливістю стягувати додатковий збір у розмірі до 10% від митної вартості[9]. 

Станом на 2019 р. ставка експортного мита на насіння соняшника становить 

10% для усіх країн-партнерів та 6.4% для країн ЄС (максимальний розмір 

додаткового мита – 3.6%), що робить дану галузь захищеною від сировинного 

експорту [10]. 

Статистичні дані показуютьпозитивний ефект від запровадження 

експортного мита: середньорічний темп зростання експорту в 2012-2018 рр. 
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становив 8% (для порівняння використано дані про експорт у натуральному 

вираженні для елімінації ефекту зміни ціни). Скорочення експорту насіння 

соняшника становило в середньому 23% щорічно у натуральному вираженні.  

Рис. 1: Динаміка обсягів експорту соняшникової олії та насіння соняшника 

з України у 2012-2018 рр., тис. т (складено автором на основі [11] 

До 2016 р. в Україна також існувало неповернення ПДВ на експорт 

соняшникового насіння, яке відновили з 2017 р. [12].Дана практика з одного 

боку дозволяє фермерам-експортерам конкурувати ціною при експорті 

насіннязменшує ціновий тиск з боку олійноекстракційних заводів, що мають на 

меті закуповувати сировину за нижчими цінам, однак фактично невілює ефект 

впровадження експортних мит, що спричинило скачок у експорті соняшника у 

2016 р. Повернення ПДВ булоскасовано у 2018 р. і відновлено виключно для 

великих агрохолдингів [13]. Наразі в Україні точаться дискусії щодоповернення 

ПДВ на експорт олійних культур.  

Серед інших потенційних законодавчих рішень можливе скасування 

експортного мита на насіння соняшнику, що розглядалося Аграрним комітетом 

Верховної Ради України у січні 2019 р., втім на данний момент відповідного 

рішення прийнято не було [14]. Дана ініціатива може зруйнувати захист галузі 
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виробництва соняшникової олії та спрямувати вектор у бік сировинного 

експорту насіння соняшнику.  

Для стимулювання експорту без відміни експортних мит та повернення 

відшкодування ПДВ на насіння соняшника Україна може використовувати 

заходи з «жовтого» кошика СОТ [15], тобто заходів, що стимулюють експорт та 

не заборонені організацією, зокрема: 

- для постачальників сировини: компенсувати різницю між ціною 

закупівлі соняшника олійноекстракційними заводами та експортними цінами 

на насіння. Це зменшить тиск на фермерські господарства з боку 

закупівельників та дасть можливість заробляти справедливу маржу на 

вирощеному врожаї. 

- для виробників олії: (1) надавати субсидії за виробництво певного 

обсягу готової продукції, що стимулюватиме виробників збільшувати обсяги 

виробництва, (2) надавати субсидії на відшкодування частини логістичних 

витрат. Транспортування олії від заводу до порту напряму залежить від 

тарифів Укрзалізниці (що має монополію на локомотиви) або приватних 

автотранспортних експедиторів, що можуть значно завищувати ціни у 

періоди підвищеногопопиту. Для підвищення рентабельності виробництва 

держава може компенсувати різницю між тарифами у сезон/несезон.  

Україна використовує поширену серед країн-експортерів соняшникової 

олії практику стимулювання експорту соняшникової олії через стримування 

експорту насіння соняшника та заохочення переробки сировини в межах 

країни. Дана практика стимулює експорт продукції з вищою доданою вартістю, 

що позитивно впливає на експортні доходи держави. 

Досвід зарубіжних країн показує, що високі експортні мита на сировину 

дозволяють країнам зберігати провідні позиції на ринках готової продукції. 

Однак ініціативи з відновлення повернення ПДВ на насіння соняшника 

повністю невілюютьпротекціоністський ефект мит. Саме тому для збереження 

лідерських позицій серед експортерів соняшникової олії Україні потрібно 
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зберігати чинні експортні мита та стимулювати експорт завдяки транспортним 

субсидіям, фінансуванню різниць між експортними цінами та цінами закупівлі 

всередині країни та іншим заходам «жовтої скриньки» СОТ. 
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Ігнатова Д. О. (магістрант) 

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА СФЕРУ БІЗНЕСУ 
У наш час не можливо уявити собі світ без процесу діджиталізації. Дана 

тенденція заполонила майже всі сфери нашого життя. Не зважаючи на таку 

розповсюдженість, у бізнесі все ще виникають проблеми з існуванням у новому 

цифровому середовищі.  

Для початку слід зрозуміти, чому саме сфера бізнесу не може уникнути 

процесів діджиталізації. До причин слід віднести три взаємопов’язані фактори 

впливу: 

 нові технології, 

 зміни поведінки користувачів, 

 нові бізнес-моделі. 

Це у свою чергу призводить до нагальної потреби проводити 

трансформацію у середині бізнесу для адаптації до нових умов зовнішнього 

середовища.Проте слід відзначити, що такі трансформації лише стають ключем 

до вирішення стратегічних завдань бізнесу будь-якого рівня. Статистика 
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показує, що традиційні гравці, які активно інвестують у діджитал, мають 

набагато кращі конкурентні позиції, а їхні фінанси від цього виграють [2]. 

Головною запорукою успіху має стати поєднання потреби бізнесу з тими 

інноваціями, що пропонує сучасний світ діджиталізації. Цифрова 

трансформація може стати ключовою конкурентною перевагою. 

BCGвідзначили, що ті компанії, які активно впроваджують процеси 

діджиталізації у свій бізнес, мають певні прерогативи серед інших.  

Особливо виділяються 3 зони: 

 78% краще запускають нові продукти чи послуги або вирощують 

стартапи,  

 62% швидше виходять на ринок, в тому числі через цифровий маркетинг і 

персоналізацію, 

 60% ефективніше управляють витратами через здешевлення 

технологічних експериментів [3]. 

Проте слід розуміти, що процесцифризації вимагає від бізнесу певних змін. 

Так, наприклад, мають бути переглянуті стратегічні моделі, оскільки нова епоха 

включає нові зовнішні фактори і можливості. Процес формування та реалізації 

стратегій має бути безперервним, аби мати змоги адаптуватися до дуже 

швидких змін цифрового середовища.  

Певні галузі і місії певних компаній можуть перестати бути актуальними. 

Це веде до того, що кожна компанія має чітко розуміти середовище, у якому 

функціонує її бізнес.Діджитал-сфера надає можливість адаптувати товари і 

послуги під потреби споживачів.  

Усі робітники мають бути обізнані і залучені до процесу цифрової 

трансформації компанії. Це викликає необхідність налагодженої взаємодії всіх 

рівнів організації, від звичайних робітників до акціонерів. Також у даній 

ситуації стає важливішою співпраця зі зовнішніми гравцями.  

Необхідно зазначити, що орієнтованість на споживача в епоху 

діджиталізації стає дедалі гострішою, бо у цифровому середовищі не тільки 

стає легшим щось створити та монетизувати, а й зруйнувати.  
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Прагнення змін має стати постійним девізом компанії. Бо якщо раніше 

одна інноваційна ідея могла в продовж багатьох років робити бізнес успішним, 

то у час діджиталізації про це можна забути. Для успіху потрібно постійно бути 

у русі.  

«Майже ніщо не може зрівнятися зі швидкістю, ефективністю та 

агресивністю поширення цих платформ – хіба що біологічні віруси, і це наділяє 

відповідної владою тих, хто їх будує, контролює і використовує.» 

(Ерік Шмідт іДжаредКоен. «Новий цифровий світ») 
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Lahutin V.H. (MBA student) 

UNITED STATES IN THE WORLD TRADE UNDER THE RULE OF 
DONALD TRUMP 

According to a Gallup poll, 74% of Americans see foreign trade as an 

opportunity for economic growth by boosting US exports, 21% believe that imports 

pose a threat to the country's economy. Wherein, respondents noted the 

predominantly positive impact of foreign trade on various aspects of their lives, 

however, the smallest share of those who were confident in this was in the sphere of 

the impact of trade on the level of employment of the population (51%). [1] 

According to the World Bank, the US share in world goods exports in 2018 was 

8.49%, slightly increasing from 8.3% in 2010. The US share in goods imports 

increased over this period from 12.7% to 13.2%, wherein the share of the United 
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States both in world export of services and in world import of services decreased 

from 14.1% to 13.9% and from 10.4 to 10%, respectively.[2] 

And the analysis of the dynamics of US exports and imports indicates the 

continuation of their growth trends under D. Trump, observed over the past 20 years 

(Fig. 1, 2).  

 
Figure 1 - Changes in the structure of exports and imports of goods in the United 

States.[3] 

 
Figure 2 - Changes in the structure of export and import of services in the 

USA.[4],[5] 

In the period 1991-2017 a significant change in the geography of import and 

export of goods in the United States was observed (Fig.3).In 2017 6 countries 

accounted for 61.57% of US imports of goods, which is slightly less than before 

Trump assumed the presidency in 2015 - 62.3%, but above the 1991 level - 59.9%. [5] 
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Changes in the geography of imports occurred due to a sharp increase in the share of 

China - from 3.98% in 1991 to 21.85% in 2017 and Mexico - from 6.24% in 1991 to 

13.18% in 2017. due to a reduction in the share of Japan - from 18.8% in 1991 to 5.8% 

in 2017 and Canada - from 18% in 1991 to 12% in 2017. 

The share of 7 countries in 2017 countries accounted for 57 % of exports of 

goods from the US, which is somewhat higher than before the entry Trump for 

president in 2015 - 56.2 % and significantly higher than the 1991 level - 

54,9%. Changes in the geography of exports occurred due to a sharp increase in the 

share of China - from 1.5 % in 1991 to 8.4 % in 2017 and Mexico - from 7.88 % in 

1991 to 1 5.7 % in 2017 due to a decrease in the share of Japan - from 1 1.4 % in 

1991 to 4.37 % in 2017 and Canada - from 20.2 % in 1991 to 18.26 % in 2017. 

 
Figure 3 - Change in the geography of exports and imports of goods by major 

US partners.[6] 

In 2018, the export structure includes 6 groups of goods (equipment, mechanical 

devices, nuclear reactors, boilers and their parts; mineral fuels, mineral oils and 

products of their distillation; electric machines and equipment and their parts; sound 

recorders and reproducers, televisions; flying vehicles, spacecraft and their parts; 

vehicles that are not railway or tram rolling stock, as well as their parts; optical, 

photographic, cinematic, measuring, control, accurate, medical e or surgical) 
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accounted for 56.6% of total exports. Prior to assuming the presidency of Trump in 

2015, this figure was 54.8%.[7] 

In 2018, the structure of exports for 7 product groups accounted for 61.7%, 

whereas before assuming the presidency by Trump in 2015, this figure was 60.4%.  

The list of the most exported goods practically coincides with the product groups 

with the largest import, with the exception of pharmaceutical products, which 

accounted for 4.4% of the export in 2018. 

Summarizing, We can notice with confidence that the following changes have 

occurred in the structure of exports and imports of goods from the USA: in 2018, 

compared to 2010, the share of fuel exports increased due to a decrease in the share 

of manufacturing and agriculture; there was an increase in the share of imports of 

manufacturing products due to a reduction in energy imports. At the same time, in 

percentage terms, the share of exports of goods since Donald Trump became 

president of the United States has a tendency to increase. This indicator in the export 

structure of 7 product groups in 2018 amounted to 61.7%, which is 1.3% higher when 

B. Obama was the president of the United States. D. Trump's trade policy did not 

have a significant impact on its reduction: export growth amounted to 10.9%, while 

imports increased by 12.9% for the period 2016-2018. Accordingly, the US trade 

balance has maintained a negative balance. Despite the statements of D. Trump 

himself that he achieved an unprecedented rate of economic growth, on the whole, a 

relatively modest positive dynamics of a number of indicators can be noted - growth 

in real GDP, increase in wages. The trend of outstripping growth of imports over 

exports of goods continues - the gap was reduced slightly. 
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Рой С.Я. (магістрант) 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДУСТРІЇ ІСЛАМСЬКИХ ФІНАНСІВ 
 

Теоретичною та ідеологічною базою, що виступає підґрунтям для 

ісламських фінансових установ, є Коран. Коран містить в собі повний кодекс 

життя мусульманина, включаючи уявлення про Бога, людину, суспільство, 

відносини людини з іншими людьми і Богом, а також правила, котрі регулюють 

господарську діяльність індивіда і господарських структур. Сучасна економічна 

концепція ісламу обґрунтовує таку господарську діяльність людини, яка 

спрямована на забезпечення справедливого балансу між матеріальними і 

духовними потребами, між індивідуальними і суспільними обов’язками. 

Ісламська фінансова система базується на п’яти основних положеннях, що 

визначаються Кораном: 

1) заборона відсоткової ставки («ріба»); 

2) заборона спекуляції та невизначеності («мейсір»); 

3) принцип розподілу ризиків, прибутків і збитків для партнерів («гарар»); 
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4) неприпустимість фінансування заборонених видів бізнесу (у т.ч. 

виробництво зброї, алкоголю, тютюну, свинини та діяльність, пов’язана з 

азартними іграми); 

5) принцип підтримки активів (вкладення коштів у реальний сектор 

економік зі створенням доданої вартості). 

Фундаментальні особливості ісламської економіки та фінансів орієнтують 

діяльність економічних суб’єктів не лише на забезпечення добробуту своєї 

сім’ї, а й на важливі соціальні цілі. Вони стимулюють розвиток торгівлі та 

надання різних фінансових послуг, але в той же час запобігають лихварству, 

необґрунтованому зростанню боргового навантаження, істотно обмежують 

можливості недобросовісної торгівлі і торгівлі уявними фінансовими активами, 

прив’язують фінансові зобов’язання до реального економічного ефекту та 

реальних активів. 

Галузь ісламських фінансів складається з трьох основних секторів: 

 банківська справа (Islamic Banking); 

 ринки капіталу, що включають сукук (ісламські облігації, Sukuk) 

та ісламські фонди (Islamic Fund); 

 такафул (ісламське страхування, Takaful). 

При цьому, банківський сектор займає провідне місце в структурі галузі 

глобальних ісламських фінансових послуг (Рис. 1).  

Після двох років незначного зростання галузь ісламських фінансових 

послуг (Islamic Financial Services Industry, IFSI) повернулася до значних темпів 

приросту (8,3%), а її загальна вартість трохи перевищила позначку в 2 трлн дол. 

Головною рушійною силою зростання були випуски сукук. Обсяг випуску 

сукук зріс на рекордні 25,6% і досяг обсягу 399,9 млрд дол. на кінець 2017 р., а 

активи ісламських фондів зросли майже на 19%. Ісламські банківські активи 

зросли лише на 4,3%, зменшивши частку ісламського банкінгу в загальній 

вартості IFSI до 76%. 
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Рис. 1. Секторний розподіл глобального ринку ісламських фінансових 

послуг у 2017 р. [2] 

В той же час, частка ісламського ринку капіталу  зросла майже до 23%. 

Такафул внески зросли на 4% і зберегли частку 1,3% від загальної вартості IFSI 

[2]. 

Темпи зростання мусульманського населення протягом наступних двох 

десятиліть за прогнозами будуть в два рази перевищувати темпи зростання 

немусульманського населення. До 2030 року близько 29% молодого населення 

світу буде мусульманським [3]. Так, сектор ісламських фінансів має суттєвий 

потенціал до зростання. 

На даний час зростання ісламського ринку капіталу значно випереджає 

темпи зростання традиційних банків. Все це впливає на традиційні фінансові 

інститути, які диверсифікуються, пропонуючи своїм клієнтам ісламські 

фінансові послуги, сумісні з нормами шаріату [1]. 

Підсумовуючи, можна визначити, що глобальна галузь ісламських 

фінансових послуг динамічно розвивається, має потужний потенціал для 

зростання та унікальні конкурентні переваги, пов’язані з тим, що закони 

шаріату вимагають, щоб ресурси використовувались на користь усього 

суспільства, а економічна діяльність суб’єктів господарювання створювала 
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реальний капітал. Ці положення сприяють суспільному процвітанню як на 

національному, так і на глобальному рівні. 
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Ленчук М.В. (магістрант) 

СТРАТЕГІЧНА МОТИВАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ НА 

ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ OLAMINTERNATIONAL 
 

Сучасний етап розвитку економіки характеризується поєднанням складних 

і суперечливих явищ та процесів глобалізації бізнесу, обмеженості ресурсів, 

прискорення технологічних нововведень, посилення конкуренції. До наявних 

проблем виробництва і розподілу додалися необхідність реагувати на 

технологічні прориви, структурні зміни економіки і ринку. Таким чином, на 

початку XXI століття на перший план вийшли проблеми стратегічного рівня. 

Володіючи потужною матеріальною базою, ТНК проводять таку 

виробничо-торгову політику, яка забезпечує якісне планування виробництва та 

реалізації товару. Планування здійснюється в рамках материнської компанії і 

поширюється на дочірні фірми. Основу конкурентних переваг ТНК становить 

їх стратегія інтернаціоналізації діяльності. [3] 

Мотиваційний пакет виходу на зовнішній ринок може виглядати так: 

1. Обмежений та відносно малий потенціал розширення внутрішнього 

ринку. 
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2. Потенціал розвитку зовнішнього ринку, за якого вигідно розміщувати 

капітал за кордоном: насичення ринку товарами; посилення тиску конкурентів; 

зростання залежності від посередницької торгівлі; зростання зборів, що 

пов´язані із захистом довкілля; труднощі у дотриманні соціального 

законодавства. 

3. Подолання залежності від внутрішнього ринку, сезонних коливань 

попиту та диверсифікація ризиків шляхом завоювання закордонних ринків. 

4. Скорочення витрат виробництва за рахунок кращого використання 

виробничих потужностей, зменшення податкових платежів, у тому числі 

шляхом виробництва продукції за кордоном. 

5. Продовження життєвого циклу товару, ребрендування. 

6. Використання державних програм сприяння, які діють у своїй країні чи 

за кордоном. 

7. Підвищення ефективності збутової діяльності шляхом посилення 

ринкових позицій на основі створення відділень, філій, дочірніх підприємств, 

розширення мережі сервісних пунктів тощо. 

8. Компенсація коливань валютного курсу шляхом організації 

паралельного виробництва і збуту у відповідних країнах. 

9. Подолання тарифних та нетарифних бар´єрів шляхом організації 

закордонного виробництва. 

10. Підвищення престижу підприємства на національному ринку як 

суб´єкта міжнародних економічних відносин. [1] 

Зазначені підходи перманентно застосовуються компанією 

OlamInternational, що була створена в Нігерії в 1989 році в якості експортера 

кешью, а з часом заповнила ринкові ніші кави і какао, утворюючи ланцюги 

поставок в Африці та інших регіонах, пропонуючи зараз більше 45 видів 

продуктів. На ринок України компанія зайшла у 2005 році як експортер 

зернових, молока та какао і впевнено почуває себе, поступово нарощуючи 

оберти. 
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У травні 2014 р. на зустрічі Посла України у Сінгапурі П.Султанського з К. 

С.Сурешом (K. C.Suresh), керівником підрозділу зернових компанії 

OlamInternational, йшлось про те, що український ринок агропромислової 

продукції, зокрема зернових, привертає підвищену увагу з боку сінгапурської 

компанії. [2] 

Зазначалось, що Україна є потенційно вигідним і привабливим партнером 

для Olam і буде нарощувати свою частку і надалі.  

Приєднання України у 2017р. до Декларації та набуття членства в 

Інвестиційному комітеті ОЕСР сприяє залученню в Україну прямих іноземних 

інвестицій, оскільки:  

а) свідчить про запровадження Україною міжнародних стандартів 

здійснення інвестиційної діяльності;  

б) сприяє поліпшенню конкурентного середовища та впливу на 

впровадження та розповсюдження інновацій;  

в) сприяє реалізації принципів та стандартів соціальної відповідальності 

бізнесу згідно з базовими принципами ОЕСР щодо ведення відповідального 

бізнесу;  

г) усуває обмеження щодо секторів, в яких іноземне інвестування 

заборонене та  

д) забезпечує національний режим для транснаціональних корпорацій 

відповідно до системи розвитку міжнародних стандартів у регулюванні 

відносин ТНК із країнами, що приймають їхні інвестиції. 

Список літератури: 
1. Стратегії виходу підприємств на зовнішні ринки / Л.Г. Ліпич, А.О. 

Фатенок-Ткачук // Культура народов Причерноморья. — 2007. — № 102. — С. 
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Маласай М.Д. (магістрант) 

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ 
КОМПАНІЇ НА РИНОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇЄС 

 

При розробці маркетингової програми виходу компаній, які займаються 

виробництвом та продажемравликів, на європейський ринок агропромислової 

продукції ключовим стратегічним рішенням є вибір організаційної моделі 

діяльності на новому ринку. Приймаючи таке рішення, слід керуватись 

загальними стратегічними принципами компанії. Саме тому при виборі моделі 

виходу компанії  на цейринок необхідно знизити собівартість продукції та 

максимально збільшити її доступність для місцевих замовників. Виходячи з 

таких завдань, найбільш доцільним способом виходу компаній, що займаються 

виробництвом равликів, є прямий експорт [1], [2]. 

Наступним ключовим рішенням в процесі виходу компанії на ринок ЄС є 

рішення про маркетинговий комплекс в цілому та побудову ефективної 

збутової мережі компанії, зокрема. При цьому слід розглянуті двіальтернативи: 

- побудову власної збутової мережі шляхом відкриття регіональних філій 

компаній вкраїнах ЄС (на перспективу, при глибокому проникненні на ринок); 

- побудову регіональної збутової мережі компанії за участі незалежних 

дилерів. Приприйняттірішенняпровибірархітектуризбутовоїмережікомпаній, які 

займаються морепродуктами,до уваги потрібно брати такі фактори, як досвід 

дилерів в роботі на цьому ринку, досвід в просуванні подібного продукту, 

стабільність зв’язків дилерів з замовниками продукту, можливості дилерів по 

охопленню необхідних ринкових сегментів. На початковому етапі даний 

варіант є менш затратним та більш привабливим. 

Для просування на ринок агропромислової продукції на першому етапі 

доцільно реалізувати агресивну політику, спрямовану на максимально повне 

поінформування потенційної цільової аудиторії замовників[4]. 
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З вищевикладеного, комплекс маркетингу для українських промислових 

компаній, що займаються постачанням равликів на ринок країн ЄС, виглядає 

наступним чином: 

Товар: 

- використання унікальних можливостейтовару; 

- формування комплексних пропозицій; 

- пропонування пробних партій товару 

Ціна: 

- використання низьких цін з метою глибокого проникнення на ринок; 

- пропонування оптових знижок для постійнихклієнтів. 

Канали збуту: 

- оптимізація логістичної схемитовароруху, в тому числі і за допомогою 

використання цифрових технологій; 

- вибір відповідного типупосередників. 

Просування тастимулюваннязбуту: 

- додаткові сервісніпослуги; 

- спрощений процес укладання угоди прокупівлю; 

- рекламування в спеціалізованихвиданнях, соціальних мережах, активне 

використання діджитал-інструментів просування для  правильного 

таргетування. 

Таким чином, для компанії-виробника равликів при формуванні 

ефективної маркетингової стратегії для виходу на ринок європейських країн 

потрібно наголошувати на унікальності продукції та спеціальній ціновій 

пропозиції, формувати ефективну мережу збуту та проводити агресивну 

політику просування. 

Список літератури: 
1. Секторальна Експортна Стратегія України 2019–2023. Режим доступу:// 
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2. MarketingtheLocalCatch.  Режим 

доступу://https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/FARNET_
Marketing_the_Local_Catch-8_EN.pdf 
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Назарчук О.М. (магістрант) 

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Двадцять перше сторіччя все частіше називають часом інтелектуальної та 

інформаційної економіки: на перший план виходить рівень розвитку людських 

ресурсів, розповсюдження інформації та створення нових знань, що 

забезпечують інноваційний розвиток.Досягнення держави, рівень життя її 

мешканців більшою мірою визначає її інтелектуальна еліта (фахівці, інженери, 

науковці тощо) ніж природні ресурси. Бурхливий розвиток новітніх технологій, 

розповсюдження їх у межах національних кордонів та поза ними, розширення 

міжнародного ринку товарів і послуг призвели до суттєвого зростання ролі 

інтелектуальної власності в науково-технічному прогресі як розвинених країн, 

так і країн, що розвиваються. У внутрішньому та зовнішньому товарообігу 

постійно зростає питома вага прав на інтелектуальні продукти. 

У зв’язку з інтегруванням України у світовий економічний простір 

назріла потреба змінити ставлення держави до захисту інтелектуальної 

власності на всіх рівнях та створити сучасну міжнародно визнану систему 

охорони інтелектуальної власності. 

Забезпечення конкурентоздатності економіки та досягнення успіху 

Україною на інноваційному шляху її розвитку вже неможливо без ґрунтовного 

осмислення сучасного стану такого впливового чинника економіки, як 

інтелектуальна власність [1]. 

Наразі в Україні існує ціла низка проблем що не дають розвиватися 

інтелектуальній власності у повній мірі, це: облік результатів інтелектуальної 

діяльності ведеться тільки по 3-5 видів з 20, при цьому з них охороноздатні - до 
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30 % , а охоронювані - до 7 %;структура ринку інтелектуальної власності 

гіпертрофована на користь комерціалізації інтелектуальних прав на засоби 

індивідуалізації, що більше говорить про активізацію ринкових відносин у 

секторі купівлі-продажу іноземних товарів, ніж про інноваційну активність 

правовласників виключних прав у їх провадженні;у силу відсутності стимулів 

до інноваційної діяльності промисловий сектор часто не зацікавлений в участі в 

реалізації стратегічних напрямів досліджень і розробок (у свою чергу, на тлі 

слабкої інноваційної активності бізнесу наука змушена орієнтуватися на 

державне замовлення); недостатній рівень нормативно-правової та фінансової 

підтримки держави.  

Про глибинність цих проблем, необхідність докорінних змін та 

невідкладного реформування цієї сфери яскраво свідчить той факт, що Україна 

стабільно щороку дедалі більше втрачає свої позиції в таких провідних 

рейтингах оцінки системи інтелектуальної власності, як Індекс Глобального 

центру інтелектуальної власності (GIPC) та Міжнародний індекс прав власності 

(IPRI), ці показники становлять 47 та 110 місця у глобальному рейтингу 

відповідно (станом на липень 2019 року) [2], [3]. 

На сьогодні найважливішими напрямами розв'язання проблем розвитку 

інтелектуальної власності в Україні  є такі: подальша трансформація 

вітчизняного законодавства у сфері інтелектуальної власності з урахуванням 

кращого світового досвіду, його гармонізація з міжнародними нормами та 

стандартами; удосконалення національної системи охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності з урахуванням міжнародно-визнаних норм і 

принципів упровадження дієвого механізму реалізації цих норм та запобігання 

несанкціонованому використанню об'єктів інтелектуальної власності; 

створення необхідних передумов для функціонування цивілізованого ринку 

об'єктів права інтелектуальної власності, впровадження ефективного механізму 

комерціалізації інтелектуальної власності та новітніх форм її використання 

(франчайзингу, передачі під заставу, опціонних угод, лізингових і рейтингових 

договорів), нормативного забезпечення оцінки вартості нематеріальних активів; 
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стимулювання створення та швидкого введення до господарського обігу нових 

об'єктів права інтелектуальної власності, комерціалізація запатентованих 

науково-технічних досягнень; державна підтримка винахідництва, новаторства 

та творчої інтелектуальної праці; інформаційне забезпечення діяльності у сфері 

інтелектуальної власності, розвиток патентно-інформаційної бази, 

комплектування фондів національної патентної документації в регіонах, 

підключення до глобальної інформаційної мережі WIPOnet згідно з 

довгостроковою програмою ВОІВ, створення національної системи підготовки 

та перепідготовки фахівців у сфері інтелектуальної власності; активізація 

процесів створення недержавних організацій з питань охорони прав 

інтелектуальної власності, сприяння громадським ініціативам правовласників, 

зацікавлених у охороні та захисті своїх прав, формування у населення правової 

культури, поваги до прав на об'єкти інтелектуальної власності. А також 

міжнародне співробітництво (зміцнення міжнародного співробітництва, 

встановлення нових партнерських зв'язків є запорукою динамічного розвитку 

Національної системи інтелектуальної власності та підвищення її 

ефективності)[1]. 

Як бачимо, на сучасному етапі розвитку Україна перебуває на 

завершальному етапі формування інституційного забезпечення управління та 

охорони інтелектуальної власності на національному рівні. Основний акцент 

робиться на відповідність міжнародним нормам та стандартам, що 

відображається на організації установ, що регулюють процес інтелектуалізації 

та науково-технічного розвитку як на національному, так і на глобальному 

рівні. 
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https://solydarnist.org/?p=209320 
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3. WIPO (WorldIntellectualPropertyOrganization) [Електронний ресурс] – 
2019. – Режим доступу: https://www.wipo.int/portal/en/ 

 

Олійник І.С. (магістрант) 

ЗНАЧЕННЯ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ «АГРОТОРГІВЛЯ 
УКРАЇНИ» ДЛЯ ДЕРЖАВИ 

 
 Беручи до уваги стрімкий розвиток аграрного сектору та збільшення 

обсягів експорту, слід підкреслити важливість присутності міжнародних 

проектів. 

 «Агроторгівля України» - білатеральний проект, впроваджений 

Федеральним міністерством продовольства та сільського господарства 

Німеччини,що допомагає українським компаніям з питань аграрної торгівлі в 

рамках Угоди про поглиблену та всеосяжну зони вільної торгівлі між ЄС та 

Україною. Його основна ціль – надання інформаційної підтримки українським 

сільськогосподарським та аграропродовольчим компаніям у пошуку 

європейських ринків збуту, входження, закріплення та розширення експортної 

діяльності на них. Також «Агроторгівля України» інформує німецькі компанії 

про питання аграрної торгівлі з Україною та проводить експортні тренінги, 

семінарита спільні форуми харчової продукції на території України та 

Німеччини, де іноземні підприємці можуть ближче ознайомитися з українською 

продукцією та отримати цінну інформацію щодоможливостей майбутнього 

співробітництва.  

У 2017 році набула чинності Угода про асоціацію між Україною 

таЄвропейським Союзом щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі. Дякуючи ПВЗВТ Україні отримає багато можливостей для 

модернізації торговельних відносин, економічного розвитку та збільшення 

експортного потенціалу, особливо в аграрному секторі. У 2018 році Україна 

зайняла третю позицію серед найбільших експортерів сільськогосподарської 

продукції до ЄС, експортувавши на суму в 6,7 млрд євро.Перші дві позиції 

посіли США та Бразилія з показниками у 12,5 та 11,7 млрд. євро відповідно. 
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Щодо 2019 року, за період з січня по серпень Україна експортувала на 33,03 

млрд. доларів США, що становить на 6,9% більше, ніж показники 

минулорічного періоду.  

З 2016 року проектом «Агроторгівля України» були проведені більш ніж 

80 заходів, що включали в себе форуми харчових продуктів, експортні тренінги 

та семінари з залученням міжнародних та національних експертів аграрного 

сектору, ділові поїздки українських делегацій до Німеччини з метою 

ознайомлення з умовами ринку та ряд В2В зустрічей, завдяки яким 

представники українського аграрного бізнесу мали можливість встановити нові 

контакти, презентувати власну продукцію та провести ділові перемовини. При 

цьому, загальна кількість учасників заходів становила більш ніж 3,5 тисячі. 

Слід підкреслити, що українські підприємства є особливо зацікавленими у 

входженні на ринок Німеччини, адже він є найбільшим в Європі. Конкуренція 

на ньому дуже жорстка, але українська продукція має усі шанси на успіх, в 

першу чергу, за рахунок нижчої вартості, адже ціни на окремі групи продуктів 

(наприклад, олія, фрукти) є на 40% дешевшими, ніж в Німеччині та мають 

гарну якість. Проте й досі є багато виробників, які не знають як правильно 

експортувати.Приділяючи багато уваги своєму товарові, не всі надають уваги 

аналізу ринку. Більш того, дуже важливим є налагодження особистого контакту 

задля можливості експорту без посередників. Значна частина української 

продукції постачається через країни Балтії або Польщу, що означає втрату 

грошей з боку України, адже маржа залишається у посередників, а німецька 

сторона закупає продукти по більш високій ціні. 

 Хоча українські аграрні підприємства зробили значний крок до 

покращення міжнародного співробітництва, на ринку Німеччини досі немає 

сильних українських брендів, як в традиційному, так і органічному секторі. 

Проте є достатньо потужні поставники меду, зерна та іншої сировини. Як 

правило, німецькі покупці є досить консервативні і не завжди готові купувати 

щось нове,тому одне з завдань вітчизняних експортерів — показати нову 

Україну, сильну та позитивну. Саме задля досягнення даної мети 
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проект«Агроторгівля України» проводить власну діяльність вже протягом 4 

років, здійснюючи плідну співпрацю з багатьма Торгово-промисловими 

палатами на території України та німецькими партнерами, що, безумовно, надає 

вітчизняним виробникам нові можливості для входження та закріплення на 

міжнародних ринках. 

Список використаної літератури: 
1. http://agritrade-ukraine.com (Офіційний сайт проекту) 
2. http://www.ukrstat.gov.ua(Державна служба статистики України) 

 
Пащенко І.В. (магістрант) 

ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ 
ПРОДУКЦІЇ 

 

Підвищення рівня життя, особливо в європейських країнах, сприяло зміні 

ставлення споживачів до харчової продукції в бік підвищення вимог не стільки 

до кількості, як до якості обраної продукції, а також мінімізації ризиків для 

здоров'я. Щороку фіксується зростання попиту на органічні продукти 

харчування. В багатьох країнах світу розвитокорганічного виробництва 

відбувається протягом ось уже останніх 30 років. Основнимиринками подібної 

продукції на сьогодні є США, Канада, Німеччина, Сполучене Королівство, 

Франція, а також деякі країни Азії.  

У 2017 році в світі нараховувалось 2,4 мільйона виробників органічної 

продукції, проти лише 200 тисяч у 1999 році. Під органічне землеробство на 

сьогодні виділено 50,9 млн. гектарів сертифікованих земель 

сільськогосподарського призначення ( тоді як в 1999 році 11 млн. га.). У світі 

всього 87 країн, де виробництво і збут органічної продукціїзаконодавчо 

визначені та регулюються нормативно-правовими актами. В усіх іншихкраїнах 

світу, в зв'язку з відсутністю нормативно-правової бази з регулювання питань в 

галузіорганічного господарства, виробництво органічної продукції 

обмежуєтьсявибором виробника, які на власний розсуд відмовилися від 
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застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин.Світовий ринок 

органічних продуктів в 2017 роцы склав 75,7 мільйонів євро, обсяг роздрібної 

торгівлі товарами, виробленими за принципами Fairtrade (справедливої 

торгівлі), був на рівні 7,3 мільйонів євро. Отже, за останні 15 років ринок 

органічної продукції зріс більш, ніж в 4 рази. При цьому збільшення ринку 

простежується щороку, починаючи з 1999 року. Хоча в деяких країнах під час 

економічної кризи 2008 року було відзначено сповільнення темпів зростання. 

У світі досить велика кількість землі виділено під органічне виробництво. 

На даний момент по всьому світу налічується 50,9 мільйонів гектарів 

органічних земель. В розгляд приймаються тільки землі, які пройшли 

перехідний період. Регіоном з найбільшою площею органічних земель є 

Океанія, де зосереджено 22,8 мільйона гектарів, сертифікованих для 

органічного сільського господарства.Потім слідує Європа з розмірами площі в 

12,7 млн гектарів, Латинська Америка - 6,7 млн га, Азія - близько 4 млн га, 

Північна Америка - близько 3 млн га й Африка - 1,7 млн. га. 

У 2017 році в світі налічувалося близько 2,4 мільйона органічних 

виробників. Згідно з результатами дослідження FiBL, більше ніж три чверті 

виробників органічної продукції зосереджені в Африці, Азії та Латинській 

Америці. Останнім часом на світовому ринку органічної продукції починають 

виникати нові об'єкти в особі країн, що розвиваються. З них найбільша частка 

виробництва припадає на Індію, Ефіопію і Мексику. 

Найбільше органічні продукти купують в Швейцарії - 288 євро на душу 

населення в 2017 році, Німеччини 278 євро, Швеції 237 євро. Найбільша частка 

органічного ринку (13,3% від загального обсягу продовольчого ринку) 

припадає на Данію. 

У країнах, де органічне виробництво розвинене, органічні господарства 

об’єднуються в екологічні союзи. Таке членство дозволяє виробникам 

проходити сертифікацію і маркувати продукцію у відповідності зі знаком 

приналежності до союзу, землі, держави. Сертифікація підприємства відповідно 

до вимог, що пред'являються до органічного сільського господарства, і 
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відповідне маркування офіційно підтверджує якість продукції на регіональному 

та державному рівні, що в свою чергу сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності продукції та зміцненню довіри до бренду серед 

покупців. 

Отже, підсумовуючи хочемо окреслити наступні домінантні тенденції 

розвитку світового ринку органічної продукції: неухильне зростання попиту на 

органічну продукцію пов’язане перш за все з збільшенням кількості населення 

на планеті, зростанням кількості прихильників здорового способу життя, 

надання споживачам переваги більш якісним продуктам харчування. 

Список літератури: 
1. Свечникова Т. М. Анализ мирового 

рынкапроизводстваорганическойпродукции / Т. М. Свечникова. // 
Московскийэкономический журнал. – 2019. – №8. – С. 326–337. 

2. Willer, HelgaandJuliaLernoud (Eds.): Theworldoforganicagriculture. 
StatisticsandEmergingTrends 2018. ResearchInstituteofOrganicAgriculture 
(FiBL), Frick, and IFOAM – OrganicsInternational, Bonn. Version 1.3 
ofFebruary 20, 2018. 

3. Хайтексельскогохозяйства [Електронний ресурс] / АГРОXXI. 
Агропромышленный портал. Режим доступу: 
https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/haitek-selskogo-
hozjaistva.html 

 

Рудь К.О. (магістрант) 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯФУНКЦІОНУВАННЯСВІТОВОГО РИНКУ ПРАЦІ 

 

Формування світового ринку праці відзначається складністю 

взаємозв’язків його ключових елементів – міграції капіталу та робочої сили; 

безперервними інтеграційними процесами національних ринків праці, 

постійним поглибленням науково-технологічного розвитку, що в сукупності 

призводить до стимулювання міграційних процесів і формування нових 

тенденцій у сфері міжнародної трудової міграції. 
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В першу чергу необхідно дати визначення основному поняттю – об’єкту 

дослідження – ринку праці. Дослідивши основні підходи до визначення 

досліджуваного поняття, можна визначити, що світовий ринок праці – це 

система відносин, що виникають в процесі збалансування попиту і пропозиції 

на робочу силу та ціни на неї у масштабі світу. 

На розвиток світового ринку праці як комплексного системного явища 

суттєвий вплив має глобалізація світогосподарськихзв’язків, оскільки з її 

розвитком бар’єри в’їзду до країн знижуються, уможливлюючи майже 

безперешкодний рух людей, що прагнуть знайти кращу роботу, жити у країні з 

вищим рівнем життя або уникнути проблем, що можуть виникнути у власній 

країні. Таким чином, змінюється структура світового ринку праці. За даними 

звіту Світового економічного форуму «The Future of Jobs Report 2018» розвиток 

світового ринку працівже в найближчій перспективі визначатимуть такі 

фактори, як: впровадження нових технологій, роботизація праці, зміна 

структури ланцюгів створення вартості, нові типии зайнятості, необхідність 

розвитку нових навичок. 

Чотири конкретні досягнення – швидкісний мобільний Інтернет, штучний 

інтелект, широке застосування аналітики великих даних та хмарні технології – 

будуть домінуючими для періоду до 2022 року, оскільки вони позитивно 

впливають на зростання бізнесу. Вони поєднуються з низкою соціально-

економічних тенденцій, що сприяють розвитку бізнесу в поєднанні з 

поширенням нових технологій, таких, як: національні траєкторії економічного 

зростання; розширення освіти та середніх класів, зокрема в країнах, що 

розвиваються; і просування до екологічно чистої світової економіки завдяки 

прогрессу нових енергетичних технологій. 

Незважаючи на те, що прогнозовані обсяги використання роботів-

гуманоїдів залишаються ще дещо обмеженими до 2022 року, але швидкість 

впровадження роботів значно зростає в різних секторах. Компанії в усіх 

секторах, найімовірніше, будуть використовувати стаціонарних роботів, на 
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відміну від гуманоїдних, тоді як фінансова індустрія сигналізує про 

заплановане впровадження гуманоїдних роботів у період до 2022 року. 

Компанії очікують значного зрушення співвідношення виконання роботи 

між людьми та машинами. У 2018 році в середньому 71% від загальної 

кількості завдань у 12 галузях, що охоплюються у звіті Світового економічного 

форуму, виконується людьми. До 2022 року очікується, що це середнє значення 

зміститься до 58% годин виконання завдань людьми і 42% машинами. 

До 2022 року не менше 54% усіх працівників потребуватимуть 

перекваліфікації або підвищення кваліфікації. Навички, що продовжують 

зростати у 2022 році, включають аналітичне мислення та інновації, а також 

активні стратегії навчання. Значно зростає важливість таких навичок, як 

проектування технологій та програмування, крім того - творчість, 

оригінальність та ініціативність, критичне мислення, переконання та 

переговори, також зберігатимуть або збільшуватимуть свою цінність. 

Емоційний інтелект, лідерство та соціальний вплив, а також орієнтація на 

обслуговування також характеризуються зростанням попиту у порівнянні з їх 

поточним рівнем. Всі ці тенденції визначатимуть зростання попиту на 

висококваліфіковану робочу силу, тоді як частка некваліфікованої робочої сили 

поступово зменшуватиметься. 

Згідно останнього звіту Міжнародної організації праці «World Employment 

Social Outlook. Trends 2019» основнимитенденціями на сучасномусвітовому 

ринку праці є зберігання гендерного розриву, дефіцитгідноїпраці, 

значнийрівень безробіття. 

Попит на світовому ринку праціформується з боку так званихкраїн-

реципієнтів. Для якихзалученняробочоїсили з 

іншихкраїнсвітудозволяєстимулюватизростаннясукупногопопиту та ВВП, 

знизитивартістьробочоїсили та отримати доступ до новихзнань та технологій, 

але, з іншого боку, за умов 

значногоприпливунекваліфікованоїробочоїсилисоціальнанапруга в 

суспільствізростає. 
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Пропозиції на світовому ринку праціформуютькраїни-донори, для 

якихтрудоваміграціянаселеннядозволяєзнизитирівеньбезробіття та 

соціальнунапругу, збільшитинадходження та збалансуватиплатіжний баланс за 

рахунокпереказівтрудовихмігрантівтощо. Але поряд з 

цимкраїнивтрачаютьвисококваліфіковануробочу силу, знижують ВВП, 

підприємницькуактивність, оскількивиїжджаєнаселенняпрацездатноговіку, а 

такожзростаютьвікові та статевідиспропорціїнаселення. 
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Рябець В. В. (магістрант) 

РИЗИКИ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ 

Цифрова економіка продовжує розвиватися із високою швидкістю, 

вдосконалюючи здатність збирати, використовувати та аналізувати величезну 

кількість цифрових даних практично про все. Ці цифрові дані виникають із 

цифрових відбитків особистої, соціальної та ділової активності, що 

відбувається на різних діджитал платформах. Глобальний трафікІнтернет-

протоколу зріс із приблизно 100 гігабайт  на день у 1992 році до більш ніж 45 

000 ГБ в секунду в 2018 році [1].А до 2022 р. планується, що глобальний IP-

трафік досягне 150 700 Гбв секунду, чому сприяє все більша кількість людей, 

які вперше з’являються в Інтернеті. 



100 
 

Розвиток та політичні наслідки збору та використання даних значною 

мірою залежать від типу залучених даних: особисті чи неособисті; приватні чи 

державні; для комерційних чи державних цілей; добровільний чи прихований 

спосіб збору, спостережний чи аналітичний. Еволюціонував абсолютно новий 

«ланцюжок вартості даних», який включає компанії, які підтримують збір 

даних, їх зберігання, аналітику та моделювання різноманітних ситуацій. 

Створення цінності виникає після перетворення даних у цифровий інтелект та 

монетизації за допомогою комерційного використання. 

Як можна зрозуміти, цифрова економіка, на сьогоднішній день, охоплює 

все більше сфер життя людини, збираючи різноманітні бази даних, на основі 

тих чи інших активностей. Безперечно, такі дії покликані зробити життя 

суспільства простішим та більш прогнозованим. Але особисто я не звик 

аналізувати ситуацію однобоко, а тому хотів би розглянути можливі ризики, які 

несе в собі діджиталізація міжнародного економічного розвитку. 

Впровадження цифрових технологій також створює виклики, витрати та 

ризики. Нерівномірний доступ до цифрових технологій та обмежений потенціал 

для ефективного їх використання можуть призвести до нерівномірного 

розподілу переваг. Зокрема, це може обійти людей з обмеженою освітою та 

низьким рівнем грамотності; людей в сільській місцевості; людей з 

обмеженими можливостями; малі та середні підприємства.  

Очікується, що посилення діджиталізації та використання цифрових 

технологій матиме руйнівний вплив на робочі місця та навички. Це призведе до 

створення деяких нових робочих місць і професій у різних галузях, особливо 

що стосується виробництва нових товарів і послуг або модифікації існуючої 

продукції. У той же час існує ризик того, що багато завдань стануть 

автоматизованими, що зробить інші професії застарілими і істотно змінюючи 

характер роботи. Нарешті, діджиталізація може змінити умови роботи. 

Наприклад, очікується, що онлайн-робочі платформи, що відповідають 

завданням у всьому спектрі кваліфікацій, перетворять ринки праці шляхом 

вибору більш гнучких контрактів та посиленням конкуренції серед робітників. 
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Такий фактор може призвести до зниження рівня доходів та соціального 

забезпечення. 

Існують також деякі ознаки поляризації ринку праці через технологічні 

інновації, і деякі дослідження вказують на більш високий відносний ризик 

гендерної нерівності. Однак, хоча всі сектори зазнають змін, наслідки значно 

відрізнятимуться між секторами та країнами, залежно від рівня їх 

діджиталізації та структури їх економіки[2]. 

У будь-якому випадку всі країни зіткнуться з проблемою забезпечення 

можливості навчання протягом усього життя, щоб працівники могли бути 

більш гнучкими в плані зміни професії, оскільки діджиталізація економіки 

робить пристосувальні навички все більш цінними.  Для того щоб мати доступ 

до  роботи з новими технологіями працівникам необхідно буде опановувати 

нові професійні навички – від складних навиків аналізу даних та розробки 

алгоритмів і базових навичок використання комп’ютера , до цифрових, як медіа 

грамотність, що необхідна для пошуку інформації, її оцінки якості та цінності. 

Що стосується подолання нерівностей у країнах, що розвиваються, 

діджиталізація приносить і можливості, і ризики. Оптимістичне бачення 

цифрової економіки, що розвивається, може підкреслити всюдисущість та 

демократизацію інформації, що запровадить нову, справедливу та екологічно 

стійку модель зростання, що базується на максимізації людських можливостей 

та добробуту, а не на прибутках. Компанії, які займаються діджиталізацією, 

можуть скористатися новими можливостями для бізнесу та знизити витрати на 

вхід на ринок, збільшуючи потенціал для економічного розвитку[3]. 

У той же час зростає занепокоєння тим, що нові технології порушать цілі 

галузі, розширять існуючі нерівності в доходах і призведуть до подальшої 

концентрації влади та багатства. Зі збільшенням можливостей для 

комп'ютеризації, автоматизації та використання штучного інтелекту. Багато 

професій та спеціальностей може зникнути, навіть якщо зростання виробництва 

та підвищення продуктивності праці принесе більші прибутки капіталу. 
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На базі аналізу вище приведених ризиків діджиталізації економіки  можна 

зробити певні висновки: 

1. Існує стурбованість тим, що широке використання нових технологій, 

автоматизації та онлайн-платформ призведе до втрати робочих місць, зростання 

нерівності доходів та більшої концентрації ринкової сили та багатства. Такий 

дисбаланс може привести до критичної ситуації у рівновазі попиту та 

пропозиції на ринку праці, що може дати ще більш негативний ефект на 

економіку в цілому. 

2. Доступ жінок до можливостей, що пропонується цифровою економікою, має 

бути покращений, щоб зменшити цифровий гендерний розріз і надати більшій 

кількості жінок можливість отримувати додатковий дохід, збільшувати 

можливості працевлаштування та доступ до інформації. Таким чином більша 

участь жінок у наукових, технологічних, інженерно-математичних дисциплінах, 

де вони зараз недостатньо представлені, допоможе отримати більше цінності 

від діджиталізації.  

3. Компанії, організації, уряди та окремі особи повинні бути готові реагувати на 

цифрові форми небажаної поведінки.  Наприклад, кримінальні - які перейдуть у 

цифрову сферу. Також цифрові технології ставлять перед собою юридичні, 

регуляторні та етичні проблеми щодо зростаючої здатності пристроїв та 

алгоритмів до самостійного прийняття рішень за допомогою машинного 

навчання та масштабного аналізу даних.     

4. Посилити використання міжнародних торговельних зв’язків та практику 

донорства для забезпечення розвитку цифрових технологій у країнах, що 

розвиваються. Це дасть змогу скоротити технологічний розрив між країнами, 

забезпечити надійний рівень чесної конкуренції та як результат – підвищити 

рівень вигоди від діджиталізації міжнародного економічного розвитку в цілому. 

Список літератури: 
1. UNCTAD. Digital development: Opportunities and challenges  
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3. International Conference Series on Theory and Practice of Electronic 
Governance. Economic Growth and Automation Risks in Developing Countries Due 
to the Transition Toward Digital Modernity 

 

Чайковський М.Р. (магістрант) 
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АТ «ОТР БАНК» НА 

ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 

OTP Group вважається однією з найнадійніших фінансових інституцій на 

ринках Центральної та Східної Європи, а універсальна модель бізнесу дає 

можливість задовольняти усі потреби приватних та корпоративних клієнтів. 

Група налічує багаторічну історію банківської діяльності з 1949 року.У 1949 р.в 

Угорщині було засновано OTP BankPlc як Державний ощадний банк 

(NationalSavingsBank), який відразу почав діяльність з кредитування і 

розміщення депозитів, поступово поповнюючи перелік своїх послуг, 

розширюючи клієнтську базу і нарощуючи свою ринкову частку. 

OTP Group об’єднує великі дочірні структури, які надають послуги в 

сферах страхування, нерухомості, факторингу, лізингу та управління 

інвестиційними та пенсійними фондами. Через свої дочірні структури Група 

здійснює діяльність на ринках 9 країнах, але очікується, що ця цифра зросте до 

11 країн завдяки майбутньому підписанню угоди про придбання банку в 

Молдові та майбутньому фінансовому закриттю албанської угоди. Завдяки 

останнім придбанням OTP Group відіграватиме важливу роль у всій Європі, 

особливо в регіоні Центральної та Східної Європи, та буде представлена в 

Угорщині, Албанії, Словаччині, Болгарії, Сербії, Румунії, Хорватії, Чорногорії, 

Росії, Молдові та Україні. 

Стратегічна мета групи OTP - стати найбільш успішною універсальною 

банківською групою в Центральній та Східній Європі. Окрім відкритості до 

інновацій, секрет успіху полягає в тому, що головний офіс, розташований в 

регіоні, майже 70-річний досвід роботи та 18,5 мільйонів клієнтів дозволяють 

банку правильно розуміти та відповідати потребам клієнтів. 
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Група OTP входить до складу європейських банківських груп, які мають 

найкращі позиції щодо капіталу та ліквідності, здатні забезпечити умови для 

стабільної діяльності та зростання. У своїй діяльності банк сприяє прозорості, 

розсудливості та повному дотриманню європейських та місцевих норм. 

Банк вірить у майбутнє регіону Центральної та Східної Європи та хоче 

активно сприяти його прогресу. Він пропонуєпродукти та послуги як внесок у 

розвиток регіону, що перевищує середній показник в ЄС. Банк працює над 

збільшенням своєї частки на всіх наших ринках за рахунок органічного 

зростання та придбань. 

Стратегія придбання базується на створенні вартості акціонерів завдяки 

досягненню економії від масштабу та застосуванні досвіду OTP на 

регіональних ринках. Банк продовжує досліджувати нові варіанти придбання; 

успішне завершення придбань може ще більше зміцнити наше регіональне 

становище. 

OTP Bank розробляє зручні та сучасні сервіси, за допомогою яких 

простіше та швидше отримати доступ та відповідати викликам цифрової доби 

та очікуванням наших клієнтів. Нововведення OTP Bank виправдані 

популярністю, оскільки мільйониклієнтів регулярно користуються цими 

продуктами та послугами. Банк шукає нові напрямки та можливості, проводить 

дослідження та включає передовий досвід. На сьогодні у банку є кілька сотень 

проектів розвитку і будуються партнерські відносини з провідними фінансово-

технологічними фірмами в регіоні. 

OTP LAB - це інноваційний центр OTP Bank, де наші працівники-

експерти, стартапита навчальні заклади спільно працюють над розробкою 

банківських продуктів та послуг майбутнього. 

У 2019-му році АТ «ОТП БАНК» суттєво розширив ланку миттєвих 

беззаставних продуктів фінансування клієнтів середнього та малого бізнесу, 

розвинув дистанційні сервіси та підтримує високу якість обслуговування на 

європейському рівні. 
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Швиденко С.І. (магістрант) 

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА 
СВІТОВОМУ РИНКУ КРОВІ 

 

Динамічна зміна кон’юнктури медичного ринку, активізація прогресу в 

даній сфері, зростання якості та рівня медичного обслуговування призвело до 

значного збільшення уваги виробників до питань активізації просування 

продукції крові та її компонентів на світові ринки, що обумовлює актуальність 

теми дослідження. 

Для даного ринку характерним є вплив кон’юнктурних, цінових та 

нецінових факторів, а саме: попиту; державного регулювання; рівня цін; 

наявності виробничих потужностей і функціональних товарних характеристик 

крові і її компонентів; сертифікації та умов транспортування з урахуванням 

температурного режиму та тривалості зберігання компонентів крові. 

Сучасний ринок крові та її компонентів оцінюється в 4,5 млрддол. США 

[1] з високим рівнем щорічного приросту на 20%. При цьому в промислово 

розвинених країнах (США, Японії, ЄС) потреба в крові зростає більш 

динамічними темпами ніж в країнах, що розвиваються. Тенденція щодо 

підвищення попиту на продукцію крові обумовлена більш високим розвитком 

медичної сфери та її державного регулювання.  

При цьому динаміка ринку вказує на потенціал зростання попиту на нові 

компоненти крові: кров на основі вільного гемоглобіну; кров на основі 

перфторглеродів; кров на основі стволових клітин. 

В даний час світову першість у виробництві та продажу крові та плазми 

займають США, де наявна розвинена інфраструктура для проведення медичних 

досліджень, збору, обробки та використання плазми та інших компонентів 

крові. В цій країні нараховується до 600 донорських центрів для здачі крові, а 

система її обробки створює об’єктивні передумови для динамічного розвитку 

галузі, оскільки середня вартість збирання плазми може сягати 150 дол. США, а 

ціна продажу плазми зазвичай починається з 500 дол. США за 1 літр, тобто 
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дана галузь ринку крові та її компонентів є високомаржинальним та 

технологічно складним видом бізнесу, що загалом також впливає і на 

стратегічний аналіз ключових учасників ринку  [2]. 

Головними учасниками ринку в даний час є наступні підприємства 

Grifols, CSL, Octapharma і Shrine. Оскільки понад 70% ринок контролюють 

лише 4 провідні фірми (Grifols, CSL, Octapharma і Shrine), можна зробити 

висновок про існування певного монопольного становища, що підтверджує 

розрахунок індексу Херфіндаля-Хіршмана: ННІ=18²+25²+8²+21²+28²=2238. 

Ключовимитоварнимипозиціямина ринкукомпонентівкрові є: 

 IVIG; 

 Alpha-1 Antitrypsin; 

 Albumin; 

 PdFactor VIII. 

В рамках товарної групи IVIG ключову роль на ринку відіграють 

компаніїGrifols, CSL, Shrine, які загалом займали близько 65% цього сегменту 

ринку. Ринок товарної групи Alpha-1 Antitrypsin є одним з найбільш 

концентрованих, оскільки понад 92% ринку контролюють 3 виробника −Grifols, 

CSL, Shrine. Розподіл гравців на ринках товарної групи Albuminта PdFactor 

VIIIвказує, що дані ринки є відносно конкурентними. 

Загалом товарна сегментація ринку штучної крові та її компонентів 

вказує на високу концентрацію на ринку ключових 4 гравців, при цьому серед 

Grifols, CSL, Octapharma і Shrine в рамках кожної товарної позиція наявна певна 

спеціалізація і нерівномірний розподіл часток ринку на користь домінування і 

світового лідерства у Grifols. 

Основними факторами, що сприяють зростанню ринку в прогнозованому 

періоді, є збільшення геріатричної популяції та кількість хворих на гемофілію, 

поліпшення вироблення імуноглобуліну завдяки появі передових технологій та 

вдосконалених методів очищення (з кращим виходом у плазму); посилення 

захворювань, таких як хронічна запальна демієлінізуючаполінейропатія (CIDP), 

гіпогаммаглобулінемія та інші. До факторів, що можуть гальмувати зростання 
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ринку віднесено жорсткі урядові норми щодо продуктів імуноглобуліну та 

високий ризик виникнення побічних ефектів внаслідок використання 

імуноглобуліну[3]. 

З урахуванням особливостей ринку крові та її компонентів важливими 

аспектами формування стратегії просування нової продукції на нові закордонні 

ринки є: 

- наближення виробництва до основних споживчих ринків крові; 

- високі вимоги до зберігання та транспортування крові; 

- потреба в висококваліфікованому персоналі при виробництві; 

- цінова гнучкість на окремих товарних ринках крові за умови високого 

рівня конкурентності та монопольності ринку. 

Отже, в даний час ринок крові та її компонентів є доволі динамічним та 

значно залежить як від факторів попиту, так і від пропозиції з урахуванням 

обов’язкового державного регулювання окремих аспектів даного медично-

фармакологічного ринку ,особливо це стосується України, де для ефективного 

виведення вітчизняних компаній  на нові міжнародні ринки, уряд має провести 

ряд реформ , які сприятимуть стимулюванню та розвитку цієї галузі. 
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Шулік М.В. (магістрант) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ СПОРТУ 
 

Історично так склалося, що спорт у всіх його формах відіграє достатньо 

важливу роль у житті та розвитку людської спільноти.Глобальний ринок спорту 

досягнув майже 488,5 мільярдів доларів у 2018 році, зроставши зі річними 
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темпами зростання у приблизно 4,3% з 2014 року, і, як очікується, він зросте на 

5,9% до майже 614,1 мільярда доларів до 2022 року, що дає нам змогу 

визначити даний світовий ринок як перспективний [3]. Відповідно до даних 

Єврокомісії [2], валова додана вартість спортивної індустрії в економіці 

Європейського союзу, включаючи товари та послуги, необхідні для заняття 

спортом, і також опосередковано пов’язані із ним, становлять близько 294 

млрд. євро, та більша частина даної вартості формується саме у сфері послуг - 

127 млрд. євро. Внесок спорту до загальної зайнятість складає приблизно 7,3 

мільйонів робочих місць. Щороку у світі здійснюється в середньому 13-15 млн. 

міжнародних подорожей з основною метою спостереження за спортивними 

подіями чи заходами[1, c.442]. 

Зростання ринку останніми роками зумовлено зростанням ринків, що 

розвиваються, та швидкою урбанізацією. Факторами, які негативно вплинули 

на зростання в цей період, були несприятливі зміни клімату та дефіцит 

спортивних професіоналів. Збільшення спонсорських споруд, зростаюча 

популярність кібер спорту, економічне зростання, збільшення кількості 

доступних до Інтернету пристроїв та поява безлічі спортивних каналів для 

задоволення потреб глядачів сприятиме зростанню. Фактори, які можуть 

перешкоджати зростанню цього ринку в майбутньому, - це зростаюча загроза 

від домашніх розваг та посилення правил у галузі спорту. 

До факторів, які сприятимуть подальшому зростанню та розвитку 

глобальному ринку спорту перш за все слід віднести динамічне зростання 

ринку кібер спорту та електронних відеоігор. Протягом найближчого періоду 

очікується, що зростаюча популярність кіберспортивних заходів сприятиме 

світовому ринку спорту. eSport або конкурентні відеоігри - це 

багатокористувацькі відеоігри, в які грають для глядачів, як правило, 

професійні геймери. У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 

заявив, що е-спорт вважається спортивними видами спорту. У 2017 році 

глобальний дохід від електронного спорту досяг 696 млн. Дол. США, і 
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очікується, що до 2020 року вони збільшяться вдвічі, досягнувши 1,5 мільярда 

доларів, лідируючи за темпами зростання в міжнародній індустрії спорту [4].  

До факторів, які перешкоджатимуть подальшому розвиткові глобального 

ринку спорту, ми вважаємо за доцільне, перш за все віднести репутаційні 

скандали. Репутація спортсменів і відповідно видів спорту пошкоджується, 

коли у спортсменіввиявляють позитивні результати тестів на допінг - 

препарати, що підвищують працездатність, - це хімічні засоби, які покращують 

спортивні показники, збільшуючи м'язи та збільшуючи кисневу здатність крові. 

Спонсори та вболівальники, які витрачають великі кошти, відмовляються від 

підтримки спорту, коли виявлено вживання таких препаратів спортсменами, 

також телерадіомовники відмовляються від висвітлення події, спонсори, які не 

бажають підтримувати цей вид спорту та значні падіння відвідуваності 

глядачів, що безумовно призводить до значних збитків. Наприклад, спонсори 

відмовились підтримувати TourdeFrance, щорічних змагань з велоспорту, після 

розкриття гучних випадків допінгу. Допінг-скандали негативно впливають на 

ринок із падінням продажів квитків на спортивні змагання. 

Важливість спорту постійно зростає в країнах, що розвиваються, що 

призводить до збільшення витрат урядів на розвиток спортивної індустрії, 

зокрема на створення спортивної інфраструктури, створення спортивних 

команд та залучення великих інвестицій. Наприклад, план уряду Китаю щодо 

збільшення вартості спортивної індустрії в країні до 813 мільярдів доларів до 

2025 року призводить до припливу великих інвестицій у спортивні заходи, які 

включають заходи, споруди, команди, ліги та інші програми. Так само на 2018-

2020 роки федеральний уряд Індії виділив бюджет на суму 262 мільйони 

доларів для «Програми Хело» для просування спортивної галузі в країні. 

Отже, підсумовуючи можна сказати. Що в майбутньому на розвиток 

глобального ринку спорту будь впливати як стимулюючи фактори, серед яких 

слід відзначити урядові програми, подальше зростання населення на планеті, 

урбанізація, розвиток кібер спорту тощо; так і стримуючи фактори такі як 
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загроза репутаційних ризиків, створення жорсткіших правил, розвиток інших 

складових індустрії розваг. 
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Халмірзаєва К.Р.(магістрант) 

МІГРАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІК КРАЇН 
СВІТУ 

ХХI ст. характеризується стрімким розвиток та становлення 

глобалізаційних процесів. Глобалізація впливає на національну економіку 

кожної країни світу через економічно-соціальні фактори та формує спільні 

тенденції та стандарти розвитку країн. Якщо розглядати процес глобалізації у 

розрізі сучасних тенденцій розвитку ринку міграційного капіталу, можна 

знайти взаємозалежність між збільшенням потоків трудової міграції та 

пропорційним збільшенням руху міграційного капіталу. Це обумовлено 

зростанням грошових трансфертів та зміною напрямів потоків грошових 

переказів в залежності від сучасних тенденцій формування центрів тяжіння 

робочої сили.  

За даними офіційного сайту Організації об’єднаних націй станом на 

вересень 2019 р. кількість мігрантів у світі становить 272 млн. чоловік, з яких 

більш ніж 40% є трудовими мігрантами [4], а основні потоки міграційних 

процесів зосереджені в шести основних центрах тяжіння робочої сили: 
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Сполучені Штати Америки, Близький Схід, Західна Європа, Австралія, 

Азійсько -Тихоокеанський регіон та Латинська Америка. Відповідно до центрів 

тяжіння, що були наведені вище формуються основні потоки руху міграційного 

капіталу [6].   

Якщо розглядати рух міграційного капіталу у контексті трудової міграції, 

то визначення міграційного капіталу – це переказ фінансових потоків 

іноземною робочою силою, іншими словами трудовими мігрантами, з країни-

реципієнта до країни-донора.  

Глобалізація національних економік для країн-реципієнтів однозначно 

позитивно впливає на укріплення економічної стабільності та скорочення 

масштабів бідності внаслідок припливу іноземних фінансів, а от для країн-

донорів відтік трудових ресурсів та ймовірних грошових коштів може означати: 

підвищення рівня безробіття, зменшення кількості працездатного населення, 

підвищення ризиків дестабілізації фінансової та економічної системи, в цілому.  

За статистикою Світового Банку у 2018 р. грошові потоки, що надійшли до 

країн-донорів виросли на 8,8% у порівнянні з 2017 р. та становили у грошовому 

еквіваленті 529 млрд дол США [5].  

За даними щорічного звіту «Міграція та грошові перекази» від квітня 2019 

р., що складається на основі даних Світового Банку, основними країнами-

реципієнтам, що отримали грошові перекази у 2018 р. стали: Індія (78,6 млрд 

дол. США); Китай (67,4 млрд дол. США); Мексика (35,7 млрд дол. США); 

Філіппіни (33,8 млрд дол. США); Єгипет (28,9 млрд дол. США); Нігерія ( 24,3 

млрд дол. США); Пакистан (21 млрд дол. США); В’єтнам (15,9 млрд дол. 

США); Бангладеш (15,5 млрд дол. США); України (14,4 млрд дол. США) [3]. 

Країни, що стали найбільшими донорами грошових переказів у 2018 р. 

стали: Сполучені Штати Америки (68 млрд дол. США); Об’єднані Арабські 

Емірати (44,4 млрд дол. США); Саудівська Аравія (36,1 млрд дол. США); 

Швейцарія (26,6 млрд дол. США); Німеччина (22,1 млрд дол. США); Російська 

Федерація (20,6 млрд дол. США); Китай (16,2 млрд дол. США); Кувейт (13,8 
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млрд дол. США); Франція (13,5 млрд дол. США); Катар (12,8 млрд дол. США) 

[3]. 

Існують країни з економікою, що розвивається, які залежать від грошових 

переказів набагато сильніше аніж від основної економічної діяльності, що 

відбувається на території власної країни. За даними Світового Банку у 2018 р. 

рейтинг країн у яких великий відсоток ВВП складають грошові перекази 

очолили: Тонга (35,2% ВВП); Киргизька Республіка (33,6% ВВП); Таджикистан 

(31% ВВП); Гаїті (30,7% ВВП); Непал (28 % ВВП); Сальвадор (21,1% ВВП); 

Гондурас (19,9% ВВП); Коморські острови (19,1% ВВП); Палестинські 

території (17,7% ВВП); Самоа (16,1 % ВВП) [3]. 

Базуючись на даних за попередні роки експерти Світового Банку 

прогнозують, що у 2019 р. загальна сума грошових переказів буде складати 550 

млрд дол. США, а сфера переказів трудовими мігрантами фінансових ресурсів 

остаточно перетвориться на найбільше джерело фінансування для країн, що 

розвиваються [3].  

Якщо розглядати це питання у розрізі України, то за даними 

Національного банку України можна виділити основні країни притоку та 

відтоку капіталу [7]. У 2018 р. країни з яких до України надходили грошові 

перекази у відсотковому співвідношенні складали: Сполучені Штати Америки 

(17% від всіх надісланих коштів); Ізраїль (13% від всіх надісланих коштів); 

Російська Федерація (9% від всіх надісланих коштів); Італія (8% від всіх 

надісланих коштів); Польща (7% від всіх надісланих коштів); інші (46% від всіх 

надісланих коштів). 

Також, виділимо рейтинг країн до яких було надіслано кошти з території 

України: Російська Федерація (36% від всіх надісланих коштів); Грузія (10% від 

всіх надісланих коштів); Китай (6% від всіх надісланих коштів); Азербайджан 

(6% від всіх надісланих коштів); Узбекистан (4% від всіх надісланих коштів). 

Отже, можна дійти висновків, що формування ринку міграційного капіталу 

прямопропорційно залежить від основних потоків трудової міграції. 
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Однозначно, міжнародний рух капіталу впливає на дисбаланс економічних 

систем  країн світу та формується під впливом економічно-соціальних факторів. 

Проаналізувавши щорічні звіти та статистику світових та національних 

організацій, а також ознайомившись з роботами вітчизняних економістів, 

можна зробити певні висновки що на перспективи розвитку грошових переказів 

впливає середня заробітна плата країни з якої надходять грошові ресурси, це 

впливає на рівень доходів мігрантів, сфера зайнятості або сектор 

працевлаштування в якому залучена іноземна робоча сила, рівень безробіття, 

рівень добробуту країни, політична та економічна стабільність ті інше.  
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Шатик К. О. (магістрант) 

ПРОЦЕСИ РОЗШИРЕННЯ ЄС В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 
 

Для розуміння необхідності єднання свого континенту європейцям 

знадобилося пережити дві світові війни. Демократичні західноєвропейські 

уряду вибрали новий шлях розвитку - економічну і політичну інтеграцію. 
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Результатом стало підписання 25 березня 1957 року Римських договорів про 

заснування Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). 

Сучасний статус ЄС став результатом специфічної форми регіональної 

співпраці, що розвивалася разом із глибокою відданістю ідеалам демократії, 

прав людини та верховенства права. Європейська єдність – об'єктивний процес 

– підготовлена попередніми міжнародними договорами – Маастрихтським 

(1992), Амстердамським (1997) і Ніццьким (2001). В економічній і політичній 

галузях Європейський Союз домігся дивних результатів [1; 2]. 

Метою цих договорів було прискорення зростання і підвищення життєвого 

рівня населення країн - учасниць, зміцнення миру і зміцнення союзу 

європейських держав. Європейське економічне співтовариство спочатку 

об'єднало шість країн - Франції, ФРН, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люксембург. 

В даний час повноправними членами ЄС є 12 країн. Загальна чисельність їх 

населення становить 345 млн. Чоловік. На даний період число країн, що 

входять в ЄС - 28. У грудні 1991 року глави держав і урядів 12 країн ЄЕС на 

сесії Європейської ради в голландському місті Маастрихт прийняли рішення 

створити справжній Європейський Союз: економічний, валютний і політичний, 

ввести єдиний загальноєвропейський громадянство. З 1 листопада 1993 після 

ратифікації країнами - учасницями Маастрихтської угоди офіційною назвою 

ЄЕС стало Європейський Союз (ЄС). Європейський Союз вкрай неоднорідний 

за своєю структурою. До його складу входять райони як з високим, так і з 

відносно низьким економічним потенціалом.  

Відмінності в економічному добробуті по районам Союзу цілком природні. 

У будь-якій країні одні райони розвиваються швидше, ніж інші. Те ж саме 

справедливо і для ЄС. 

Але мета Союзу - підвищення рівня і якості життя кожного його 

громадянина і зміцнення міжнародних позицій ЄС. Європейський Союз 

повністю усвідомлює необхідність спеціальної політики допомоги менш 

розвиненим районам. Саме тому в ЄС створені спеціальні фонди для розвитку 

відсталих територій і областей. 
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Визначено три пріоритетних напрямки регіональної діяльності цих фондів. 

Перший напрямок - допомога слаборозвиненим районам з ВНП на душу 

населення менше 75% середнього по ЄС. Це вся Португалія, Греція, Ірландія та 

Північна Ірландія, великі частини Іспанії і Італії, Корсика і французькі 

заморські департаменти (Гваделупа, Гвіана, Мартініка, Реюньон). 

Другий напрямок - це відродження старопромислових депресивних 

районів, які потерпають від кризи вугледобувної, сталеливарної і суднобудівної 

галузей промисловості. У цих районах, розташованих в основному на території 

Великобританії, Франції і Німеччини, проживає понад 50 млн. чоловік. 

Третій регіональний напрямок адресується відсталим аграрним районам, 

таким як Хайландс і Острови в Шотландії. 

В останні роки райони Союзу проводять послідовну політику щодо 

збільшення своїх повноважень, прагнучи по можливості самостійно визначати 

свою долю. Особливо активні в цьому відношенні землі ФРН. Мова заходить 

навіть про поступове відмирання в майбутньому традиційних національних 

держав і створення «Європи регіонів» на федеративних засадах. Майже 50 

європейських регіонів до теперішнього часу заснували постійні представництва 

в Брюсселі. На регіональному рівні дедалі більшого розмаху набирає 

економічне співробітництво в самих різних областях. Так, франко - бельгійські 

прикордонні райони намагаються створити нову спільність для полегшення 

податкових та адміністративних перешкод на шляху спільного бізнесу. 

Подібним же чином співпрацюють райони Франції та Іспанії, Франції та 

Німеччини. 

Таким чином йде справжнє становлення Єврорегіону - нової «природної» 

спільності. Найбільш характерний приклад франко-німецький Ельзас. Сьогодні 

Ельзас - це символ Євросоюзу, в Страсбурзі (столиці Ельзасу) розташовані: 

Європарламент, Європейський суд з прав людини і Рада Європи. 
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Герасименко Р.С. (магістрант) 

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС І 
МІЖНАРОДНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

Швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій змушує 

організації активно розширювати свій бізнес в усьому світі та приділяти 

особливу увагу розвитку виробничих мереж. Розвиток ІКТ (Інформаційні та 

Комунікаційні Технології) та діджиталізація є центром цієї глобальної 

виробничої мережі. [1]  

Просування ІКТ покращило національну економіку, соціальний прогрес та 

промисловий розвиток, саме тому феномен, який виникає завдяки ІКТ, 

називається Третьою промисловою революцією.[2]  

Діджиталізація - масове прийняття розроблених цифрових послуг 

споживачами, підприємствами та урядами - в останні роки з'явилося як 

ключовий економічний рушій, що прискорює зростання та сприяє створенню 

робочих місць. У сучасних умовах інертної глобальної економіки, 

діджиталізація може відігравати важливу роль у наданні допомоги політичним 

діячам у стимулюванні економічного зростання та зайнятості. Шляхом 

стратегічного економетричного аналізу було виявлено, що, незважаючи на 

несприятливий світовий економічний клімат, діджиталізація забезпечила 193 

млрд. дол. США зростання світової економічної продукції та створила 6 млн. 

робочих місць у всьому світі в 2011 році. [3] 

Однак вплив діджиталізації за країнами та за галузями є нерівномірним. 

Розвинені економіки характеризуються економічним зростанням в майже 25 

відсотків, хоча вони, як правило, у створенні робочих місць відстають на 
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аналогічну різницю від країн, що розвиваються. Основною причиною різного 

впливу діджиталізації є економічні структури розвинених країн та країн, що 

розвиваються. Розвинені країни в основному покладаються на внутрішнє 

споживання, що робить важливими нетрадиційні сектори. У розвинених 

економіках діджиталізація підвищує продуктивність праці і має вимірний вплив 

на зростання. Однак результатом можуть бути втрата робочих місць, оскільки 

робота з низьким рівнем кваліфікації надсилається за кордон на ринки, що 

розвиваються, де робоча сила дешевшає. Навпаки, ринки, що розвиваються, 

більш орієнтовані на експорт та керуються торговими секторами. Вони, як 

правило, отримують більше від впливу діджиталізації на зайнятість, ніж від 

впливу на розвиток. [3] 

Майже всі економісти згодні з тим, що цифрові технології в майбутньому 

ставатимуть все більш важливими для виробничих процесів. Тому можна 

припустити, що виробничі процеси з часом ставатимуть все більш 

капітальними та технологічними - не тільки в розвинених економіках, а й у 

всьому світі. 

Зростаючий капітал та технологічна інтенсивність виробництва впливає на 

міжнародну конкурентоспроможність усіх країн світу. Коли людську працю все 

більше замінюють роботи, комп'ютери та машини, трудомісткі країни, що 

розвиваються, втрачають вирішальну конкурентну перевагу: дешеву робочу 

силу. 

У той же час, поліпшується конкурентна ситуація багатих індустріальних 

країн, оскільки вони краще фінансують витрати на цифрову трансформацію. 

У майбутньому міжнародна конкурентоспроможність окремих економік 

буде вирішально залежати від того, наскільки швидко цифрові технології 

використовуються у виробничих процесах. Ця цифрова трансформація, в свою 

чергу, залежить від того, чи є в країні необхідні ресурси для цього 

перетворення. Наявні ресурси значною мірою залежать від досягнутого рівня 

економічного розвитку. Як правило, це вимірюється рівнем реального валового 
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внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення. За допомогою цього 

показника світ можна поділити на три групи країн. [4]  

Країни західної промислової економіки. Якщо ми подивимось на 

сучасну ситуацію з ВВП на душу населення, то найвищий дохід на душу 

населення мають західні індустріальні країни. Якщо цим країнам вдасться 

просувати використання цифрових технологій, вони стануть ще більш 

конкурентоспроможними. Результатом стане подальше збільшення ВВП на 

душу населення. Зокрема, це стосується США. Ті індустріалізовані країни, які 

зазнають невдачі цифрової трансформації, втрачають конкурентоспроможність. 

Це стосується економічно слабких країн, які також сильно заборговані, такі як 

Греція та, можливо, Італія. До цієї групи країн можуть потрапити також країни, 

які характеризуються «старінням нації», оскільки інноваційна сила та 

продуктивність суспільства, як правило, нижчі. [4] 

Країни Азії, що розвиваються. За останні два десятиліття багато 

азійських країн, що розвиваються, зазнали сильного економічного зростання. 

Тому вони мають фінансові ресурси для цифрової трансформації. Це стосується 

не лише Китаю, але й інших країн Азії, таких як Південна Корея, Індонезія, 

Таїланд та Тайвань. 

Африканські країни, що розвиваються. З одного боку, африканські 

країни мають молоде та зростаюче населення. Якщо цим країнам вдасться 

побудувати цифрову інфраструктуру та просувати освіту, це призведе до 

сильного економічного зростання. 

Деякі з цих країн можуть навіть пропустити «технологічний крок». 

Економісти називають це стрибком. Наприклад, країна, яка ще не має 

стаціонарної телефонної лінії, встановлює мобільну мережу і тому знаходиться 

на тому ж технологічному рівні, що і індустріальна країна. З іншого боку, це 

стає проблематичним для бідних, слаборозвинених економік, які не мають 

цінної сировини та не мають доступу до ринку капіталів. Наслідком може бути 

відставання в економічному розвитку, оскільки країни втрачають 

конкурентоспроможність. [4]  
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Міжнародна конкурентоспроможність країни має вирішальне значення для 

процвітання її населення. Якщо економіка є конкурентоспроможною, 

вітчизняні компанії можуть продавати свою продукцію вдома та за кордоном. 

Це забезпечує робочі місця та приносить дохід працівникам. 

Завдяки підвищенню конкурентоспроможності країна може виробляти 

більше товарів і послуг і, таким чином, збільшувати ВВП - і ВВП на душу 

населення. Світове процвітання перерозподіляється: успішна дигітальна 

трансформація підвищує рівень життя людей. У країнах, які цього не роблять, 

ВВП на душу населення падає. Цифрова трансформація власної економіки, 

таким чином, стає необхідною умовою для забезпечення та покращення 

процвітання країни. [4] 
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Гончарова Г.О. (магістрант) 

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЦФРОВИХ ПЛАТЕЖІВ У 
СЕГМЕНТІ “DIGITALCOMMERCE” 

 

Платіжні послуги є одним із основних елементів будь-якої економіки. 

Завдяки діджиталізації та постійному технологічному розвитку вони можуть 

все більше пропонувати споживачам та підприємствам способи платежів, які 
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будуть більш спеціалізованими, зручними та гнучкими.Цифрові платежі також 

можуть сприяти більшій доступності фінансових послуг, полегшувати 

формування бюджетів, а також допомагати у запобіганні та протидії 

економічній злочинності.  

Сегмент ринку цифрових платежів керується споживчими транзакціями і 

включає платежі за продукти та послуги, які здійснюються через Інтернет, а 

також мобільні платежі у торгових точках (POS) через додатки для смартфонів.  

 

 
Рис. 1 – Обсяги транзакцій у сегменті цифрових платежів із прогнозом 

(2017-2023 роки) [2] 

 

Загальна вартість транзакцій у сегменті "Цифрові платежі" в 2019 році 

становить 4 137 523 млн. дол.Відповідно до даних статистичних добірок [2], 

очікується, що загальна вартість транзакцій покаже річний темп приросту 

(CAGR 2019-2023) у розмірі 12,8%, що призведе до загальної суми до 6 699,201 

млн. Дол. США до 2023 року (рис. 1).З точки зору глобального порівняння 

показано, що найвища сукупна сума транзакцій досягається в Китаї (1570,194 

млн. Дол. США у 2019 році). 
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Рис. 2 – Країни-лідери за обсягом безготівкових операцій станом на 2017 

рік [2] 

 

Найбільший сегмент на ринку – DigitalCommerce загальною вартістю 

транзакцій - 3 391 727 млн доларів у 2019 році (рис. 1). 

Сегмент ринку «Цифрові платежі», керуєтьсяспоживчимиопераціями і 

включає в себе: 

 платежі за продукти та послуги, щоздійснюються через Інтернет;  

 мобільніплатежі в пунктах продажу (POS) через програми для 

смартфонів; 

 транскордонніпрограми «Peer-to-Peer» 

перенаправленняміжприватнимикористувачами.  

Очікується, що вартість транзакцій покаже річний темп приросту (CAGR 

2019-2023 рр.) 7,7%, що призведе до загальної суми 4 561 691 млн. дол. США 

до 2023 року (рис. 1). З точки зору глобального порівняння показано, що 

найвища вартість трансакції досягається в Китаї (988 822 млн доларів США у 

2019 році) [3]. 

Це пов’язано, у тому числі і з підвищенням популярності та довіри 

споживачів до інтернет-магазинів та розрахунків у мережі в цілому. Так, станом 

на 2018 рік, можна привести перелік 10 найбільших за обсягами цифрових 

платежів магазинів (рис. 3). 
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Рис. 3 – Найпопулярніші інтернет-магазини світу у 2018 році за чистими 

продажами у вигляді електронної комерції (у млн. дол. США) [4] 

 

Цей перелік стосується продажу фізичних товарів по цифровому каналу 

приватному кінцевому користувачеві (B2C). В цьому визначенні включені 

покупки через настільний комп'ютер (включаючи ноутбуки та ноутбуки), а 

також покупки через мобільні пристрої, такі як смартфони та планшети. 

Таким чином, використання електронних платіжних систем суб’єктами 

підприємницької діяльності набуває все більшого поширення. Українському 

бізнесу також було б доцільно долучитися до цієї тенденції, аби отримати 

додаткову перевагу у процесі розвитку зовнішньоекономічних відносин. 
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Джурук Н.І. (магістрант) 

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ 
ПРАЦІ 

 

Діджиталізація - один із тих процесів, які стрімко проникають у різні сфери 

діяльності суспільства та чинять на них неминучий вплив. Не дарма її називають 

четвертою промисловою революцією: перехід до цифрової економіки 

характеризується технологічними проривами в багатьох галузях, зокрема, і таких 
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як: робототехніка, штучний інтелект, нанотехнології, квантові обчислення, 

біотехнології тощо. Діджиталізація змінює характер економічних відносин, 

вносить свої корективи до традиційних процесів виробництва та реалізації 

товарів і надання послуг. Швидкий розвиток цифрових технологій 

безпосередньо впливає на якість життя населення, економічну ефективність 

бізнесу та держави, а також сприяє поширенню нових форм організації праці. 

У наш час процеси діджиталізації впливають на появу нових професій не 

лише у технологічному секторі економіки, а також мають значний вплив на 

секторальні зміни світового ринку праці в цілому. Вплив четвертої промислової 

революції принципово змінює характер роботи та значення кар’єри, вимагає 

постійного оновлення навичок працівників.  

Попри те, що діджиталізація відкриває багато нових перспектив, вона може 

спровокувати і нові загрози. Актуальним залишається питання: до яких змін на 

світовому ринку праці вона призведе.  

У 2018 р. TheMcKinseyGlobalInstitute провів дослідження з метою 

з’ясування того, яким саме чином автоматизація виробництва вплине на потребу 

в робочій силі та як зміниться структура зайнятості у різних секторах економіки 

до 2030 р. Зокрема, було встановлено, що на 38% скоротиться кількість 

працівників, робота яких поступово автоматизуватиметься: касири, фахівці із 

виставлення рахунків, оператори з введення даних у облікові системи. Також  

буде спостерігатись тенденція скорочення кількості зайнятих фізичною низько 

кваліфікованою працею (оператори електростанцій, водії транспортних засобів у 

копальнях, зварювальники) – прогнозований спад на 30%. Поетапна 

автоматизація виробничих процесів призведе до скорочення кількості 

працівників, зайнятих збіркою, пакуванням та маркуванням продукції на 50% 

[1], [2, ст. 69].  Таким чином, деякі професії стрімко втрачатимуть свою 

актуальність, що може призвести до високого рівня безробіття серед людей, яких 

замінить робототехніка. 

Разом з тим постійно зростатиме потреба у працівниках нового покоління, 

які зможуть ефективно працювати в умовах автоматизованого суспільства. 
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Зокрема, очікується високий попит на працівників із високотехнологічними 

навичками, наприклад розробників програмного забезпечення для 

автоматизованих систем. Заміна частини працівників автоматизованим 

обладнанням створить необхідність колаборації людей та робототехніки з метою 

підвищення ефективності праці, що призведе до необхідності пошуку нових 

підходів у менеджменті. Важливими у майбутньому будуть і соціально-емоційні 

навички, так як це саме та сфера, у якій автоматизоване обладнання не може 

конкурувати із живими людьми.  

Також важливо розуміти, що деякі професії не зникатимуть, а 

трансформуватимуться, підлаштовуючись під вимоги нового часу, подібно до 

того, як це, наприклад, уже відбулося із професією касира. Встановлення 

банкоматів не призвело до її повного зникнення, однак  змінило функціональні 

обов’язки, які вона передбачає [3, ст. 3]. Зокрема, тепер касири не лише 

проводять оплати, а в першу чергу налагоджують комунікацію з клієнтами 

банку, їх роль стає все більш і більш комунікативною. Подібні зміни 

відбуватимуться у різних суспільних сферах і вимагатимуть від працівників 

гнучкості та адаптабельності.   

Однак багато науковців стурбовані тим, що не всі люди зможуть 

пристосуватися до новацій, спричинених діджиталізацією, і це може призвести 

до нової хвилі безробіття та інших негативних суспільних наслідків. Зокрема С.І. 

Туль та Т.О.Білоброва виокремили для такого явища спеціальний термін – 

«joblessgeneration» [3, ст. 5] (безробітне покоління),  яким вони називають тих 

робітників, які втратили своє попереднє соціальне становище, не зумівши 

пристосуватися до нових вимог світового ринку праці. Така ситуація викликає 

побоювання того, що у суспільстві підвищиться рівень соціальної 

несправедливості, адже діджиталізація, яка має бути благом та приносити 

покращення якості життя для усіх людей, насправді для деяких верств суттєво 

його погіршить [4, ст. 14].  

Тому для того, щоб мінімізувати ризик настання негативних наслідків 

діджиталізації, слід передбачати їх наперед та на державному рівні 
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дотримуватися політики запобігання безробіттю внаслідок масового переходу до 

автоматизованих систем. Зробити це можна лише шляхом масового залучення 

особливо вразливих у даній ситуації працівників до ознайомлення з принципами 

роботи з автоматизованими системами. Важливо, що робити це слід завчасно, 

іще до того як виникне реальна загроза втрати свою професійну придатність 

внаслідок «діджитал-некомпетентності».  

Таким чином, діджиталізація сприяє формуванню технологічних навичок у 

працівників нового покоління, вона покликана зробити процеси виробництва та 

збуту товарів і надання послуг простішими та дешевшими, і, як наслідок, 

покращити життєвий рівень усього суспільства. Разом з тим, як і будь-яке нове 

явище, вона вимагатиме адаптації, до якої держава, працівники та роботодавці 

мусять бути готовими.  
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Ковалишина О.М.  (магістрант) 

МІЖНАРОДНІ ФОНДОВІ БІРЖІ: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Фінансові мережі в Гонконгу, Сінгапурі, і Шанхаї за останні десять років 

помітно просунулися в підвищенні свого статусу як міжнародних фінансових 

центрів, чому сприяло зростання інвестицій в інфраструктуру ринків, числа 

універсальних і спеціалізованих фінансових інститутів, розвиток сучасних 

моделей регулювання фінансових ринків. Все більшої значущості набуває 

функція обслуговування ісламських фінансів. 

Трансформації міжнародних фінансових ринків під впливом глобальної 

кризи супроводжуються зміною правил їх регулювання і, відповідно, 

формуванням нових умов руху капіталів. Тому для країн, які розвиваються, 

МФЦ, посилює необхідність розширення своєї участі у формуванні нової 

фінансової архітектури виходячи з інтересів розвитку національного ринку 

фінансових послуг і його подальшої інтеграції в систему світових фінансів. Цей 

процес, однак, стикається з протидіючою тенденцією - експансією глобальних 

міжнародних фінансових центрів в ці країни з метою розширення зон свого 

фінансового впливу. У цих умовах посилюється важливість цілеспрямованої 

державної політики щодо захисту та підтримки національного сектора послуг і 

розвитку інноваційних продуктів у фінансовій сфері, спрямованих в значній 

мірі на фінансування сталого економічного зростання. Однак є істотні 

обмеження внаслідок недостатньо розвинутої бази регулювання операцій, 

особливо на нових сегментах ринку, необхідності дотримуватися нових 

міжнародних правил, ще більш стримуючих можливість використання важелів 

фінансового протекціонізму. 

Розвиток біржової справи у світі у сучасних умовах не змінив основу 

організації функціонування біржової торгівлі, однак у роботі бірж відбулися 

значні зміни,  що дали змогу зробити їхню роботу більш ефективною, 

полегшити процес торгівлі, удосконалити систему комунікацій [3, с. 157]. 

Надзвичайно видозмінило функціонування біржового механізму використання 
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електронних систем торгівлі, усе більше торгівля на біржах переміщається в 

електронні торгівельні системи, що дозволяє укладати угоди практично 

цілодобово, відкриває доступ багатьом торговцям до біржових майданчиків 

інших країн завдяки сучасним комунікаційним технологіям. Так, наприклад 

створення електронної біржі дозволяє зменшити трансакційні витрати 

виробників на 50 – 60% порівняно з позабіржовим ринком і на 25 – 30% – 

порівняно з класичним біржовим ринком [4, с. 101]. 

Іншою визначальною тенденцією в розвитку сучасної біржової торгівлі в 

світі є об'єднання загальновизнаних світових біржових майданчиків. 

Наприклад, у 2006 р. шляхом злиття американської Нью-Йоркської фондової 

біржі (NYSE) і оператора Euronext була утворена NYSE Euronext,  що стала 

міжнародною фінансовою корпорацією, частиною якої є NYSE і європейські 

біржові майданчики в Парижі, Лісабоні, Амстердамі та Брюсселі. У серпні 2013 

р. регулятори США схвалили продаж Нью-Йоркської фондової біржі 

електронній біржі IntercontinentalExchange (ICE). 

Розглянемо також основні фондові ринки США: 

 NYSE - найбільша торговельна площадка на сьогоднішній день, яка 

розташована в Нью-Йорку. Відома в усьому світі біржа була заснована в 1792 

році, після злиття комерційної організації NYSE з біржею ARCA 

(ArchipelagoHoldings). Зараз в NYSE працюють тільки кращі брокери з усього 

світу. Це вони вдосконалюють всю організацію торгових процесів. Саме на ній 

в дію було введено гібридну систему біржових операцій, яка поєднувала в собі: 

принцип аукціону і електронних ордерів. Існує більше 3500 компаній, які 

займаються аналізом для проведення великогабаритних замовлень; 

 NASDAQ - головний конкурент NYSE в Америці. За свою діяльність це 

автоматизоване котирування цінних паперів дилерської асоціації. NASDAQ 

необхідна біотехнологічним або технологічним компаніям. Великою перевагою 

є просте проходження лістингу. Сьогодні на цьому майданчику котируються 

вже понад 2700 компаній. Надійний, стабільний майданчик NASDAQ сьогодні 

надає широкий перелік послуг (кліринг, торгівля на біржі); 
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 AMEX - наймолодша біржа з представлених, почала свою діяльність не 

так давно, але на ній вже функціонує понад 450 електронних видів ETF. По суті 

біржею володіє NYSE. Майданчик використовує досконалу законодавчу базу, 

яка виступає гарантом механізму інвестування. 

Після об'єднання ICE-NYSE Euronext стане третім найбільшим біржовим 

оператором в світі [2]. У результаті таких об'єднань біржових майданчиків 

«підвищився якісний рівень та ефективність біржової торгівлі за рахунок 

гармонізації її правил, процедур, клірингу тощо» [1, с. 28]. 
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Костьович А.М. (магістрант) 

ПЕРСПЕКТИВА ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНОЗЕМНИХ ТА 
РОЗВИТОК ІСНУЮЧИХ В УКРАЇНІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ 

ПЛАТЕЖІВ ЯК НАЙБІЛЬШ ПРІОРИТЕТНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
СУЧАСНОСТІ 

  

Актуальність даної теми полягає у  потребі розширення можливостей у 

сфері безготівкових фінансових послуг в Україні шляхом як залучення 

міжнародних іноземних платіжних систем, так і створення нових програм в 

рамках існуючих систем електронних платежів.  
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Аналіз ступеня дослідженості питання: У науковій літературі найбільш 

активно проблеми розвитку платіжних систем і безготівкових платежів 

досліджують В. Базилевич, О. Барановський, В. Білоусова. Г. Крамаренко,         

С. Левшаков, О. Махаєва присвятили свої роботи сьогоденню та перспективам 

розвитку платіжно-розрахункового обороту в Євросоюзі. 

Вивчення стану розвитку безготівкових розрахунків у міжнародній та 

вітчизняній практиці; визначення основних переваг та недоліків їх застосування; 

обґрунтування заходів покращення використання безготівкових розрахунків в 

Україні.  

Безготівкові розрахунки мають ряд переваг у порівнянні з готівковою, ними 

активно користуються у розвинених країнах.  

Зараз найбільш популярною світовою платіжною системою, є PayPal (203 

країни світу, 26 валют, близько 140 млн. користувачів), це зручний спосіб 

переказу коштів та здійснення безготівкової оплати. В Європі популярною є 

система STEP2 [5]. Лідером серед платіжних систем України є система 

WebMoney. На сьогоднішній день динамічно розвиваються системи 

безготівкових роздрібних платежів, світовими лідерами серед яких є VISA та 

MasterCard. Крім того, відбуваєтьсяактивнийрозвитокнаціональнихплатіжних 

систем, діяльністьякихнабуваєрегіональнихмасштабів. Що ж стосується 

платіжних систем для крупних сум, то найімовірнішою до залучення в нашу 

країні можна вважати систему EURO1, яка вимагає від потенційних учасників 

певних критеріїв. Вони зобов’язані: 

• Мати право проводити банківські операції; 

• Мати свій зареєстрований офіс в державі-члені ОЕСР або в державі-члені 

ЄС; 

• Брати участь через офіс системи (або через його зареєстрований офіс або 

філію в ЄС); 

• Мати прямий доступ до TARGET2; 

• Мати власні кошти не менше € 1,25 млрд (в значенні банківської 

Directive31); 
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• Мати короткостроковий кредитний рейтинг принаймні P2 (Moody 's) або 

А2 (Standard &Poor' s) або еквівалент; 

• Дотримуватися і погоджуватися на обов'язковість для них правил Euro, а 

отже й іншої документації системи EURO1; 

• Надати адекватні технічні і експлуатаційні об'єкти, які відповідають 

технічним характеристикам, закладеним EBA Clearing і чия експлуатаційна 

надійність повинна бути засвідчена EBA Clearing; 

• Повідомляти філії EBA Clearing, відділень та філій, розташованих в ЄС, 

коли будуть включені допоміжні адреси учасника Euro1; 

• Бути членом Європейської бізнес асоціації, яка являє собою об'єднання під 

французьким чинним законом як форумом для вивчення і обговорення всіх 

питань, що становлять інтерес для її членів, зокрема питань, пов'язаних з 

платежами в євро і розрахунками по операціях в євро. 

Крім того, учасник (або заявник) повинен надати юридичний висновок для 

обґрунтування своєї здатності брати участь в системі; 

Отже, з цих вимог можна зробити висновок, що майбутня асоціація з ЄС 

стане відправним пуском для інтеграції нашої країни в цю платіжну систему, що 

полегшить перекази платежів на крупні суми та забезпечить ефективніший та 

оперативніший розвиток малого та середнього бізнесу. 

Недоліками платіжних систем є те, що деякі з них займаються шахрайством, 

послуги багатьох платіжних систем не доступні в Україні, крім того, сплата за 

послуги є великою. 

Сінгапур є першим у світі за кількістю безготівкових розрахунків [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа.]. Частка безготівкових розрахунків у загальному обсязі 

споживчих платежів у Сінгапурі у 2015 р. становила 61%, а кількість дебетових 

карток перевищувала кількість населення країни майже у 4 рази. У Франції 

частка безготівкових розрахунків склала 59%, Канаді – 57%, Великобританії – 

52%, а США – 45%.  

В Україні у ІІ кварталі 2016 р. в обігу знаходилося 57,5 млн. карток 

(активних – 30,9 млн). Безконтактних карток було випущено 1,68 млн. (на 0,58 
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млн. більше, ніж у 2014 р.). За той же період в Україні було здійснено 427 млн. 

безготівкових операцій на суму 132,9 млрд. грн, в той час як операцій з участю 

готівки – 187 млн. на суму 247,5 млрд. грн. Частка безготівкових операцій у 

загальному обсязі операцій склала 34,9% (на 3,7% більше, ніж у 2015 р. та на 

17,5% більше, ніж у 2013 р.).  

Незначна питома вага карток з чіпом пояснюється недостатньою 

оснащеністю торгівельних і сервісних мереж зчитуючими пристроями. А 

основними проблемами розвитку вітчизняного ринку безготівкових платежів є 

недостатній рівень захисту та висока вартість безготівкових платежів, 

недосконале правове врегулювання відносин між учасниками та користувачами 

платіжних систем, недостатній рівень фінансової грамотності населення [0]. 

Уряд України намагається зменшити кількість готівки в обігу (створено 

систему ПРОСТІР), проте проблеми все ще існують. На нашу думку, доцільним 

було б розширити доступність роздрібних платіжних послуг, створити умови для 

легкого користування електронними платіжними системами, заохотити та 

ознайомити населення з процесом здійснення безготівкових розрахунків, а також 

розвивати економіку на більш глибокому рівні (що призведе, у свою чергу, до 

стабілізації курсу гривні, підвищення доступності пристроїв для здійснення 

безготівкових розрахунків, росту довіри міжнародних платіжних систем до 

України, що дозволить використовувати їх та зменшить комісії) та впровадити 

СЕП Європи, що є досить реальним. 

Безготівкові розрахунки є значно вигіднішими та кращими для економіки, 

тому всі розвинені країни світу активно використовують цей спосіб розрахунків. 

Хоча, згідно зі статистикою компанії MasterCard, Україна вийшла на третє місце 

в Європі по зростанню кількості транзакцій по пластикових картках, уряд уже 

представив стратегію щодо зменшення готівкових розрахунків в країні до 2021 

року, проблеми все ще існують, адже люди не готові зовсім відмовитися від 

готівки, враховуючи її зручність та анонімність. Перспектива впровадження в 

Україні СЕП Європи достатньо чітка, а бар’єри незначні. Тож користування 

такими послугами СЕП Єврозони дозволить пройти певний етап уніфікації з 
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європейськими країнами та перейняти їх досвід переходу до безготівкових 

розрахунків. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ В СВІТОВОМУ 
ФІНАНСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

На початку XXI ст. частка іноземних операцій в провідних банках світу 

складає більше 30% від загального обсягу їхньої діяльності та сукупного 

прибутку.[1] 
Головним напрямом розвитку міжнародного банківського бізнесу стала 

транснаціоналізація банківської діяльності, розвиток та укріплення позицій 

транснаціональних банків (ТНБ) на міжнародних фінансових ринках. 

Основними передумовами транснаціоналізації стали: 

 концентрація та централізація банківського капіталу; 

 розвиток і укріплення позицій фінансово-промислових груп; 

 підвищення конкуренції на національних ринках; 

 виникнення ринку евровалют та інших глобальних фінансових ринків; 
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 створення глобальної інформаційно-фінансової мережі, яка значно полегшувала 

процес переміщення капіталу; 

 зростання необхідності в забезпеченні фінансовими ресурсами 

транснаціональних корпорацій (ТНК). [2] 

Транснаціональні банки є універсальними банківськими комплексами, які 

мобілізують значні обсяги коштів в різних валютах, надають кредити на будь-

який термін, здійснюють на міжнародному рівні операції з цінними паперами, 

застосовують різноманітні форми фінансування виробництва і зовнішньої 

торгівлі, розвивають масштабні довірчі операції. Промислові монополії 

отримують від ТНБ комерційну інформацію, рекомендації і консультації з 

приводу організації виробництва, структури управління, прогнози розвитку 

ринків. 

Сучасні ТНБ сформовані переважно на базі великих універсальних 

комерційних банків розвинених країн світу. Багато науковців та фінансових 

аналітиків визначають ТНБ як кредитно-фінансові заклади, які займаються 

багатьма видами фінансової діяльності на національному і міжнародному рівні 

та виділяють чотири їх основні типи: змішані банки німецького типу; 

британський варіант універсальних банків; американські банківські холдинги; 

японські банківські конгломерати.[3] 

Основними заходами підвищення конкурентоспроможності на 

міжнародних фінансових ринках сучасні ТНБ вбачають концентрацію та 

централізацію капіталу шляхом злиття та поглинання. Вони все менше уваги 

приділяють розвитку мережі власних закордонних філій, набагато 

ефективнішим для них є поглинання місцевих банків та їх закордонних 

підрозділів. 

На жаль, певна «ізольованість» України від загальносвітових тенденцій 

розвитку процесів транснаціоналізації не дає їй можливості бути повноцінним 

суб’єктом, а не об’єктом, міжнародної фінансової діяльності. Відсутність в 

Україні власних потужних ТНК і ТНБ значно послаблює її позиції на 
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міжнародній фінансовій арені та обмежує конкурентоспроможність всієї 

економіки. 

На жаль, українські банки, як і банки інших країн, що розвиваються, не 

мають ресурсів, достатніх для створення конкурентоспроможних мереж за 

межами своїх країн, і не здатні надавати своїм клієнтам певні види послуг 

міжнародного рівня. Однією з альтернатив транснаціоналізації для них є 

створення альянсів з розвиненими ТНБ світу, наприклад, міжнародних 

банківських консорціумів (спеціалізованих і загального характеру). 

Створення в Україні спеціалізованих банківських консорціумів за участю 

іноземних банків може бути направлена, в першу чергу, на фінансування 

великих державних та корпоративних проектів, зокрема, в сфері розвитку 

найбільш інтегрованих у міжнародних масштабах галузях енергетики, нафто- та 

газотранспортних мереж, транспортних магістралей, високотехнічного 

машинобудування, суднобудування тощо. [4] 
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ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ 
 

В умовах діджиталізації економіки світові тенденції конкурентної 

боротьби змінилися, зокрема серед компаній-учасників технологічного сектору, 

що є головними двигунами змін. Хоча такі зміни є нормальним явищем, що 
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свідчить про розвиток світового ринку, успішність ведення конкурентної 

боротьби та темпи росту компаній-гігантів викликають занепокоєння щодо 

стабільності існуючої економічної системи. Великі учасники технологічного 

сектору схильні до створення власних споживацьких екосистем надання послуг 

– цифрових платформ. Антимонопольні заходи сьогодення, в цілому, 

спрямовані на запобігання ситуації абсолютного контролю над цінами ринку та 

їх подальшого невиправданого збільшення. Але даний регулятивний апарат не 

в змозі правильно оцінити нові формати надання послуг або споживання 

технологічних продуктів. Наприклад, GoogleSearch, Gmail, Facebook є 

безоплатними для кінцевого користувача. При цьому у випадку Google та 

Facebook джерело прибутку визначається не напряму (кінцевий споживач не є 

платником), а окремими сервісами-надбудовами, що надають можливість 

взаємодії з користувачем зацікавленим особам – рекламодавцям та 

розробникам сторонніх сервісів (Facebook/Google API дає можливість інтеграції 

окремих сервісів своїх платформ в ПЗ третіх осіб, стягуючи додаткову комісію 

за розширені можливості, як-то кількість допустимих запитів/день).  Таким 

чином компанія стає платформою-медіатором такої взаємодії. [1] 

Ці та інші зміни в моделі ведення бізнесу привели до зміщення цілей 

технологічних корпорацій в бік утримання та збільшення кількості 

користувачів своїх сервісів. Отже, наступною ціллю технологічної компанії 

стає розробка оптимального механізму диференціації користувацької бази, що 

має на меті підвищення ефективності взаємодії платформи з її користувачами. 

Це реалізовується шляхом алгоритмізованого збору та аналізу великих масивів 

користувацьких даних, накопичення яких з плином часу потенційно покращує 

точність статистичних моделей компанії, що в свою чергу можна вважати 

конкурентною перевагою. За відсутності аналогічного масиву даних, технік їх 

обробки та великої користувацької бази, ймовірність виникнення рівного 

продукта-конкурента падає з кожним роком через значну асиметрію доступної 

інформації про ринок. 
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Означений факт стає як наслідком, так і причиною вибору технологічними 

компаніями цілей своєї політики злиттів та поглинань (M&A). По-перше, за 

відсутності значної конкуренції на основному ринку, вектор розширення 

компанії не є горизонтальним. По-друге, наявність інформації з використання 

користувачами платформи інших технологічних продуктів дозволяє точніше 

визначати майбутні синергетичні ефекти від поглинання. Інтеграція продукту, 

що використовується великою кількістю користувачів платформи сприятиме їх 

лояльності до платформи та потенційно приведе нових користувачів. 

Альтернативною мотивацією для злиття може бути технологія (патент, кадри 

виключної кваліфікації, тощо), що  сприятимуть розвитку платформи загалом. 

Тому недивним є той факт, що найбільшу активність в процесах злиття та 

поглинання проявляють лідери технологічного сектору – Google, Amazon, 

Facebook, Apple та Microsoft (GAFAM). І хоча платформи та підходи компаній-

лідерів є різними, загальним трендом 2015-2017 рр. була повна інтеграція 

компанії-цілі в екосистему компанії-покупця з припиненням існування 

поглинутої компанії впродовж перших двох років з моменту угоди. [2] 

Цільові компанії були, як правило, молодими та успішними стартапами, 

що були викуплені за ціною, що значно перевищувала ринкову. Тренд, що 

отримав назву, ”killeracquisition”, характеризують викупом компанії, що при 

розширенні у інші ринки може стати потенційним конкурентом існуючого 

лідера. Зважаючи на важливість збереження домінантного положення на 

основному ринку та майбутній підвищений ризик провалу горизонтального 

злиття/поглинання, компанії лідеру вигідніше ініціювати процес якомога 

раніше. 

Таким чином постає ряд питань, зокрема щодо ефективності існуючого 

регулятивного апарату, адже поглинання компанії, що оперує на іншому ринку 

класифікується як конгломератне та розглядається антимонопольними 

органами як відносно слабка погроза конкурентному середовищу. Більше того, 

просунуті методи предикативного аналізу доступні компаніям GAFAM-рівня 

дозволяють виявляти потенційних конкурентів задовго до того, як ті почнуть 
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розширення або підпадатимуть під статичні критерії, якими керується 

регулятор. 

Іншим питанням є методологічне - стандартні методи аналізу вартості 

компаній (з використанням показників P/E, EBITDA та ін.) не надають якісного 

обґрунтування сумам угод злиття/поглинання, що укладаються в  

технологічному секторі. Порівняння двох M&A-угод часто роблять шляхом 

використання показника «доларів за користувача», але його надійність 

залишається сумнівною через істотну частку користувачів продукту обох 

компаній до злиття/поглинання.[3] 

Останнім ключовим питанням є ефективність методів захисту від 

поглинань, що можуть бути використані менеджментом компанії-цілі. Адже 

цілком звичайною є ситуація, коли інтереси засновників/управлінців не будуть 

співпадати з інвесторськими, зокрема у випадку залучення венчурного 

капіталу. Тому питання доступних та ефективних інструментів захисту 

молодих публічних компаній технологічного сектору потребує подальшого 

дослідження. 
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АНАЛІЗ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ 
 

Актуальність тематики дослідження зумовлена тим, що в даний час в 

досвіді провідних країн формуються диверсифіковані транспарентні підходи до 

побудови та реалізації монетарної політики на прикладі монетарної політики 

Японії. 

Метою дослідження є оцінка монетарної політики в сучасній Японії. 
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У 2018 року уряд спільно з Банком Японії в рамках концепції економічної 

моделі «абеномікі» продовжило реалізацію м'якої грошово-кредитної політики, 

спрямованої на збільшення обсягу грошової маси в економіці, з метою 

стимулювання інфляції та подальшого зростання економіки країни. 

В Японії використовується монетарна політика інфляційного таргетування, 

що передбачає планування та управління інфляцією як ключовою проблемою 

національної економіки. У грудні 2017 р. Банк Японії встановив 

короткострокову процентну ставку на рівні -0,1% і прибутковість по 10-річних 

державних облігаціях на рівні 0%. Зараз, через деякий час, можна робити певні 

висновки по даній монетарній політиці. Єна знецінилася по відношенню до 

долара на 20% протягом перших 4 місяців її проведення, що є позитивним 

фактором. Однак здешевлення ієни призвело до ряду негативних наслідків. 

«Державний борг Японії досяг 245% ВВП» [2]. Деякі країни-сусіди, такі як 

Китай і Південна Корея вже не раз обіцяли перейти в стадію валютної війни, 

що має на увазі під собою зниження в даних країнах обмінного курсу 

національних валют з метою збільшення обсягів експорту.  

З 2016 р. Уряд Японії проводить масштабну програму стимулювання 

економічного зростання вартістю 28,1 трлн. єн (близько 258 млрд. дол.). З них 

6,2 трлн. єн будуть витрачені на інфраструктурні проекти, 3,4 трлн. єн - на 

вирішення демографічних проблем, 1,3 трлн. єн - на допомогу японським 

компаніям, які ведуть бізнес в Європі, з метою зниження негативних наслідків 

Brexit, 2,7 трлн. єн - на заходи з надання допомоги постраждалим від 

землетрусу в префектурі Кумамото в квітні 2016 р. 

Головною метою пакету заходів є стимулювання споживчого попиту і 

досягнення 2% -ної інфляції, що є складним завданням в умовах стагнації 

японської економіки. Однак, слідом за зростанням вартості нафти і 

нафтопродуктів, води і електрики, а також медичних послуг в Японії в 2017 р., 

спостерігалося зростання і споживчих цін - індекс споживчих цін Японії в 

жовтні 2017 р. збільшився на 0,8% в порівнянні з попереднім роком. Базовий 

індекс споживчих цін (без урахування свіжих продуктів харчування та 
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енергоресурсів) виріс на 0,2% в цей же період. Активне сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами склало 2,99 трлн. єн (близько 27 млрд. дол. США) Японсьска 

єна з 2000 р. скоротилася в складі СПЗ з 18% в 2000 році до рівня 8,3% в 2019 

році, що вказує на послаблення представлення Японії  на світовому валютному 

ринку. 

Уряд країни ж, використовуючи кошти, отримані від викупу цінних 

паперів центральним банком, вже в січні 2013 року направило 10,3 трлн. єн на 

розвиток економіки. Однак Банк Японії все ще пручався новому прем'єр-

міністру, так як керував ним тоді МасаакіСіракава, незгідний з його політикою і 

належить до іншої політичної партії, ніж сам СіндзоАбе. Прем'єр-міністр 

сподівався, що після відставки глави Банку Японії, яка повинна була відбутися 

в березні 2013 року, його місце займе людина з партії лібералів, цілі якого і 

шляхи їх досягнення будуть збігатися з цілями програми «абеномікі» 

(СіндзоАбе - лідер ліберально демократичної партії Японії). 

За даними Мінфіну Японії, в грудні 2017 р. профіцит рахунку поточних 

операцій платіжного балансу Японії досяг 21,9 трлн. єн (близько 199,9 млрд. 

дол.), що є рекордом останнього десятиліття (зростання на 7,5% в порівнянні з 

аналогічним періодом 2016 р.). Зростання показника пов'язане зі збільшенням 

обсягу японських інвестицій за кордон, а також зростанням припливу 

іноземних туристів в Японію у 2017 р. 

Золотовалютні резерви  Японії в 2017 р. склали 1264,3 млрд. дол.  США. 

Обсяг валютних резервів Японії злегка збільшився в березні 2019 року і досяг  1 

трлн 291,8 млрд. дол. США.  

Державний борг Японії залишається найвищим по відношенню до 

національного ВВП серед розвинених країн, в грудні 2018 року він досяг 9,7 

трлн. дол. 

«Комплекс заходів по новій економічній політиці» розроблений в рамках 

Стратегії пожвавлення Японії передбачає проведення всеосяжних реформ в 

сферах підвищення продуктивності праці і навчання персоналу 

(HumanResourcesDevelopmentRevolution) і впровадження інноваційних 



140 
 

технологій в рамках «четвертої індустріальної революції» і побудова 

«суспільства 5.0» з опорою на останні досягнення в інформаційних технологіях, 

зокрема IoT і штучному інтелекті. 

Згідно «Плану дій з реалізації трудової реформи», порівняно низька 

продуктивність праці в Японії і супутні загальній культурі праці проблеми є 

одними з головних перешкод для відновлення японської економіки. Заходи по 

«революції в розвитку людських ресурсів» припускають, зокрема, зниження 

різниці в оплаті праці постійних та тимчасових співробітників компаній, 

підвищення оплати праці в середньому на 3%, відхід від практики постійної 

понаднормової роботи через підвищення ефективності та результативності 

роботи, застосування автоматизованих систем і штучного інтелекту в сферах, 

де спостерігається брак робочої сили, підвищення ролі жінок в японських 

компаніях за рахунок розширення соціальної допомоги працюючим матерям. 

Для реалізації даних заходів створено комітет з реформи культури праці, 

очолюваний прем'єр-міністром С. Абе. 

Велика увага в «Базовою політиці в галузі економічних і податкових 

реформ в 2017 р.» приділяється регіональному розвитку та відновленню 

регіонів, постраждалих від землетрусів і стихійних лих (північний схід о. 

Хонсю і преф. Кумамото на о. Кюсю). На ці цілі виділяються спеціальні кошти 

з бюджету в рамках проекту «Реконструкція та відновлення 2016-2020 рр.». 

Особливе значення приділяється також підтримки малих і середніх підприємств 

за рахунок податкових преференцій, виділенню субсидій, спеціальних програм 

з підвищення продуктивності праці. 

В табл. 1 наведено структуру офіційних резервних активів України в 2012-

2018 рр. 

Таблиця 1 

Структура офіційних резервних активів України в 2012-2018 рр., % 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Офіційні резервні активи 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Резерви в іноземній 92,26 91,89 87,86 92,93 76,54 82,85 91,62 
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

валюті 

Резервна позиція в МВФ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Спеціальні права 

запозичення 

0,04 0,08 0,05 0,07 17,40 11,51 2,67 

Золото 7,70 8,03 12,09 7,01 6,06 5,64 5,72 

Джерело: складено автором на основі [4] 

Структура офіційних резервних активів України в 2012-2018 рр. 

формувалася під впливом економічних факторів розвитку економіки України, 

напрямку монетарної політики держави та джерел надходження офіційних 

резервних активів. В складі офіційних резервних активів України в 2012-2018 

рр. переважали резерви в іноземній валюті та золото, при цьому частка золота 

скоротилася близько 2%, спеціальні права запозичення зросли на 2,63%, а 

резервна позиція в МВФ була менше 0,01%, за умови скорочення частки 

резервів в іноземній валюті на 0,64%, що обумовлено легкістю зміни резервів 

для операцій НБУ стосовно валютного згладжування в період валютних та 

макроекономічних шоків і нестабільностей в Україні. 

Таблиця 2 

Рівень захищеності національної економіки за рахунок офіційних 

резервних активів України в 2012-2018 рр.  
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Офіційні 
резервні 
активи, млн. 
дол. США 

24546,19 20415,71 7533,33 13299,99 15539,33 18808,45 1673

7,12 

ВВП, млн. дол. 
США 

175781 183310 131805 90615 93270 112154 9021

2 

Резерви у 
складі ВВП, % 

13,96 11,14 5,72 14,68 16,66 16,77 18,5

5 

Джерело: складено автором на основі [4] 

Отже, загалом рівень захищеності економіки України за 2012-2018 рр. 

зростав з 13,96% до 18,55%. При цьому вважаємо їх рівень недостатнім, а 

структуру недиверсифікованою. Головною проблемою в управлінні 
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золотовалютними резервами Національного банку України є те, що в Україні на 

сьогоднішній день існують економічні проблеми, пов'язані з високим ризиком 

девальвації національної валюти, платіжним балансом, борговими 

зобов'язаннями. Дані економічні проблеми планується вирішувати за рахунок 

золотовалютних резервів Національного банку України.  

Тому загалом для України може бути адаптовано досвід Японії в частині 

монетарної політики стосовно використання ключових інструментів 

монетарного регулювання. В Україні, як і в Японії, використовується 

монетарна політика інфляційного таргетування, проте приріст цін за 2016-2018 

рр. вказував на неефективність державної політики в сфері управління 

стабільністю монетарної системи України.  
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Пушкарська А.С.(магістрант) 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНМІЦІ УКРАЇНИ 
 

Підприємницька діяльність у будь-якій організаційно-правовій формі 

неможлива без інвестицій: вже стартовий капітал варто розглядати як 

інвестицію, що стає матеріальною та/або інтелектуальною базою приватного, 

колективного або державного підприємства. У найбільш широкому сенсі під 
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інвестиціями розуміють механізм, необхідний для фінансування зростання і 

розвитку країни. 

Під іноземними інвестиціями слід розуміти будь-який вид майнових 

цінностей, вкладених іноземними інвесторами в іншу країну, враховуючи 

рухоме та нерухоме майно і пов’язані з ним майнові права, в т.ч. право під 

заклад: акції, облігації, різноманітні форми участі в компаніях; права вимоги на 

грошові засоби та послуги, які мають економічну цінність; права промислової 

та інтелектуальної власності тощо.  

Поза тим, незважаючи на форму залучення інвестицій, основним 

чинником, що детермінує їх надходження, є інвестиційна привабливість об’єкта 

інвестиційних капіталовкладень, незалежно від того, чи є ним окреме 

підприємство, регіон, чи держава в цілому. 

За даними Державного комітету статистики України, станом на 01.01.2017 

р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 37325,0 млн.дол. 

США прямих інвестицій, що становить лише 86,1% надходжень 2016 року. 

Тобто, має місце практично “спадний інвестиційний тренд” (табл). 

 Таблиця 

Прямі іноземні інвестиції в економіці України у 2010 – 2017 рр., 
(млн.дол. США) 

Станом 
на 

Усього У тому числі з 

обсяг темп 
приросту, % 

країн 
ЄС 

темп 
приросту, % 

інших 
країн світу 

темп 
приросту, 
% 

01.01.2010 3917
5.7  - 31214.4  - 7961.3  - 

01.01.2011 4383
6.8 11.90 34929.1 11.90 8907.7 11.89 

01.01.2012 4899
1.4 11.76 39588.8 13.34 9402.6 5.56 

01.01.2013 5367
9.3 9.57 42632.4 7.69 

11046.
9 17.49 

01.01.2014 5705
6.4 6.29 43911.4 3.00 13145 18.99 

01.01.2015 4574
4.8 

-
19.83 35592.4 -

18.94 
10152.

4 
-

22.77 

01.01.2016 4337
1.4 -5.19 33042.3 -7.16 

10329.
1 1.74 

01.01.2017 3732
5.0 -13.9 22435.3 -32.1 

14889.
7 44.2 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 
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Надалі характеризуючи пряме іноземне інвестування економіки України 

розглянемо географічну структуру, яка формується під впливом багатьох 

чинників, головних серед яких є розвиток зовнішньоекономічних зв’язків зі 

стратегічними партнерами. Так раніше основним партнером були США та 

Російська Федерація, в сучасних же умовах станом на 01.01.2017 р. головним 

стратегічним економічним партнером України є ЄС (рис. 2). 

  

 
Рис. 2. Структура прямих іноземних інвестицій в економіці України за країнами світу 

станом на 01.01.2017 

Джерело: www.ukrstat.gov.ua 

 Україна залишається привабливою для інвестицій, водночас вона не 

знаходиться осторонь світових процесів, є достатньо інте- грованою у світове 

господарство і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій 

відголос в Україні.  

Cлід відзначити, що у рейтингу агентства Moody'sInvestorsServiceУкраїна 

покращила свій кредитний рейтинг в міжнародному еконо- мічному списку. Він 

змінився з Caa3 до Caa2, що означає зміна прогнозу зі «стабільного» на 

«позитивний» 

У рейтингу Глобального індексу конкуренто- спроможності (ГІК) 2017/2018 

Українапокра- щиласвої позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце серед 137 країн 

світу, які досліджувались (у ГІК 2016/2017 – 85 місце серед 138 країн) [5, с. 80].  

З метою подальшого покращення інвестицій- ного клімату України актуальним 
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на сьогодні є питання удосконалення правової та організа- ційної бази для 

підвищення дієздатності меха- нізмів забезпечення сприятливого інвестицій- 

ного клімату й формування основи збереження та підвищення 

конкурентоспроможності вітчиз- няної економіки.  

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:  

1. В Україні створене правове поле для інвестування та розвитку державно- 

приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності 

для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-

приватного партнерства в Україні.  

2. На території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 

діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають наці- оналізації.  

3. Підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди 

про сприяння та взаємний захист інвестицій  з більше ніж 70 країнами світу .                                           ̆                                   

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження особливостей залучення 

інвестицій в економіку України, слід наголосити на наступних його головних 

результатах. 

1. Іноземні інвестиції слід розглядати як будь-який вид майнових 

цінностей, вкладених іноземними інвесторами в іншу країну, враховуючи 

рухоме та нерухоме майно і пов’язані з ним майнові права, в т.ч. право під 

заклад: акції, облігації, різноманітні форми участі в компаніях; права вимоги на 

грошові засоби та послуги, які мають економічну цінність; права промислової 

та інтелектуальної власності тощо.  

2. Рівень залучення іноземних інвестицій в міжнародні інвестиційні 

проекти залежить від інвестиційного клімату держави. Під інвестиційним 

кліматом слід розуміти сукупність усіх факторів, які враховуються 

потенційними інвесторами під час прийняття рішення про інвестування. 

3. Обсяг іноземних інвестицій в економіку України є вкрай низьким і за 

останній рік можна спостерігати зниження інвестиційної активності, 
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незважаючи на те, що потреба української економіки в інвестиційних ресурсах 

становить не менше 60 млрд. доларів США. Державна політика щодо іноземних 

інвестицій є недосконалою і потребує змін.  

Основними негативними факторами інвестиційного клімату в Україні є 

упереджене  ставлення державних органів влади до іноземних інвесторів, вкрай 

нестабільне правове поле, правова неврегульованість ряду питань, 

безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю, високий рівень 

корупції, недосконала інституційна структура, нестабільність валютного курсу 

та надмірна ступень цінового контролю з боку держави, низький рівень 

споживчого попиту, відсутність розвинутого банківського сектору та 

фондового ринку (зокрема, відсутність інвестиційних банків), вкрай 

недосконала податкова система, яка носить відверто фіскальний характер, 

нерозвинутість лізингових відносин, непропорційна структура промисловості, 

недосконале екологічне законодавство. Вищезазначені питання потребують 

вдосконалення та реформування, для чого у статті пропонуюься окремі шляхи 

та напрямки покрашення інвестиційного клімату в державі в умовах світової 

фінансової кризи. 
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Строілов А.С.(магістрант) 

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ 
 
Під час здійснення процесів злиття та поглинання компанії повинні 

відштовхуватись від певних мотивів, що змушують компанії схилятися більше 

до злиття і поглинання, а не створення нових відділень . Обираючи мотив 

необхідно зважати на актуальність існуючих проблем та на вплив зовнішніх 

факторів. Кожен з етап цього процесу, має містити певний спектр питань, 

вирішення яких дозволить ґрунтовно та без зайвих помилок досягти 

поставлених цілей. При цьому необхідно пам’ятати про можливі проблеми, що 

виникають під час спільної діяльності компаній, пов’язаними з різними 

стилями корпоративного управління, туманністю визначених цілей або ж з їх 

неправдивістю, викривленістю певних показників чи даних. 

Перед остаточним рішенням про злиття чи поглинання компаній існує 

низка етапів які включають у себе:  

1) прийняття рішення щодо злиття чи поглинання – визначення 

необхідності та можливості проведення інвестиційних заходів щодо злиття чи 

поглинання інших компаній;  

2) оцінка можливих результатів при проведенні реорганізації – збільшення 

ефекту масштабу, оцінка можливості освоєння нових ринків збуту та 

отримання інших коротко- і довгострокових вигод;  

3) переговори покупця та продавця, юридичне оформлення документів, 

перевірка правомірності складеної угоди;  

4) безпосередньо процес інтеграції компаній [1]. 

Мотиви злиттів і поглинань умовно можна поділити на три групи: 

створення цінності, транскордонне поглинання і мотиви із сумнівною цінністю 

[2]. 

До групи створення цінності входить мотив отримання синергетичного 

ефекту, та всі випливаючи з нього мотиви. Отримання такого ефекту полягає у 

взаємодоповнюючій дії активів декількох компаній, сукупний результат якої є 
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більшим за суму декількох окремих результатів компаній. Цей ефект може 

виникнути за рахунок [3, с. 171]: 

- економії (досягається, коли середня величина витрат на одиницю 

продукції знижується через збільшення обсягу виробленої продукції); 

- централізації маркетингу. 

- поєднання взаємодоповнюючих ресурсів. Таке злиття характерне, коли 

великі компанії об’єднуються з більш малими, які здатні забезпечувати її 

відсутніми компонентами виробництва дешевше і швидше, аніж створення для 

себе власні виробництва таких компонентів; 

- зростання ринкової міцності як результат зниження конкуренції; 

- підвищення якості управління. Злиття та поглинання може відбуватися 

для досягнення диференційованої ефективності. Тобто, управління активами 

однієї з компаній було неефективним, а після злиття або поглинання новий 

менеджмент буде ефективніше керувати активами; 

- диверсифікованості виробництва. 

До групи мотивів транскордонного поглинання входять [2]:  

1) виявлення недосконалостей ринку шляхом поглинання компанії, 

ринок якої не є досить подібним до ринку компанії-поглинача; 

2) обхід протекціоністської державної політики у сфері виходу 

іноземних підприємств на внутрішні ринки; 

3) обмін науково-технічними досягненнями між компаніями, що 

об’єднуються. Вигоду від такого злиття можна отримати за рахунок економії на 

дорогих дослідженнях, наприклад по створенню нових технологій та продуктів. 

Цей мотив на сьогоднішній день є одним із основних, адже для росту компанії 

необхідним є використання технологічних новинок; 

4) диференціація товарів; 

5) задоволення потреб клієнтів на новому ринку.  

До мотивів із сумнівною цінністю належать [2]:  

1) податкові аспекти. Цей мотив можна пояснити на прикладі. 

Припустимо, що існує високоприбуткова компанія, яка відповідно має велике 
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податкове навантаження. Така компанія може придбати іншу, яка має великі 

податкові пільги. Ці пільги можуть бути використані для створеної у результаті 

придбання корпорації; 

2) особисті мотиви топ-менеджерів. Як один з особистих мотивів є 

розмір заробітної плати і влади менеджменту компанії, адже вони пов’язані з 

розміром компанії; 

3) можливість використання надлишкових ресурсів; 

4) ефект завантаження (тобто, збільшення дивідендів на одну акцію у 

результаті злиття). 

Отже, головними мотивами злиття та поглинання компаній залишаються 

розширення діяльності компанії, підвищення конкурентоспроможності, 

отримання податкових пільг та налагодження більшого за об’ємом та 

якіснішого виробництва. Але, під час планування процесу злиття чи 

поглинання всеодно варто приділяти увагу питанню мотивів, адже це дозволить 

компанії зрозуміти чи доцільно поглинати іншу компанію, чи все ж краще 

обрати інші варіанти. 
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Чернов Я. Д.  (магістрант) 

МІЖНАРОДНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Рух капіталу з країни в країну, що втілюється в купівлі-продажі цінних 

паперів і їх похідних, вже давно набув міжнародних масштабів, визначаючи 

інвестиційну привабливість як національних економік окремо взятих країн, так 



150 
 

і визначених регіонів світу. Важливість дослідження міжнародних ринків 

цінних паперів визначається покладеними на них завданнями стабілізації 

світових фінансових процесів, створення належних умов для забезпечення 

швидкої трансформації заощаджень в інвестиції, а також здійснення контролю 

над операціями з цінними паперами в іноземній валюті. 

Міжнародний ринок цінних паперів – це економічний простір, в межах 

якого відбувається рух капіталу між країнами, що втілюється в купівлі-продажі 

цінних паперів та їх похідних, трансформація якого відбувається під впливом 

тенденцій, що характеризують закономірності розвитку цих процесів. 

Як стверджують фахівці компанії Marsh&McLennan, європейський ринок 

цінних паперів залишається принципово відмінним від американського, на що 

вказує відставання першого в багатьох відношеннях, зокрема у використанні 

власного капіталу для фінансування компаній, поширеності венчурного 

капіталу та відносній частці ІРО. Підтвердженням даної гіпотези є аналіз 

структури міжнародних ринків акцій та облігацій. Так, ринок облігацій 

характеризується найбільшою питомою вагою Американського ринку цінних 

паперів, яка становить близько 42,0%. Питома вага Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону становить 31,5%. Найменша питома вага припадає на Європу, Африку 

та Близький Схід – 26,5%. 

На міжнародному ринку акцій ситуація інша: питома вага Американського 

регіону має найбільше значення і становить 45,0%. Питома вага Європи, 

Африки та Близького Сходу становить 29,5%. Найменшу питому вагу займає 

Азіатсько - Тихоокеанський регіон, що становить 25,5%. Наступною 

особливістю сучасного міжнародного ринку цінних паперів є зростання ролі 

бірж, які розташовані в Американському регіоні.  

Загальна капіталізація Американського ринку цінних паперів у топ-10 бірж 

світу становила 28835 млрд дол. Натомість, найбільша кількість бірж у ньому з 

Азіатсько-Тихоокеанського ринку (загальна капіталізація яких складає 14081 

млрд дол.) 
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Як прогнозується, ринок цінних паперів в 2020 році буде різнитись від 

сучасного. Дана зміна буде спричинена економічними трендами, розвитком 

інновацій, технологій, змінами у банківському секторі. Слід виділити тренди, 

які матимуть значний вплив на ринок цінних паперів майбутнього. Вони 

зазначені нижче. 

 
Аналіз тенденцій міжнародного ринку цінних паперів показує певні 

відмінності в розвитку останнього, які пов’язані з географічним фактором. 

Найбільш розвиненим є ринок цінних паперів Америки, рівень розвитку якого є 

вищим від європейського та азіатського. Прогнозується збереження даної 

тенденції впродовж наступних років. Для міжнародних ринків цінних паперів 

характерним також є створення нових фондових бірж з подальшим 

збільшенням їх вагомості, стрімке зростання капіталізації найбільших 

фондових бірж, що свідчить про стійке зростання економіки країн, в яких вони 

функціонують. Упродовж наступних років прогнозується укріплення 

міжнародного ринку цінних паперів під впливом сприятливих економіко-

технологічних тенденцій. Зростанню рівня капіталізації компаній, акції яких 

котируються на біржах, сприятимуть позитивні демографічні тенденції 

(експансія середнього класу, урбанізація населення, зростання загальної 

чисельності населення) та державна регуляторна політика. 
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Кривошлик А.В. (магістрант)  

ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА  
РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ЄС 

 

Гендерна нерівність - це один з чинників, який має деструктивний вплив 

на розвиток кожної країни. Будь-які прояви дискримінації за статевою ознакою 

також створюють суттєві бар’єри для повноцінного використання економічних 

можливостей. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що Четверта 

промислова революція виокремила людський потенціал як основний капітал, 

що може призвести до добробуту суспільства. Нівелюючи жіночу працю, ми 

тим самим скорочуємо свої можливості вдвічі. Згідно до статистики, 

представленої Світовим банком, частка жіночого населення складає 49,5%[1].   

ХХІ століття - це час нових викликів для жінок. Суспільство стало дуже 

мінливим. На перший план виходить здібність швидко адаптуватись до нових 

умов. На законодавчому рівні жінки все ще зберігають за собою можливість 

отримати оплачувану відпустку по догляду за дитиною, або іншими членами 

родини, за необхідності. [4] Проте, якщо говорити відверто, жінка фактично не 

має можливості на тривалий час припинити свою роботу. Європейський Союз є 

одним з піонерів у напрямку імплементації в життя низки заходів, які 

допоможуть зменшити дискримінацію жінок на робочому місці. Одним з 

можливих варіантів вирішення цієї проблеми стало надання можливості 
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чоловікам братии відпустку по догляду за дитиною. Такий підхід допомагає 

розділити навантаження між батьками. [2] Психологічний бік цієї проблеми є 

набагато складнішим для подолання. Більшість жінок не готова перекласти 

повністю, або навіть частково догляд за новонародженною дитиною на батька. 

Для матері важливо зберігати цей унікальний  зв’язок з дитиною. 

Гендерний аналіз рівня зайнятості економічно активного населення країн 

Європейського Союза демонструє нам (див. таблицю), що у всіх країнах рівень 

зайнятості жінок значно менший, ніж аналогічний показник для чоловіків. На 

допомогу в цьому випадку сучасні тенденції. З одного боку, швидка мінливість 

оточуючого середовища спричиняє багато проблем. З іншого боку, важливість 

вміння адаптуватись до нових умов відкриває нові моживості.  
Країна Частка зайнятості жінок віком від 

15 років, % (2018) 
Частка зайнятості чоловіків віком від 

15 років, % (2018) 

Австрія 55,0 66,0 
Бельгія 47,8 58,7 

Болгарія 47,8 59,6 
Велика Британія 56,8 68,1 

Греція 45,5 60,6 
Данія 59,2 67,2 

Естонія 56,4 70,3 
Ірландія 53,0 67,3 
Іспанія 52,2 63,8 
Італія 39,5 58,3 
Кіпр 58,1 67,5 

Латвія 55,2 67,3 
Литва 55,9 66,2 

Люксембург 52,3 63,5 
Мальта 42,3 66,6 

Нідерланди 58,0 69,2 
Німеччина 55,0 66,2 

Польща 48,8 65,1 
Португалія 53,3 63,8 

Румунія 44,1 63,1 
Словаччина 52,5 67,7 

Словенія 51,7 60,9 
Угорщина 47,9 64,2 
Фінляндія 54,8 61,9 
Франція 50,6 60,1 
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Країна Частка зайнятості жінок віком від 
15 років, % (2018) 

Частка зайнятості чоловіків віком від 
15 років, % (2018) 

Хорватія 45,5 57,7 
Чехія 52,0 68,3 

Швеція 60,8 67,4 
Джерело: складено автором, на основі [5] 

Діджиталізація - це неминучий процес, який рано чи пізно торкнеться 

будь-якої сфери нашого життя. Це явище має свої переваги та недоліки. Серед 

переваг варто відмітити, що працівник вже не повинен мати тісної прив’язки до 

свого робочого місця. Діджиталізація економіки дозволяє працівникам 

ефективно виконувати свої робочі обов’язки та не залежати від місця 

розташування. [3] Така свобода переміщення дає можливість жікам успішно 

суміщати кар’єру та материнство. Діджиталізація роботи - це шанс не 

припиняти кар’єру на певний час після народження дитини.  
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Гайдай К.Д.  (магістрант)  

THE MAIN PROBLEMS OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 
SECTOR IN THE EU 

 
The information and communication technology (ICT) sector can be described 

as a high value-added industry, whose growth requires skilled workforce, well-
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developed infrastructure, public institution support, understanding of the sectoral 

growth scenario and its challenges. One of the industry's essential challenges is a 

shortage of high-skilled ICT professionals in the job market that can be considered as 

the impediment of industry's further development. The growth rate for graduated ICT 

specialists is gradual. But to ensure that growth rate, the higher education institutions 

need substantially to increase the capacity of teaching chance. That could come into 

effect only with significant state’s support not only by increasing the capacity of 

teaching institutions but also by changing the content of education at primary schools, 

scaling up knowledges in STEM subjects. 

In 2018, some 8.9 million professionals worked as ICT specialists across the 

EU-28 which makes up 3.9 % of the total workforce of the researched countries. This 

also means that in only ten years, the number of ICT specialists in the EU has 

increased by more than 40%. While the employment shares are continuously the 

highest in Western Europe, most of the countries from the CEE region – like the 

Czech Republic, Slovenia, and Hungary – are already surpassing or nearing the 

European average share. As a result of the constantly increasing market demand, ICT 

salaries are highly competitive all across the globe. However, earnings fundamentally 

depend on factors such as country, gender, age, education level, and the type of job. 

Payments are also higher at bigger companies and freelancers usually tend to earn 

more than company employees. As statistics show, Europe is still divided into two 

main parts when looking at the salary level of the ICT sector. At the same time, wage 

growth in the Eastern bloc is accelerating well above inflation which remarks a real 

wage increase more than twice as the rate of Western Europe. The ICT industry has 

recently expanded in Eastern Europe by 7%, thanks to significant demand for 

traditional IT services from Western Europe and the USA. As for specific examples, 

in Romania, ICT wages increased with a compound annual growth rate of 11.53%. In 

Hungary, according to Hays’s latest survey, junior software engineer salaries are 

around €1672 on the average, and the wages are increasing exponentially with 

experience gained. Poland’s ICT professionals can be just as much satisfied, as they 
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earn almost twice as much as employees in the construction industry and the business 

sector with their €1914 average sector salary. 

Finally, the education institutions must be aware to increase their capacity to 

ensure the growing demand for ICT specialists. It could not be done without the 

significant states’ support, for example, by changing the content of education at 

primary schools, scaling up knowledges in STEM subjects. The other side of ICT 

industry’s challenge is a lack of the sufficient number of young people to be taught. 

One of the solutions for ensuring the projected number of graduated ICT specialists is 

to attract potential students from the nearest foreign countries. Since there is a high 

demand in labor market for ICT specialists, the potential students can be sure that 

they will have a job in future. Besides, they are interested in digital technologies 

because of everyday involvement in it. 
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Садовий П.С. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВОГО СЕКТОРУ  
 

Діджиталізація (оцифрування), одним словом, означає оптимізацію 

бізнес-процесів за допомогою прийняття безлічі нових цифрових технологій - 
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аналітики великих даних, конвергенції IT / OT, цифрового близнюка, штучного 

інтелекту, навіть 3D-друку та робототехніки. Елементи діджиталізації (або 

цифрової трансформації, або промисловості 4.0) застосовані в різних галузях та 

виробництвах, включаючи продукти харчування та напої [2]. 

Оскільки галузь харчової промисловості та напоїв стикається з 

унікальними викликами (сезонні зміни, попит на диференційовані SKU, 

посилення регуляторних / якісних обмежень, складне планування виробництва 

та суттєвий масштаб виробництва), це унікальна можливість, щоб скористатися 

перевагами діджиталізації. Розглянемо наступні приклади: 

- Інтернет-продажі продуктових товарів процвітають у Північній Америці 

та Західній Європі; Аналіз великих даних дає можливість харчовій 

промисловості глибоко зрозуміти тенденції покупок і можливість передбачити 

(а не реагувати на) потреби клієнтів. 

- Зростає попит на різноманітні продукти харчування та напої; розумні 

фабрики дозволяють зробити більші, дешевші продукти, ніж це було колись 

можливо. 

- Сезонні вимоги потребують, щоб виробничі механізми швидко 

адаптувались; Конвергенція ІТ / ОТ дозволяє операторам заводу повністю 

зрозуміти, як їхні механізми реагують на зміни у виробництві [1]. 

Концепція діджиталізації може здатися приголомшливою, але цього не 

повинно бути, особливо у світі продуктів харчування та напоїв, які звикли до 

постійних змін. Цифрові інструменти готові для використання у цьому секторі, 

ранні користувачі отримують найбільшу перед конкурентами. Але розуміння 

змін - готовність переосмислити давні підходи до бізнесу - повинні бути 

прийняті на всьому підприємстві, від осіб, які приймають рішення в кабінеті 

директорів, до машинних операторів на заводі. 

Зокрема, у сфері продуктів харчування та напоїв підходи до прийняття 

цифрової системи відіграють особливо важливу роль у успіху програми. 

По-перше, програма діджиталізації повинна реалізовуватися стратегічно, 

цілісно, підкріплюючись належним чином навчених, всебічно зацікавлених 
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сторін з ключовими показниками ефективності (KPI), орієнтованими на бізнес. 

Усі сторони повинні визнати, що при діджиталізації процес і організаційні 

зміни є головною частиною трансформації. 

Наступний етап - визначити пріоритет, в якій частині підприємства 

діджиталізація почнеться першою. Ніхто не може зробити це все відразу. 

Підприємства повинні визначити, де в першу чергу почнеться процес, це 

продиктовано чіткими бізнес-імперативами та KPI, які залучають усіх 

зацікавлених сторін, які керуються цим баченням. Етапи є пріоритетними та 

послідовними, щоб створити фундамент, на який можна накласти додаткові 

можливості. Час-цінність мислення повинне інформувати про ці стратегічні 

рішення. 

Дуже важливо партнерство та спілкування з усіма на кожному кроці (хоча 

консенсус, який може паралізувати прогрес, не завжди є ціллю). 

Діджиталізація пропонує інший, швидший, кращий підхід, але потрібно 

пам’ятати про недоліки спроб оцифрування або автоматизування поточної 

роботи, не потрібно створювати нові способи ведення бізнесу [3]. 

Розглянемо можливість створення цифрового двійника ланцюга вартості, 

включаючи управління виробничими операціями та автоматизацію. Це ключова 

частина загальної цифрової нитки і така, яка повинна бути узгоджена з більш 

широкою основною схемою управління даними, яка є критичною при підтримці 

цифрового близнюка. Точно так само важливим є пріоритет у створенні даних, 

підтримці та здійсненні дії. Основним напрямком цих зусиль є прозорість та 

прийняття кращих рішень на підприємстві [4]. 

Для того, щоб діджиталізація спричинила реальні зміни на підприємстві, 

її слід розглядати не просто як ще один спосіб підвищення ефективності. 

Диджіталізацію слід розпочинати стратегічно, повністю підтримувати її всіма 

зацікавленими сторонами та розглядати як оновлення всієї бізнес-моделі. 
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Годебська А.В. (магістрант) 

РОЗВИТОК IT В ЄС 
 

У ХХІ ст. сфера ІТ є найбільш провідною і такою, що швидко розвивається 

та впливає на усі інші сфери суспільного життя країн світу. За останні роки 

інформаційні технології перестали бути окремою галуззю, а були глибоко 

імплементовані у всі сфери суспільного життя. Жодне підприємство у ХХІ 

столітті не може ефективно працювати без інформаційних технологій в тій чи 

іншій мірі задіяних у процесі їх операційної та ін. діяльності. Важливим 

фактором ефективного використання технологій стає не лише витрати  

окремого підприємства, а й у цілому ІТ клімат у країні, регіоні. Таким чином, 

дослідження питання розвитку ІТ є актуальною темою в розрізі усієї економіки, 

а в даному дослідженні економіки ЄС. 

Слід зазначити, що додана вартість сектору ІКТ ЄС в 2016 році становила 

642 мільярди євро, і продовжила зростати протягом двох років після цього. 

Розбиття за підгалузями показує переважання ІКТ-послуг (590 млрд. євро та 

92% загальної доданої вартості сектору ІКТ у 2016 році) над виробництвом ІКТ. 

Підсектор ІКТ-послуг (крім телекомунікацій) є єдиним, у якому спостерігається 

збільшення доданої вартості в середньостроковій перспективі протягом 2006-

2018 рр.[1]. 
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Додана вартість сектора ІКТ становила 4,3% ВВП ЄС. П’ять найбільших 

економік ЄС також були п’ятьма найбільшими генераторами доданої вартості в 

секторі ІКТ; Німеччина (129 млрд. євро або 20%), Великобританія (112 млрд. 

євро або 18%), Франція (99 млрд. євро або 15%), Італія (58 млрд. євро або 9%) 

та Іспанія (41 млрд. євро або 6%). Разом ці п’ять країн становили 69% загальної 

доданої вартості ІКТ-сектору ЄС у 2016 році[2, с. 3]. 

Ціни в секторі ІКТ в середньостроковій перспективі (2006-2017рр.) 

знизилися на 16%, тоді як ціни загалом зросли на 12% за той же період. Це 

підкреслює особливий характер цін на продукцію в секторі ІКТ, який також 

включає покращення якості продукції (наприклад, швидкість процесора). Така 

різниця в ціновому секторі ІКТ стосовно загальної економіки пояснює той 

факт, що в ЄС частка  ІКТ-сектору у загальному ВВП залишалася стабільною 

(близько 4%) між 2006 та 2016 роками [1]. 

Видатки на НДДКР для підприємств ІКТ-сектора зростали швидше, ніж у 

загальній економіці (+ 38% проти + 26% у 2006-2015 роках). Шість головних 

учасників ЄС у частині витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи бізнес-підприємств сектору ІКТ у 2016 році були чотирма найбільшими 

економіками ЄС (Франція, Німеччина, Великобританія та Італія), а потім 

Швеція та Нідерланди: Франція (7,2 млрд. євро або 22%), Німеччина (6,9 млрд. 

євро або 21%), Великобританія (3,8 млрд євро або 12%), Італія (2,3 млрд. євро 

або 7%), Швеція (1,9 млрд. євро або 6%) та Нідерланди (1,5 млрд. Євро або 5%). 

Разом ці шість країн склали 74% від загальних витрат на НДДКР 

підприємствами бізнесу в секторі ІКТ[3, с. 12-13]. 

Персонал НДДКР у секторі ІКТ у 2016 році включав 313 000 еквівалентів 

повної зайнятості (Full-TimeEquivalent, FTE), показуючи ріст у період 2006-

2016 рр., зростаючи швидше після 2009 року[3, с. 14]. 

Орієнтовний рівень державних коштів, що виділяються на НДДКР на ІКТ 

у будь-якому секторі економіки в ЄС, у середньостроковій перспективі за 2006-

2017 рр. зростав, з падінням лише у 2012 р. і досяг 6,7 млрд. євро 2017[4], 

[3, с.16]. 
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На сьогоднішній день кластери в інформаційному секторі ЄС представлені 

наступним чином: інформаційні технології та аналітичні прилади; бізнес-

послуги; технологія виробництва і важка техніка; дистрибуція та електронна 

комерція; обладнання та послуги зв'язку; пластмасові вироби; освітлення та 

електрообладнання; медичні прилади; маркетинг, дизайн та видавнича 

діяльність; металообробні технології [5], [6]. 
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Кубрицький Н.М. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО БІЗНЕСУ: ВИКОРИСТАННЯ 
ДОСВІДУ В УКРАЇНІ 

 

Технологічні зміни, що характерні для ХХІ століття в частині 

“зрощування” телекомунікаційних, ІК технологій та інновацій, зумовили 

введення в науковий обіг понять “цифрові технології”, “цифрова адженда”, 

“цифрова економіка”. Остання являє собою тип економіки, що 

характеризується активним впровадженням і використанням цифрових 

технологій зберігання, обробкою й передачею інформації в усі сфери людської 

діяльності. “Цифровий вихор” [1] який утворюють цифрові технології, 

відкриває унікальні можливості для розвитку нашої економіки та підвищення 

якості життя громадян. Швидкі та глибинні наслідки від переходу на “цифру” 
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будуть можливими лише тоді, коли “цифрова” трансформація стане основою 

життєдіяльності українського суспільства, бізнесу і державних установ, буде 

звичним й повсякденним явищем, в плететься в наш генетичний код, буде 

“нашою ключовою аджендою на шляху до процвітання і основою добробуту 

України” [2, c. 3; 3].  

В епоху ринкової економіки і за часів Сміта мало сенс розраховувати 

точку беззбитковості і оптимальні розміри фірм і компаній, для цифрової 

економіки – це не важливо: компанія може бути дуже маленькою і при цьому 

успішно розвиватися. Власник може бути одночасно і керівником, і виконавцем 

всіх етапів роботи компанії. Головною “цінністю” в цифрову економіку є клієнт 

– який стає головним в процесі економічної діяльність, тому що без нього 

немає сенсу в ній самій. Клієнт вибирає товар покладаючись на поради, 

особистий досвід і рекламу, продавець не має можливості особисто 

контактувати з покупцем. При цьому реклама все так же має свою вагу, тільки 

це вже інтернетреклама, інтернет-мода, інтернет-друзі, інтернет-захоплення і 

т.д. [4, с. 175; 5, с. 683].  

Цифровізацію варто розглядати як інструмент, а не як самоціль. При 

системному державному підході “цифрові” технології будуть стимулювати 

розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів 

підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, 

а також покращення якості життя громадян України [2, с. 5].  

З врахуванням світового досвіду слід зазначити, що впровадження 

цифрової економіки в Україні на початковому етапі має відбуватися одночасно 

за трьома наступними напрямами:   

- технологічним, де всі рішення техніко-технологічного характеру, повинні 

бути стандартизовані, тобто бути безпечним та сертифікованими;   

- інституційно-економічним, який передбачає організацію нових моделей 

управління та бізнес моделей з використанням розумних речей, промислового 

Інтернет-речей, блокчейн технології, її інституційного забезпечення, 
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відповідати нормативно-правовій базі соціально-економічних відносин 

суспільства;   

- виробничим, що включає в себе конкретні бізнес додатки, які 

відповідають вимогам моделей управління другого напряму, який базується на 

технічному забезпеченні та інфраструктурі першого напряму [7, с. 145; 8; 9; 10].  

Цифрова епоха змінює підхід до ведення бізнесу, а також вимоги до 

використовуваних інформаційних технологій: систем управління маркетингом, 

продажами і сервісом; телефонії і мессенджерам; системам документообігу і 

управління персоналом; облікових систем і безлічі інших корпоративних 

додатків.  

“Цифрові” технології необхідні для зростання ефективності української 

промисловості, а в деяких секторах вони стають основою продуктових та 

виробничих стратегій. Їх перетворююча сила змінює традиційні моделі бізнесу, 

виробничі ланцюжки та обумовлює появу нових продуктів та інновацій. 

Діджиталізація для України носить позитивний соціальної характер, адже 

зосереджена на поліпшенні якості інфраструктури соціального забезпечення, 

якості соціальних послуг, організації прозорості та адресності соціальної 

допомоги, та скорочення витрат [2, c. 39, 76]. мікроорганізмів і ферментів на 

сучасному технічному рівні широко застосовуються у харчовій промисловості. 

Загальною закономірність проектів цифрової економіки є орієнтація на 

конкретного споживача і всебічне використання інформації як рушійного 

ресурсу, врахування конкретних особливостей конкретного споживача в 

конкретному місці, і світове використання технологій цифрових трансформацій 

реальних бізнес-процесів. Для того, щоб стати сьогодні цифровими лідерами в 

конкретних сферах економіки потрібно виділяти пріоритетні цифрові проекти, 

які реалізують конкретні організаційні команди. Цифрові команди мають 

зосереджуватись на трьох ключових функціональних видах діяльності, а саме: 

розвивати цифрову стратегію, управляти цифровою діяльністю через їхні 

національні компанії, а також перетворювати в операційну перевагу їх цифрове 

виконання [11, c. 26–27].  
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Активне розгортання високошвидкісних мереж залежить від стимулювання з 

боку держави: зосередивши увагу на формуванні оптимальних ринкових умов, 

ми маємо створити стимули для могутньої експансії на даному ринку 

приватного капіталу. Такими ключовими стимулами є ініціативи щодо 

формування серед громадян України стійких потреб у “цифрових” технологіях 

через такі сфери, як освіта, медицина, туризм, транспорт, електронне 

урядування, “старт-сіті” тощо. Адже кінцева мета – не просто дати громадянам 

інфраструктуру фіксований широкосмуговий доступ, а зробити так, щоб у 

громадян виникали потреби у ньому, особливо ті, що спрямовані на 

покращення життя, комфорт, освіту, бізнес, розвиток і т. ін. [2, c. 32].  

У підсумку варто зазначити, сучасний бізнес і організації традиційної 

економіки повинні адресно долати опір змінам, опираючись на незалежні 

науково-технологічних досліджень, маючи це як культурний цифровий 

імператив, щоб бути успішними в моделі цифрової трансформації і ставлячи 

перед собою завдання стати цифровим лідером [11, c. 30]. Потрібно провести 

дослідження спрямовані на розробку інструментів та механізмів роботи 

віртуальних цифрових коворкінг центрів, цифрових хабів-студій, хабів-

асоціацій та хакатонів, з тією метою, щоб на базі цього пізнання сформувати 

цифрову реальність в Україні. Доцільно розробити “win-win” фреймворк і 

систему взаємодії з безпосередніми розробниками інновацій та технологій, 

адже діловий світ наразі стає більш швидшим, глобальним, мобільним й 

цифровим. 
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Хавронюк А.О. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

Діджиталізація визнана фундаментальним чинником економічного 

зростання та створення робочих місць у світі в сучасних умовах. ЇЇ розвиток 

займає провідне місце в Стратегії «Європа-2020». 

Для явища діджиталізації основним ресурсом є невичерпна, точна, 

надійна, правдива та своєчасна інформація. Основним майданчиком для 

розвитку цифрової економіки є віртуальна мережа безмежного Інтернету. 

Постійне оновлення інформації стимулює компанії до негайного пристосування 

для нових умов, прискорюючи глобалізацію.[2] 

В епоху ринкової економіки і за часів Сміта мало сенс розраховувати 

точку беззбитковості і оптимальні розміри фірм і компаній, для цифрової 

економіки – це не важливо: компанія може бути дуже маленькою і при цьому 

успішно розвиватися. Власник може бути одночасно і керівником, і виконавцем 

всіх етапів роботи компанії. Головною “цінністю” в цифрову економіку є клієнт 

– який стає головним в процесі економічної діяльність, тому що без нього 

немає сенсу в ній самій. Клієнт вибирає товар покладаючись на поради, 

особистий досвід і рекламу, продавець не має можливості особисто 

контактувати з покупцем. При цьому реклама все так же має свою вагу, тільки 

це вже інтернет реклама, інтернет-мода, інтернет друзі, інтернет-захоплення і 

т.д.[1] 

«Цифровізацію» варто розглядати як інструмент, а не як самоціль. При 

системному державному підході “цифрові” технології будуть стимулювати 

розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних факторів 

підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, 

а також покращення якості життя громадян України. [2] 

Значна увага в епоху діджиталізації відводиться bigdata (великі дані) – 

експоненціальному зростанню обсягів, різноманітності і швидкості даних, і 

застосовується при управлінні інформацією, обсяг якої перевищує можливості 

традиційної технології обробки інформації. [3] 
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В Україні ж bigdata реалізовані в розрізі грід-технологій (розподілені 

обчислення). Створена вітчизняна академічна грід-інфраструктура. Її 

позитивом є мультидисциплінарність (теоретична фізика, молекулярна біологія, 

генетика, сцинтиляційні матеріали, астрономія, космічні дослідження), 

негативом – слабка комерціоналізація. Адже Україна – країна з великою 

територією і значною кількістю населення, тому можливість оперування 

значними базами даних могла би бути дуже корисною для розвитку 

економіки.[2] 

Діджиталізація, як явище, провокує і зміну самих робочих місць на 

підприємстві. Так з’являються телецентри та коворкінги. Коворкінг 

розглядають як продукт діджиталізації економіки та світового ринку праці. Він 

сприяє зростанню ролі креативногокласу та технічної інтелігенції, посилюючи 

тенденцію до аутсорсингу.[4] 

Згідно з прогнозом електронного видання «Deskmag»,що спеціалізується 

на дослідженні коворкінгу, до кінця2018 р. майже 1,7 млн. людей по всьому 

світі будуть працювати в коворкінг-просторі. Це обумовлене перш за 

всезростанням кількості нових членів коворкінг-центрів.[3] 

Тож, діжджиталізація – особливий процес змін економіки. Зміна 

основних ресурсів, прискорення бізнес процесів, зміна робочих місць та роботи 

загалом – все це наслідки феномену. У житті кожної компанії, кожної людини 

з’являються нові технологію, які створені для того щоб полегшувати життя, 

ускладнюють і змінюють природу процесів. Міжнародна торгівля відбувається 

завдяки «клікам», здоров’я аналізується за допомогою високотехнологічних 

машин, ризики оцінюються завдяки програмному забезпеченню на базі 

математичного моделювання та інформація аналізується у планетарних обсягах.  
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Московенко Н. В. (магістрант) 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В ЄС  
 

Автомобілебудування - це галузь, яка є показником, який обумовлює 

постійність соціального і економічного розвитку в усіх індустріально-

розвинених країнах, в більшості країнах з економікою, що розвивається. До 25-

30% економічного зростання провідних країн, в окремі періоди історії, 

доводилося на автомобілебудування [1]. 

Величезна різноманітність продукції не виключає поділ ринку на 

сегменти, що визначає його структуру: 

-ОЕМ-ринок, або первинний ринок деталей. У цьому сегменті 

представлені справжні оригінальні запчастини, ті ж, що використовуються на 

підприємствах, які збирають автомобілі. Запчастини первинки упаковані у 

фірмові коробки з назвою компанії. Ще відносно недавно частка первинки 

становила 80% деталей світового ринку. Але після початку кризи в 2008 році, 

ситуація почала швидко змінюватися; 

-Вторинний ринок або Автомаркет, в побуті отримав назву вторички. Цей 

ринок являє неоригінальні автозапчастини. На вторинному ринку представлені 

запчастини від безлічі компаній, і, тим не менш, ринок показує незвичайну 

стабільність. Іноді до сегменту вторинного ринку відносять контрафактні 

автозапчастини, з тієї причини, що копії робляться з деталей від фірм, які 
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базуються на вторинному ринку. Типові представники автомаркета: Bosch, 

CTR, Lemforder, Hans Pries, Ruville і інші. 

Успіх вторинного ринку, на думку фахівців, пояснюється об'єктивними 

факторами: 

1. Правильний вибір цінової політики виробниками; 

2. Розуміння потреб покупця.  

Як показує практика, найчастіше автолюбителі купують такі компоненти, 

як: свічки запалювання, фільтри, пильовики, склоочисники, запчастини 

підвіски. 

Сильна позиція ЄС у світовому автомобільному секторі також походить 

від її ринкової сили. Країни ЄС та Європейської зони вільної торгівлі (Ісландія, 

Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія) у поєднанні мають найбільший запас 

легкових автомобілів у світі, який з 2005 по 2015 рік виріс з 235 мільйонів до 

263 мільйонів автомобілів. Навпаки, запас автомобілів у США зменшується. 

Кількість автомобілів, які використовуються в Японії, залишалася стабільною 

протягом останнього десятиліття, але порівняно невелика (61 млн у 2015 році). 

Але найбільше зростання припадає на Китай, який зараз вже має аналогічні 

розміри на ринку США. Зростання на індійському ринку поки що було нижче 

очікуваних. 

Автомобільний сектор є дуже важливим для корпоративних досліджень 

та розробок у Європі. Європейські автомобільні компанії, перелічені в EU 

Industrial R&D Investment Scoreboard [4], витрачали понад 45 мільярдів євро на 

рік на НДДКР між 2015 та 2018 роками, що становить понад 25 відсотків усіх 

витрат на НДДКР європейськими фірмами. Німецькі фірми витрачають 

найбільше у світі на автомобільні дослідження та розробки. Німецькі 

автомобільні фірми витрачають близько 35 мільярдів євро на R&D, або 78 

відсотків усіх науково-дослідних та дослідницьких розробок автомобілів в ЄС.  

В ЄС додана вартість у всіх автомобільних секторах значна. У 2018 році 

вона становила майже 6 відсотків загальної доданої вартості, що робить його 

більшим, ніж інші основні сектори, такі як виробництво фармацевтичних 
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препаратів та машинного обладнання. У деяких країнах ЄС (Словаччина, 

Угорщина, Чехія та Німеччина: відтепер BIG4) автомобільний сектор складає 

понад 8 відсотків від загальної їх доданої вартості [3]. 

Автомобільна промисловість - одна із ключових галузей промисловості в 

Європі. Її значення в значній мірі випливає з її зв'язків у внутрішній та 

міжнародній економіці та її складного ланцюга вартості виробників 

транспортних засобів, а також постачальників, що постачаються на низці 

потоку, та імпортерів, що продаються нижче, за течією. Автомобільний сектор 

має оборот у кілька сотень мільярдів євро. Додана вартість у європейському 

автомобільному секторі становить близько 140 млрд. євро, що становить 

близько 8% від європейської доданої вартості. У ньому безпосередньо 

працюють понад 2 мільйони людей і дана галузь відповідає за понад 12 

мільйонів робочих місць по всьому Європейському Союзу (ЄС), що 

еквівалентно приблизно 5,5% зайнятості в ЄС. 

Враховуючи суспільну роль автомобільної галузі та економічне значення, 

вона взаємодіє з багатьма ключовими сферами політики ЄС. Окрім очевидного 

зв’язку з конкурентоспроможністю та промисловою політикою, прописаним у 

стратегії "Європа 2020" [2], європейська автомобільна промисловість має 

особливе значення для її взаємодії з політикою внутрішнього ринку ЄС, 

транспортною та енергетичною політикою, екологічною та кліматичною 

політикою, торговельною політикою та політикою досліджень та розробок. 
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Арсенiй В.I.  (магістрант) 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СПІЛЬНИЙ ЦИФРОВИЙ РИНОК ЄС 

 
Сьогодні світова спільнота приступила до третього етапу глобалізації - 

цифрової трансформації суспільства, в першу чергу, під впливом великого 

приросту транскордонних даних. Під цифровою трансформацією економіки 

розуміється прояв якісних, революційних змін, які полягають не тільки в 

цифрових перетвореннях окремих процесів, а й в принциповій зміні структури 

економіки, в перенесенні центрів створення доданої вартості в сферу 

вибудовування цифрових ресурсів і наскрізних цифрових процесів [4]. Новий 

етап глобалізації настав у зв'язку з ростом масштабів транскордонних цифрових 

операцій завдяки віртуальним товарам і послугам. 

Цифровий аспект економічної глобалізації включає:  

- формування і розвиток глобальних електронних мереж, виробництво 

нематеріальних продуктів і послуг IT-компаній;  

- виникнення принципово нових транскордонних віртуальних ринків 

транспортних, банківських, і страхових послуг, а також нових фінансових 

ринків, що діють цілодобово;  

- поява нових IT-суб'єктів міжнародної взаємодії в області цифрової 

економіки в особі ТНК (Amazon, Alibaba, Uber і ін.), міжнародних економічних 

організацій, консалтингових компаній та рейтингових агентств. 

Найбільший вплив цифрової економіки на національну та міжнародну 

економіку здійснюється за допомогою електронної торгівлі. Електронна 

торгівля - проведення торговельних операцій і угод в мережі Інтернет, за 

допомогою яких здійснюється купівля (продаж) товарів, а також їх оплата. 

Операції в електронній торгівлі включають в себе вибір товару, підтвердження 

замовлення, прийом платежів і забезпечення доставки [1, с. 96]. 
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В останні роки ЄС надав значний пріоритет цифровим випускам на 

багатьох різних рівнях та в декількох напрямках. У 2014 році у своїх 

політичних вказівках перед Європейським Парламентом президент 

Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що пов'язаний цифровий ринок 

повинен бути пріоритетним для Європи, і такий ринок призведе до 250 

мільярдів євро додаткового зростання [7]. Цей намір здійснився у Стратегії 

єдиного цифрового ринку для Європи, створеній через рік. У травні 2017 року в 

середньостроковому огляді Стратегії було встановлено, що зроблено важливі 

кроки, що перетворюють політичні зобов'язання на реальність [6]. (Наприклад, 

прийняття Директиви про безпеку мережевих та інформаційних систем [5] та 

прийняття Загального положення про захист даних). 

Щодо співпраці з країнами Східної Європи і Середньої Азії, то Україна 

уклала угоди з науково-технічного співробітництва з 11 країнами Східної 

Європи і Середньої Азії: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, 

Росія, Казахстан, Республіка Киргизстан, Таджикистан, Туркменія і 

Узбекистан. Угоди визначають конкретні області, в яких найбільш ефективно 

може використовуватися на двосторонньому рівні науковий потенціал 

учасників угод. 

Перевагами українського цифрового ринку є: конкурентоздатні затрати на 

робочу силу в поєднанні з можливостями зниження податків на заробітну 

плату; висококваліфікований персонал: впевнені знання в галузі досліджень і 

розробок, а також досвід розробки комплексних програм та додатків; вигідне 

географічне положення. За останнє десятиліття Україна викликала величезний 

інтерес з боку західних країн щодо надання аутсорсингових послуг у сфері 

інформаційних технологій. 

Основним суб'єктом у формуванні порядку денного в рамках інтеграції 

України в спільний цифровий ринок ЄС є Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) [2]. У 2018 

році НКРЗІ від імені України головує над Мережею регуляторних органів 

електронних комунікацій країн Східного партнерства. Згідно «Спільному 
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робочого документу «Східне партнерство - 20 очікуваних результатів до 2020 

року» [3], країни-партнери повинні будуть розробити стратегії використання 

частот, узгоджені між собою і ЄС. Але на даний момент в Україні така 

стратегія не розробляється. У той же час Мережа регуляторних органів 

електронних комунікацій країн Східного партнерства ініціювала процес 

гармонізації ціноутворення і зниження тарифів на роумінг серед країн-

партнерів. Основа для цього процесу закладена - відповідне дослідження дає 

загальний огляд ринків міжнародного роумінгу та законодавчої бази в країнах 

Східного партнерства, а також рекомендації щодо впровадження 

гармонізованого підходу. Незважаючи на розгорнуті дискусії, Україна ще не 

зробила суттєвих кроків по розробці національної стратегії розвитку 

широкосмугового доступу (ШСД) до мережі Інтернет. Такий документ, по суті, 

повинен стати відправною точкою в розвитку необхідної інфраструктури для 

гармонізації цифрових ринків. 

НКРЗІ сьогодні не має достатніх повноважень, щоб на належному рівні 

здійснювати функції регулювання відповідно до стандартів ЄС. Частково в 

зв'язку з цим виникають наступні проблеми: відсутність повної інформації про 

ситуацію з надання ІКТ-послуг в країні; відсутність системного аналізу 

європейського досвіду (включаючи досвід країн СП) по впровадженню і 

використанню сучасних ІКТ-послуг і технологій; відсутність єдиної узгодженої 

методології збору та обробки інформації щодо розвитку цифрової 

інфраструктури; відсутність єдиного координаційного центру зі стратегічного 

планування розвитку даного напрямку; розрив між попитом і технічною 

пропозицією підключення ШСД. 

Додаток XVII до Угоди про асоціацію вимагає, щоб наближення 

законодавства сторін у сфері телекомунікацій починалося з розробки дорожньої 

карти. Карта повинна була бути розроблена і затверджена протягом шести 

місяців з моменту вступу в силу Угоди (тобто до 1 квітня 2018 р.). Тільки після 

цього повинна починатися робота над наближенням законодавства. Станом  на 

сьогоднішній день Україна таку карту не затвердила. 
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Надалі необхідні наступні кроки, які повинні бути включені до порядку 

денного відповідальних органів влади: 

У сфері законодавчого та нормативно-правового забезпечення: 

 введення визначення терміна «широкосмуговий доступ до мережі 

Інтернет»; 

 введення ШСД в фіксованому місці як універсальної послуги; 

 розробка технічних вимог до ШСД; 

 створення системи моніторингу якості послуг ШСД для захисту прав 

споживачів; 

 створення законодавчого механізму, який надасть органам місцевого 

самоврядування можливості сприяння операторам телекомунікацій. 

Необхідним також є впровадження державою мотиваційних інструментів 

як для користувачів, так і для провайдерів. 
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Ханчич О.А. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Останнім часом однією із основних сутнісних ознак неоекономіки є 

активне впровадження, використання та розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, завдяки яким пришвидшується розвиток світової 

економіки, компанії отримують більше можливостей на ринках збуту, 

відбувається покращення комунікацій з цільовими групами та зростання їх 

конкурентоспроможності. 

Дослідженню сутності терміна «діджиталізація» присвячено багато 

наукових праць, а сутність діджиталізації та її роль у світовому економічному 

розвитку є предметом досліджень багатьох сучасних науковців. Основні 

підходи до трактування цього терміну узагальнимо в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Наукові підходи до трактування терміну «діджиталізація» в економічному 

контексті 
Автор, джерело Визначення 

Гусєва О.Ю., Легомінова 
С.В. [3, с. 34] 

«глибина трансформація, проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та 
автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та покращення 
комунікаційної взаємодії зі споживачами» 

Диба М.І., Гернего Ю.О. 
[4, с. 52] 

«інформація, а саме - оцифрування значних обсягів знань і даних, що зумовлює 
якісні зміни в поведінці суб’єктів господарювання» 

Лігоненко Л., Хріпко 
А.В., Доманський 
А.О.[5, с. 25] 

«спрощене тлумачення терміну «діджиталізація бізнесу» – перенесення бізнес-
процесів у електронний вигляд. Проте цим процес діджиталізації не обмежується. 
Інформаційно-комунікаційні технології змінюють (оцифровують) спочатку окремі 
бізнес-процеси в бізнес-організаціях, а поступово формують віртуальну (цифрову) 
бізнес-модель, «переносячи» бізнес в «світ діджиталу» 

Тетерятник Б.С. [7, с. 23] 

«заснований на можливостях ІТ-індустрії процес застосування суб’єктами 
господарювання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення мети 
господарської діяльності, спрямований на зміну існуючих господарських відносин 
шляхом їх діджиталізації; сукупність актів реалізації діджитизованих об’єктів для 
досягнення цілей господарської діяльності, що розглядаються в їх єдності та 
пов’язані з формуванням нової форми господарських відносин – цифрової» 

Джерело: систематизовано автором на основі [3-5; 7] 
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Проаналізувавши вищенаведені поняття, ми дійшли думки, що 

діджиталізація в економічному контексті – це використання суб’єктами 

господарювання усіх можливостей інформаційно-комунікаційних технологій 

для підвищення ефективності господарської діяльності, збільшення 

конкурентоспроможності підприємства, що позитивним чином впливає як на 

національну, так і світову економіку загалом. 

Світовий досвід продемонстрував здатність діджитал-технологій не лише 

безпосередньо забезпечувати зростання як національної, так і світової 

економіки, але і створювати синергетичний само підтримуючий ефект за 

допомогою використання значної кількості екстерналій, які поширюються на 

технологічну, соціальну, економічну, інфраструктурну та інтелектуальну 

складові світового економічного розвитку. Так, відповідно до розрахунків 

експертів Європейського Союзу, при призупиненні процесів цифрової 

трансформації кожного року буде втрачатись близько 600 млрд. євро, і цей 

висновок призвів до активного просування в країнах-членах ЄС ідеї єдиного 

цифрового ринку, який, за підрахунками експертів, до 2020 року буде здатний 

утворити біля 6 млрд. різноманітних зв’язків фізичних осіб з мережею Інтернет 

[1].  

В Україні також інформаційні технології набули усеохоплюючого 

характеру. Зокрема, у 2014 та 2017-2018рр. відбулось зростання рівня 

технологічного розвитку України, що є позитивним моментом, адже свідчить 

про збільшення використання нових технологій у виробництві, впровадження 

інновацій у виробництво (рис. 1). 

Задля прискорення впровадження ІКТ в Україні у січні 2018 р. була 

затверджена Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 

2018-2020 рр. [6]. Це говорить про створення нормативних передумов задля 

удосконалення технологічного базису українського суспільства. 
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Рис. 1. Рівень технологічного розвитку України у 2012-2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними[2] 
 

Таким чином, зазначимо, що діджиталізація світового економічного 

розвитку за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 

сприяє розвиткові національних та світової економіки, підвищенню 

конкурентоспроможності компанії на ринках збуту та пришвидшенню 

комунікаційних процесів між гравцями ринків збуту. В Україні, яка володіє 

значною кількістю фахівців в цій галузі та поставляє на світовий ринок 

різноманітні розробки в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, є всі 

можливості для розвитку національної економіки та її інтеграції у світову 

економіку. 
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Урсуляк І.О. (магістрант) 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИКОРИСТАННЯ 
ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ  БАНКІВ  

Глобалізація фінансових відносин, суттєві досягнення в технології – поява 

мікропроцесорних пластикових карток, швидкий розвиток телекомунікацій, в 

першу чергу, глобальної мережі Інтернет, започаткували новий напрям у 

банківськіх технологіях– Інтернет-банкінг.  

Поняття “Інтернет-банкінг”(Internetbanking) увійшло в сучасний бізнес на 

початку 80-х років, коли перші західні банки почали надавати своїм клієнтам 

деякі послуги без відвідування банку, іншими слова обслуговування клієнтів в 

дистанційному режимі. 

Дистанційне банківське обслуговування – це проведення операцій по 

рахунках клієнта на підставі його дистанційних розпоряджень, а дистанційне 

розпорядження – це розпорядження банку виконати певну операцію, передане 

клієнтом погодженим каналом доступу з певною процедурою передачі 

розпоряджень [1]. 

На думку О. Рудої, інтернет-банкінг – це один 

ізвидівдистанційногобанківськогообслуговування, завдякиякому доступ до 

рахунків та операцій за рахунками забезпечується в будь-який час та з будь-

якого комп’ютера, який підключений до Інтернету, а також який має 

стандартний браузер[2].  
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Інтегруючи ці визначення, можна узагальнити, що інтернет-банкінг – це 

метод дистанційного управління власним банківським рахунком за допомогою 

мережі Інтернет без використання спеціалізованого програмного забезпечення 

та необхідності особистої фізичної присутності у відділенні банківської 

установи..  

Сьогодні українські банки широко впроваджують такі інноваційні 

технології, зокрема останнім часом набули широкого поширення мобільний 

банкінг.  Ця технологія забезпечує віддалений доступ до банківських послуг 

через веб-браузер, який є найбільш перспективним, зручним та прогресивним. 

 Експерти відзначають, що протягом 2014-2019 років у сфері електронного 

банкінгу в Україні відбувся значний прорив.  Швидкий розвиток Інтернет-

банкінгу в Україні провокує зростання користувачів Інтернету.  Проведений 

моніторинг розвитку Інтернет-банкінгу в Україні дозволив виділити провідні 

банки та визначити суттєву диференціацію у розвитку систем віддаленого 

банківського обслуговування для роздрібних клієнтів.  Варто зазначити, що 

найбільша функціональність, а саме: понад 70 варіантів - від переказів та 

відкриття депозитів до ведення господарства та придбання квитків у 

ПриватБанку;  понад 37 варіантів в системі Ощадбанку;  понад 35 в Альфа-

Банку[3]. 

Одним з найбільш активних та технологічних учасників міжбанківського 

ринку є АТ «Альфабанк Україна».  За результатами номінації BankOnline та 

розвитку обслуговування клієнтів через Інтернет та мобільний банкінг було 

надано рейтинги відповідним банкам, зокрема, перше місце посів Monobank, 

який створив проект на базі UniversalBank. 

Monobank це «просунутий» Інтернет-банкінг, що складається з мобільного 

додатку та звичайної кредитної картки, виданої UniversalBank.  Саме рахунки в 

UniversalBank будуть фізично зберігати кошти, якщо ви покладете їх на карту 

Monobank.Загалом, експерти міжнародної консалтингової фірми 

Bain&Company вважають, що до 2020 року 95% усіх роздрібних банківських 

операцій здійснюватиметься за допомогою цифрових технологій.  Це пов’язано 
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з активним розповсюдженням мобільного Інтернету та наявністю мобільних 

пристроїв.  Згідно з опитуванням, минулого року більше половини операцій з 

роздрібними банківськими операціями проводилися через Інтернет та мобільні 

канали.  Якщо додати ви користання банкоматів, частка «цифрових» 

банківських операцій перевищить 85%, а найближчим часом - 95% [4]. 

Опитування приватного банкінгу Private Banking Survey 2018 року показує, 

що значна кількість клієнтів звертають увагу на послуги онлайн та мобільних 

банків.  56% учасників опитування зазначили, що наявність сучасних та 

зручних онлайн-сервісів є одним із ключових критеріїв вибору банку. 

Завдяки дерегуляційним заходам НБУ, зокрема після вступу в дію нового 

Закону про валютні та валютні операції протягом місяця, українці купували 

валюту на суму 52 мільйони доларів у банків в Інтернеті.  Раніше такі банки 

надавали такі послуги: ПриватБ, Монобанк та Альфа-Банк Україна.  З лютого 

2019 року до цієї когорти приєднався Укрсиббанк.  Окрім надання стандартних 

онлайн-банківських послуг, UKRSIB онлайн аналізу є витрати клієнтів, 

розбиває їх на категорії та графіки. 

Також наші номінанти в категорії інтернет-банкінгу підтримують 

українських підприємців.  Зокрема, ПриватБанк запустив додаток «Приват24» 

кілька років тому і тепер надає 70 різних послуг для ФОП.  У вересні 2018 року 

Альфа-Банк Україна також запустив Інтернет-банкінг, орієнтований на 

підприємців.  Вони пропонують МСБ цілодобовий зв’язок, щоб отримати 

консультації з обліку фінансових даних, сплатити податки, отримати допомогу 

в розвитку та вести бізнес. 

Ощадний банк також йде в ногу з часом і запустив чат-бот у Telegram у 

листопаді, а потім у Facebook.  Віртуальний помічник пропонує послуги 

самообслуговування власників платіжних карток.  Більше Oschadbank запустив 

службу довідки для заповнення електронних декларацій в заощадженнях 24/7.  

А в січні 2019 року абоненти, які мають карткові рахунки в інших банках 

України, змогли зберігати та користуватися усіма своїми картками в одному 
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мобільному додатку або у власному офісі веб-банкінгу.  Кількість користувачів 

онлайн-платформи «Економія 24/7» вжеперевищила 3,3 мільйона людей. 

Мобільний монобанк Universal Bank отримав перший прибуток у 2018 році, 

його частка становить 19% від загального чистого процентного доходу АТ 

«Універсал Банк», що становить 21 283 тис.грн. [5]. 

За результатами дослідження доходимо висновків, що присутність 

інтернет-банкінгу на українському ринку банківських послуг набирає 

всесильнішого поширення та відіграє все більшу роль, поступово витісняючи 

традиційне банківське обслуговування. Особливо актуальним та зручним він є 

для банківських клієнтів молодіжної та середньої вікових категорій, які вже 

звикли до використання дистанційних інтернет послуг майже в усіх сферах 

життєдіяльності. До основних переваг інтернет-банкінгу можна віднести 

збільшення рейтингу банківських установ, залучення нових клієнтів завдяки 

розширенню меж ринку збуту послуг, появу додаткових можливостей 

залучення фінансових ресурсів тощо. За результатами дослідження визначено, 

що основними лідерами розвитку Інтернет-банкінгу є АТ Приватбанк (Приват 

24), АТ Універсальний банк (Монобанк) та АТ Альфа-банк.   
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Господарчук А.Д. ( магістрант) 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ЗА МСФЗ 
 

  Відповідно до змін в Законі України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» щодо застосування МСФЗ, було розширено 

список підприємств, які починаючи з 2017 року мають подавати свою 

фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів. 

 Проте, якщо 2017 рік став для підприємств «новачків» перехідним роком, 

то з 2018 року зазначені в таблиці 1 суб’єкти господарської діяльності вже 

зобов’язані виконувати нові вимоги. [1] 

 Дата переходу – дата, на яку відбувається представлення першого 

порівняльного періоду фінансової звітності за МСФЗ. 

Таблиця 1 
№ 
п/п Тип підприємства 

До 
01.01.18 

р. 

Починаючи з 
01.01.18 р. 

1 Банки Так 

2 Публічні акціонерні товариства Так 

3 Страхові компанії Так 

4 Фінансові компанії Так 

5 Додаткова діяльність в сфері фінпослуг і страхування Так 

6 Недержавні пенсійні фонди Так 

7 Діяльність з управління активами Так 

8 Кредитні спілки Так 

Новачки 

9 Великі підприємства, в яких річний дохід перевищує 50 млн 
євро,середня кількість працівників більше 250 чоловік. Ні Так 

10 Емітенти, чиї цінні папери допущені до біржових торгів Ні Так 

11 Підприємства, що займаються видобутком корисних копалин 
загальнодержавного значення Ні Так 
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 Порівняємо форму звіту про фінансовий стан за національними 

положеннями бухгалтерського обліку та міжнародними положеннями 

бухгалтерського обліку (далі – МСБО) [1]. 

Таблиця 2  

П(С)БО МСБО 

АКТИВ 

Необopотні активи Довгостpoкові активи 

Оборотні активи Короткострокові активи 

Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття  

ПАСИВ 

Власний капітал  Власний капітал 

Дoвгoстpoкoвізoбoв’язання та забезпечення Дoвгoстpoкoвізoбoв’язання 

Пoтoчнізoбoв’язання та забезпечення Кoрoткoстрoкoвізoбoв’язання 

Зoбoв’язання, пoв’язані з неoбoрoтними 
активами, утримуваними для пpoдажy, та 
групами вибуття 

 

Вписуваний розділ 
Чиста вapтість активів недержавного 
цільового фонду 

 

 Розкриття інформації за МСФЗ передбачає мінімум статей для 

відображення в балансі, проте не заперечує проміжні підсумки, заголовки та 

додаткові рядки. За законом України П(С)БО чітко встановлює рядки балансу, 

які відображаються у звітності підприємства за бажанням, в залежності від виду 

діяльності. 

 Навідміну від МСБО 1, за П(С)БО форма звіту про фінансовий стан є 

чітко регламентована, вона представлена в Додатку 1 до НП(С)БО 1.  МСБО 1 

лише наводить приклад формату балансу, не роблячи його обов’язковим. 

 Підприємства можуть використати два методи ведення свого 

бухгалтерського обліку: 

 Одразу складати звітність за МСФЗ; 
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 Продовжувати вести облік за П(С)БО, проте в кінці року трансформувати 

свою звітність у відповідності до вимог МСФЗ. 

 Проте одразу варто зазначити, що другий метод залишається актуальним 

лише до 01.01.2020 р.. [1] 

 Від обраної методики залежить, що саме має бути прописано в обліковій 

політиці. В першому випадку це має бути облікова політика, що повністю 

відповідає вимогам МСФЗ, а в другому облікова політика представляється у 

вигляді розділів, присвячених операціям з трансформації. 

 Трансформація фінансової звітності – фінансова звітність вітчизняного 

підприємства, складена у відповідності до П(С)БО, що проходить процес 

перетворення для відповідності МСФЗ. Процес трансформації неможливий без 

першоджерела, тобто звітності складеної за П(С)БО. 

 На сьогодні немає стандартизованого підходу до трансформації 

фінансової звітності, незалежно від форми підприємства, до кожного потрібен 

індивідуальний підхід. 

 Процес трансформації складається з наступних узагальнених кроків: 

1) відoбраженняпoчаткoвих даних за даними oбліку за П(С)БO 

(oбoрoтнo-сальдoвавідoмість на звітну дату) у трансфoрмаційній 

таблиці в рoзрізі рахунків; 

2) відoбраженнякoригуваньпoпередніхперіoдів (крім трансфoрмації на 

дату перехoду на МСФЗ); 

3) аналіз щoдoвідпoвіднoсті визнання активів, зoбoв’язаньвимoгам 

МСФЗ; 

4) аналіз щoдo віднесення oпераціїдoправильнoгoперіoду (oперацію слід 

відoбражати в тoмуперіoді, кoливoна здійснена, незалежнo від дати 

oтриманнядoкументів та oплати); 

5) аналіз щoдoвідoбраженняoперацій за їх екoнoмічнoю суттю; 

6) віднесення балансoвих рахунків дoвідпoвідних статей 

фінансoвoїзвітнoсті; 
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7) рoзрахунoкнеoбхіднихкoригуючих та/абoрекласифікаційнихпрoвoдoк з 

записoм у журналі кoригувань; 

8) здійснення кoригувань та рекласифікації у трансфoрмаційній таблиці; 

9) рoзрахунoквідстрoченихпoдатків за МСФЗ; 

10) запис кoригуваньщoдoвідстррoченихпoдатків у трансфoрмаційну 

таблицю; 

11) перевірка здійснення трансфoрмації, в тoму числі шляхoм 

співставлення oтриманих даних з рoзкриттямінфoрмації у 

рoзрахункахдoпримітoк; 

12) складання фінансoвoїзвітнoсті за визначеними фoрмами у 

відпoвіднoстідo МСФЗ; 

13) складання примітoк [4, с. 128].  

 Отже, не дивлячись на наближення П(С)БО до МСБО, виникають 

розбіжності у формі подання звіту про фінансовий стан за МСФЗ. При складані 

звіту передбачається ряд обов’язкових процедур, які передбачають усунення 

розбіжностей, та без яких трансформація неможлива. Дана інструкція являє 

собою лише методичну рекомендацію, адже МСФЗ не встановлена уніфікована 

інструкція.  
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Рижов Є.О. (магістрант) 

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРНИХ ЗОН ТА 
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Досліджено особливості діяльності офшорних зон та офшорних компаній. 

Розглянуто значення понять «офшор» та «відкрита економічна зона». 

Визначено негативні наслідки діяльності офшорних зон. Сформульовано шляхи 

подолання негативних наслідків діяльності офшорних зон. 

Офшорні зони (або податкові гавані) є специфічним інструментом 

стимулювання інвестиційної діяльності і збільшення надходжень до бюджетів 

депресивних територій, економічний ефект якого базується на явищі зростання 

державних доходів завдяки розширенню податкової бази (використанню її 

особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового 

навантаження. Доходи від офшорного бізнесу в податкових гаванях складають 

до половини обсягу державних бюджетів [1, с. 51].  

Вільнае кономічна зона – це територія, на якій іноземні та вітчизняні 

фірми користуються податковими пільгами. У міжнародній практиці 

налічується понад два десятки різних типів вільних економічних зон, зокрема: 

безмитні торгові зони (порти, транзитні зони); експортні та імпортні 

промислові зони; зони технологічного розвитку. 

Функціонування офшорної юрисдикції та офшорних операцій 

забезпечується складним механізмом організаціїїї діяльності. Цей механізм 

діяльності офшорних юрисдикцій може включати такі елементи: інституційний 

(механізм взаємозв’язків інституцій у процесі здійснення офшорної діяльності); 

правовий (сукупність законодавчих норм регулювання діяльності офшорних 

зон); організаційний (сукупність організаційних підходів щодо організації 

діяльності офшорної зони); економічний (механізм державного регулювання, 

оподаткування, інвестиційно-інноваційний механізм); фінансовий (механізм 

формування коштів, перерозподілу коштів; грошових потоків); інформаційний 
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(сукупність інформаційно-комунікаційного забезпечення діяльності офшорних 

зон). 

Позитивний ефект від діяльності офшорних юрисдикцій, який пов’язаний 

із припливом капіталу, є таким: створення сприятливого інвестиційного клімату 

та збільшення обсягів інвестування, а відповідно, і позитивних наслідків в 

економіку країн від капіталовкладень (розвиток фінансових ринків, створення 

робочих місць, відсутність необхідності контролю за діяльністю офшорних 

компаній органами влади цих країн). Негативними сторонами діяльності 

офшорних зон є: недобросовісна податкова конкуренція та, відповідно, 

уникнення від сплати податків; нестабільність економіки у зв’язку з 

перспективою акумуляції в офшорних зонах великих обсягів капіталу; відтік 

капіталу; зростання тінізації економіки; зростання безробіття в країнах-

донорах. 

До необхідних заходів подолання негативних наслідків офшорних зон 

належать: застосування факторингу, що надасть можливість вітчизняним 

експортерам одержувати правдиву інформацію про фінансово-господарське 

становище іноземних партнерів напередодні укладання експортних договорів та 

обов’язкове отримання винагород за експортування товарів, що позитивно 

позначиться на становищі національної економіки; прийняття змін до Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців» з фіксацією системи реєстрації офшорних компаній; поширити 

обмеження щодо нерезидентів з офшорним статусом на всіх нерезидентів, які 

знаходяться на теренах «податкових гаваней»; закінчити роботу стосовно 

підписання Українсько-Кіпрської конвенції щодо ухилення від подвійного 

оподаткування; прийняти зміни до діючого законодавства для гармонізації з 

рекомендаціями Групи з опрацювання заходів боротьби з відмиванням коштів 

(FATF); викриття і призупинення функціонування кримінальних груп у галузі 

банківської діяльності, регіональної економіки, де зосереджені чималі 

можливості для боротьби з відмиванням коштів, отриманих кримінальним 

шляхом; децентралізація, зміцнення судових і правоохоронних органів; 
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перетворення захисту прав акціонерів, інвесторів, а такожкредиторів на 

державний пріоритет. 

Незважаючи на економічну привабливість офшорних зон для бізнесменів, 

проведення операцій з ними негативно позначається на економіці, адже 

внаслідо кцього держава позбувається величезних сум, які не доходять до 

Державного бюджету. Становище ускладнюється ще й тим, що в країні немає 

законодавчої бази для регулювання операцій, які здійснюються з офшорними 

юрисдикціями. Отже, дослідивши головні ознаки діяльностіо фшорних зон, 

сформулювальовано шляхи подолання негативних наслідків діяльності 

офшорних зон. Проблематику офшорних зон необхідно вирішувати на 

глобальному рівні, за участю інших країн, міжнародних організацій, з метою 

створення спільної законодавчої бази та гармонізації податкової системи і 

системи штрафів для скорочення відтоку капіталу з держави. 
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Фалінська Т.І (магістрант) 

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТНК ЯК КЛЮЧОВИЙ 
ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ 

Потреба в даних консолідованої фінансової звітності пояснюється 

об’єктивним процесами глобалізації та інтеграції господарських зв’язків, а 

також утворенням об’єднань підприємств. Тому, в умовах формування 

принципово нових вимог до інформатизації суспільства, надзвичайно 

актуальними виявилися питання складання та оприлюднення консолідованої 

фінансової звітності. 
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Становлення і розвиток ринкових відносин зумовлює необхідність 

пошуку нових шляхів зміцнення позицій суб’єктів господарювання як на 

внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Одним із варіантів покращення 

та зміцнення позицій на бізнес арені є утворення об’єднань підприємств, тобто 

створення консолідованих груп, котрі можуть здійснювати значний вплив на 

економічну ситуацію вкраїні та мають більше можливостей та перспектив 

ефективно функціонувати поза її межами. 

Основними причинами, котрі пояснюють привабливість утворення груп 

підприємств для ведення бізнесу є економічні, юридичні та фінансові аспекти. 

До них зокрема можна віднести: зниження економічних ризиків, усунення 

впливу можливих конкурентів, можливість розширення ринків збуту, 

ефективне використання ресурсів, тощо[1]. Яскравим прикладом таких груп є 

ТНК - найбільш динамічний структурний елемент світової економіки. Воснові 

їх стратегії розвитку лежить інтеграційний підхід, який передбачає оптимізацію 

діяльності не кожної її окремої ланки, а об’єднання в цілому [2]. 

Для того, щоб менеджмент «материнської» компанії, яка розташована в 

країні походження ТНК, здійснював своєчасний та ефективний контроль над 

«дочірньою» компанією, що знаходиться в іншій країні, йому потрібно чітко 

розуміти стан усіх своїх активів та зобов’язань.Для таких корпоративних 

«гігантів» основним джерелом інформації є консолідована фінансова звітність, 

що об’єднує інформацію про фінансовий стан та капітали материнської 

компанії та її дочірніх підприємств як однієї економічної одиниці.  

Загалом, фінансова звітність – це ключовий інструмент, який активно 

використовують для планової діяльності, контролю та управління компанією. 

На сьогодні складання консолідованої звітності є невід’ємною частиною 

процесу бухгалтерського обліку для компаній групи. Дана  інформація вказує 

на «здоров’я» бізнесу загалом, а також показує як кожне дочірнє підприємство 

в групі впливає на материнське та навпаки. 

 Актуальність консолідації розрізнених даних зростає зі збільшенням 

самого підприємства, оскільки це зумовлює як появу нових джерел інформації, 
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так і збільшення кількості її споживачів. Саме тому консолідована фінансова 

звітність, забезпечуючи збалансування інтересів користувачів, є атрибутом 

високорозвиненої ринкової економіки та гарантує достовірність, повноту й 

надання зрозумілої інформації не тільки менеджменту компанії для прийняття 

ними рішень, а й потенційним інвесторам та кредиторам. Використання такої 

консолідованої фінансової звітності є ключовим на сьогодні для будь-якої 

організації, яка працює в межах групи, незалежно від того, на якій стадії 

знаходиться бізнес [3]. 

Консолідована фінансова звітність дає можливість здійснювати 

вирішальний вплив на групу компаній, як єдиний суб’єкт господарювання; це 

провіднийінформація для потенційних інвесторів, власників бізнесу, аналітиків 

та кредиторів, які на світовому ринку в умовах конкуренції довіряють лише 

перевіреним джерелам. Чим вища потреба в отриманні якісної, повної та 

достовірної звітності, тим більш досконалою буде ставати система обліку та 

складання звітності, в тому числі й консолідованої фінансової звітності, яка 

стає найважливішим джерелом даних, що відображають майнове і фінансове 

становище підприємства в цілому і результати його діяльності 
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Лялевич Ю.В., Галушко В.В. (магістранти) 
 

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ 
ОЧІКУВАНИХ КРЕДИТНИХ ЗБИТКІВ У НЕФІНАНСОВИХ 

УСТАНОВАХ 
 

На сьогоднішній день Рада з МСФЗ завершила глобальний перегляд 

підходів до обліку фінансових інструментів. Результатом даного перегляду став 

перехід від старого стандарту МСФЗ (IAS) 39 до нового МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ 

(IFRS) 9, вступає в силу з 1 січня 2018 року,тобто він є обов’язковим. 

Однією з характерних особливостей даного стандарту стала концепція 

очікуваних кредитних збитків. Поява даної концепції обумовлена збільшенням 

ризиків світової фінансової системи, в результаті чого відображення у звітності 

факту події дефолту вже не задовольняє користувачів фінансової звітності. Їх 

цікавить, наскільки ймовірним є отримання збитку в зв’язку з невиконанням 

контрагентом своїх зобов’язань згідно з укладеним договором[3]. 

На кожну звітну дату для кожного фінансового інструменту компанія 

повинна визнати оцінений резерв під очікувані кредитні збитки від 

невиконання контрагентом умов договору. Кредитний збиток – це різниця між 

передбаченими договором грошовими потоками, що належать організації, і 

грошовими потоками, які вона очікує отримати.Оцінка очікуваних кредитних 

збитків за фінансовим інструментом повинна відображати:неупереджену та 

виважену з урахуванням ймовірності величину;тимчасову вартість 

грошей;розумну і обґрунтовану інформацію, яка може бути отримана на звітну 

дату без надмірних витрат і зусиль, включаючи інформацію про минулі події, 

теперішні умови та майбутню економічну ситуацію[3].Стандарт МСФЗ (IFRS) 

9 надає керівництво щодо того, за якими принципами фінансові активи та 

пов’язані з ними кредитні збитки мають визнаватися, класифікуватися та 

обліковуватися. Для визначення суми кредитних збитків менеджмент компанії 

має використовувати професійне судження, спираючись на доступну 

інформацію. З огляду на те, що даний аспект стає, так званою, «сірою зоною» 
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для облікової політики підприємства, метою даної роботи є демонстрація 

можливих практик оцінки очікуваних кредитних збитків.   

Відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 під знецінення підпадають наступні 

фінансові інструменти: видані позики; дебіторська заборгованість (торгова); 

дебіторська заборгованість за фінансовою орендою; інвестиції в боргові цінні 

папери [3]. Для нефінансових підприємств найактуальнішими є дебіторська 

заборгованість та видані позики, тому в роботі ми розглянемо саме їх.  

Для розрахунку очікуваних кредитних збитківвід банківських 

позикдоцільно використовувати щорічний звіт рейтингового агентства Standard 

&Poor’s, що містить відсоток імовірності настання дефолту банку відповідно до 

присвоєного йому кредитного рейтингу [1]. Суму очікуваних кредитних збитків 

компанії складає сума позики, помножена на медіану такого відсотказа останні 

декілька років або за останній рік. Якщо позика є депозитом до запитання, 

знайдений відсоток ділиться на 365 днів. Якщо агентством не присвоєно 

рейтинг організації, для розрахунку береться кредитний рейтинг країни. 

В рамках оцінкиочікуваних кредитних збитків від дебіторської 

заборгованості та виданих позикдоцільно використовувати принцип істотності, 

тобто спрямувати більше зусиль на оцінку очікуваних кредитних збитків від 

заборгованості ключових контрагентів. Якщо боргові цінні папери контрагента 

котируються на відкритому ринку, відсоток очікуваних кредитних збитків 

можна розрахувати як премію за ризик, що закладена у ставку відсотка за його 

облігаціями. Тобто від відсоткової ставки за облігаціями необхідно відняти 

безризикову ставку (є доступною у відкритих джерелах) та ставку за 

ліквідність. 

Для контрагентів, цінні папери яких не котируються на ринку, пропонуємо  

наступну методику розрахунку. Найбільші рейтингові агентства для розрахунку 

ризику дефолту підприємства використовують показники ліквідності та 

ефективності.Методика розрахунку останніх наведена у роботах 

А.Дамодарана[2]. Необхідно розрахувати дані показники для контрагента і 

знайти підприємство зі схожими показниками, боргові папери якого 
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обертаються на біржі, та розрахувати очікувані кредитні збитки, як 

описановище.Для контрагентів, що мають менш істотні дебіторську 

заборгованість та позики у компанії, стандартом допускається використання 

портфельного аналізу, у тому числі користування попередньо відомою 

інформацією щодо виконання зобов’язаньконтрагентами, тобто відсоток 

неповернення нимиборгу за останні декілька років. При цьому припускається, 

що, якщо фінансовий актив прострочений більш, ніж на 30 днів, то ризик 

значно збільшується, а якщо більш, ніж на 90 днів, то дефолт настав.  

Зважаючи на те, що новий стандарт МСФЗ (IFRS) 9на відміну від 

попереднього МСФЗ (IAS) 39 вимагає відображення прогнозної оцінки 

невиконання контрагентом зобов’язань, розрахунок очікуваних кредитних 

збитків, має бути скоригований на макроекономічні події та інші події, що 

можуть мати вплив на платоспроможність контрагентів.  

Таким чином, на нашу думку, стандарт МСФЗ (IFRS) 9 дає компаніям 

можливістьу сучасних економічних умовах, використовуючи принцип 

істотності та користуючись інструментами, описаними в даній роботі, без 

надмірних витрат і зусиль достовірно оцінити можливі кредитні збитки від 

власних фінансових інструментів. 
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Димніч Ірина (магістрант) 

BUSINESS TO CONSUMER E-COMMERCE MARKET 
In the international economy, e-commerce has become businesses’ trade 

strategy’ssignificant part as well as a powerful base for economic development. By 

using communicationtechnologies in companies’ operations, businesses have 

significantly changed relationships within companies and amongbusinesses and their 

customers.  

Basically, e-commerce is businesses, companies and individuals selling goods of 

services electronically.  

But wider e-commerce can be described as the use of electronic communication 

and digital information processing technology in business transactions to create, 

transform, and redefine relationships for value creation between or among 

organizations, and between organizations and individuals[1]. 

The main types of e-commerce are: business to business (B2B); business- to-

consumer (B2C); business-to-government (B2G); consumer-to-consumer (C2C). 

Business to customer e-commerce is the most traditional retail model, where 

company sells to individuals goods, via internet marketplacesbut not in a physical 

located store[2]. 

If to talk about structure of B2C E-commerce market, it can be divided into 

three main parts: physicalsproducts (computers, tables etc); digital products 

(electronic books, electronic newspapers)  and services (tickets). 

Such structure is very important for understanding as such products and services 

uses different logistics methods for delivery. If to talk about service such as buying 

tickets e.g. airplane tickets there should be evaluated a lot of parameters in real time 

(availability, seat, meal).  

Sellers of digital goods can operate only online, but in comparison with sellers 

of physical goods, can process buying process via online resources but they must 

have physical delivery system to deliver their products to final consumers[3].  

There are five different models of B2C e-commerce: 
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1) Direct sellers. It is the most common model. This model works whenever 

customer buy products directly from company (online retailers). Such online 

retailers can be a big manufacture as Nike or Forever21 or small online shops 

and also online shops of big department stores, which sell products of various 

brands. Examples of such stores are Target.com, Macys.com, topmall.com and 

Brocard.com so on.  

2) Online intermediaries. Online intermediaries – are platforms that bring 

variouscompanies and consumer together and give businesses ability to sell 

their products, but such intermediaries don’t own these products or services. 

Examples are: ebay.com, amazon.com, booking.com, etsy.com 

3) Advertising-based model. It’s a model when information is given for free but 

such platform earning money by posting information on the site page. 

Observer.com 

4) Community-Based. Community-based model uses target advertisement to user 

based on their demographic, location characteristics to earn money. 

Examplescanbeanysocialmedias. 

5) Fee-based. This model describes companies that sells information or 

entertainment to their consumers asking for charched subscription. Examples: 

Vogue magazine, Netflix, Forbes and so on[4].  

What is important that on different periods of time companies may use that or 

this model or to use several of them at one time. For example, brands such as Apple 

inc. and Nike use two models of the above at the same time. These companies sells 

their goods directly through online shops and via online intermediaries - 

Amazon.com.  

B2C e-commerce market is a quickly developing part of overall e-commerce 

market. It makes easier process for consumers to find and to purchasegoods and make 

new ways for the businesses to communicate their goods to increase their profits. 
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Яцко Д.В. (магістрант) 

МЕТОДИКА ОБЛІКУ ТА АУДИТУ, ОСОБЛИВОСТІ 
ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ 

Розширення меж світової економічної співпраці, посилення конкуренції, 

вступ України до Світової організації торгівлі визначають особливу 

актуальність досліджень такого важливого напрямку ринкової економіки, як 

зовнішньоекономічна діяльність, шляхів вирішення економічних проблем, що 

виникають в процесі здійснення експортної діяльності. У сучасних умовах 

одним з актуальних питань господарювання економічних суб'єктів виступає 

ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.Її складові – експортні 

операції, що виникли як результат міжнародного поділу праці. Однією з 

проблем здійснення експортних операцій є відсутність єдиного підходу до 

визначення особливостей експортних операцій, що впливають на порядок їх 

бухгалтерського обліку та аудиту. 

В економічній літературі при дослідженні зовнішньоторговельних 

операцій поняття зовнішньоекономічної діяльності розглядається як історична і 

економічна категорія. Як історична категорія зовнішньоекономічна діяльність є 

продуктомцивілізації, що виникли одночасно з державою. 

Як економічна категорія зовнішньоекономічнадіяльність являє собою 

систему міжнародних економічних відносин, що охоплюють виробничу, 

торговельну, інвестиційну та фінансову діяльність. Існують різні 
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трактуванняпоняття «експортна операція», позначені вченимиі науковими 

дослідниками. 

З позиції економічної теорії, на думку Ю.Є. Кривоноса, експортні 

операції є формою міжнародних економічних відносин, яка 

відображаєвивезення товарів і послуг і ґрунтується на міжнародному поділі 

праці[1]. 

При визначенні сутності зовнішньоторговельних операційГ.Ю. Касьянова 

зазначає, що їх суть полягає впереправленні товару через митний кордон країни 

в тому чи іншому митному режимі[2]. 

На думку В.В. Семеніхіна, експортні операціїє вивозом товару з митної 

території країни без зобов'язання прозворотне ввезення [3]. 

Каспін Р.Г. вважає, що експорт виступає в якостівивезення товару з 

митної території країни, при якомутовари, що знаходяться у вільному обігу на 

митній території країни, вивозяться з цієї території беззобов'язання про 

зворотне ввезення [4]. 

Вищенаведені думки розкривають поняття експорту в вузькому сенсі як 

особливий митний режим ів широкому сенсі як комерційну 

діяльність,спрямовану на отримання доходу. Таким чином,поняття «експортні 

операції» трактується з різнихпозицій, зокрема: 

- з економічної позиції, представляючи собою форму міжнародних 

економічних відносин, якавідображає вивезення товарів і послуг і ґрунтується 

наміжнародному поділі праці; 

- з митної позиції. Згідно з нормами ч. 1 ст. 82 Митного кодексу України 

[5] експорт (остаточне вивезення) – це митний режим, відповідно до якого 

українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території 

України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення. 

Митний режим експорту може бути застосований до товарів, що 

призначені для вивезення за межі митної території України, та до товарів, що 

вже вивезені за межі цієї території та перебувають під митним контролем, за 
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винятком товарів, заборонених до поміщення у цей митний режим відповідно 

до законодавства. 

- з бухгалтерської позиції, представляючи собою фактигосподарського 

життя, при здійсненні яких товари, роботи, послуги вивозяться за межі 

територіїУкраїни і призначаються для постійного перебування за її межами. 

Варто відзначити, що в різних дослідженнях поняття «експортні операції» 

і «експортні операції»розглядаються як синоніми. Поняття 

«експорт»обмежується рамками митного режиму, в ходіякого товари 

вивозяться з території країни без зобов'язання про зворотне ввезення. Нанашу 

думку, розглянуті вище визначенняекспортних операцій не дозволяють в 

повній мірі розкрити поняття даної економічної категорії, і вонопотребує 

уточнення. 

Вивчення економічної літератури з метою формулювання поняття 

експортних операцій з бухгалтерської точки зору дозволило систематизувати 

підходи до даної дефініції і сформулювати її наступним чином: експортні 

операції становлятьформу міжнародних економічних відносин,виникає при 

здійсненні фактів господарськоїжиття, пов'язаних з вивезенням товарів, 

проведенням робіт, реалізацією послуг за межами митної території країни без 

зобов'язання прозворотне ввезення іноземного контрагента. 
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Габа Софія (магістрант) 
DIGITAL TRANSFORMATION OF HEDGE FUNDS’ INVESTMENT 

STRATEGIES 
In current international economy, technologies caused two major changes in 

functioning of the alternative investment funds industry: operational digitalization of 

the company and digital assets market. 

With implementation of digital transformation in hedge funds, we should keep 

in mind benefits of operational and cost efficiencies. These tools not only could offset 

the potential reduction of income as the result of investors’ demands for lower fees, 

but to analyze market and assets more efficiently. The benefits that accrue to funds 

that embrace new technologiesinclude: 

— Leaner, less costly end-to-end processes 

— Better insights into key operations 

— Increasing returns and protecting profit margins 

— Increased clarity and reliability of regulatory compliance reporting. 

Moreover, there is evidence indicating that relying on certain digital tools, such 

as artificial intelligence/machine learning (AIML), may already be helping at least 

some intrepid fund managers attain higher returns that are uncorrelated with other 

markets[1]. 

A number of hedge funds are using AI to analyze masses of data, predict 

corrections in supply and demand imbalances, and forecast market movements for 

tactical asset allocation. Use of AI is playing out across a wide spectrum of 

investment managers from pure AI-driven specialists, to large quant-driven shops, to 

traditional fundamental investors looking for an edge. A growing number of firms 

across the spectrum are also turning to AI to improve efficiency in their operations, 

accounting and investor relations functions[2]. 

Over the past years,much interest has been shown in institutional participation, 

particularly in traditional institutions that have yet to delve into digital assets. Within 

the cryptocurrency sphere, there are institutions with big holdings of 

cryptocurrencies. Many of these are big investment funds that exclusively invest in 

digital assets, with assets under management (AUM) of millions. 
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Although cryptocurrencies have yet to attain the credentials of a viable asset 

class, some hedge fund are interested to explore market potential. Not only has 

interest in digital assets been steadily increasing and seeping into the mainstream, but 

the number of hedge funds focused on cryptocurrencies have also seen a steady 

increase[3]. According to the most recent PWC Crypto Hedge Fund report, it is 

estimated that there are over 150 active crypto hedge funds, collectively managing 

more than US$1 billion of AUM. On average, the typical crypto hedge fund manages 

close to US$21.9 million, and the majority of fund management is based in the 

United States[4]. 

Digital assets are not just getting the full attention from these firms alone, but 

traditional hedge funds’ and ETFs’ lack of progress with them may also play to the 

advantage of crypto hedge firms too. Hence, hedge funds with a gate open for 

investors to look into digital opportunities are somewhat of a scarcity, but able to reap 

the profits from crypto-optimists. If the future continues to look bright for Bitcoin, 

the market may open up further, but for now the initial small wins for the coin are the 

crypto hedge funds’ gain[5]. 

Bitcoin remains a small percentage of the hedge fund industry, but even the 

oldest and most established funds can see what’s coming. Efforts to bring emerging 

markets into the 21st century are slow, yet the rise of cryptocurrency has made 

standing still even harder. 

Digitization which was done properly in digital assets and operational 

technology upgrading as well, can also help funds to tap into underserved customer 

segments as Millennials. Furthermore, Millennials are expected to be the recipients of 

the greatest wealth transfer in the years ahead (estimated at about $30 trillion), as 

their Baby Boomer parents leave significant inheritances[1]. Many Millennials now 

prefer to transfer their funds in a cryptocurrency exchange rather than a typical bank 

account. 

This trend has forced institutions to consider cryptocurrency as a part of their 

business model. Therefore, stepping into new technological era is a necessary step 
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towards healthy development of company in future and increase in funds’ 

profitability. 
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Daneliuk K. V. (master) 

METHODS OF CALCULATION FOR EXPROPRIATION ASSETS   
 

Determination of the amount of compensation to be paid to an investor in case 

of the forced occupation of his/her property, it usually uses the Hull formula, which 

named after US Secretary of State Cordell Hull. It establishes the requirement of 

sufficient, valid and immediate compensation with the immediate payment in freely 

convertible currency of the full value of the expropriated property. 

The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Guidelines 

for the Regulation of Foreign Direct Investment involves four main methods to 

determine compensation based on the Hull formula [1]: 

 Market Value; 

 Replacement Asset Value; 

 Net Book Value; 
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 Net Present Value. 

Market Value is the value of the investment that would be estimate if all 

separate assets were grouped into the property complex of one enterprise, which 

undergoing the liquidation process. In other words, the selling price of all assets at 

market prices at the time of expropriation is estimated. This method can be used if the 

expropriation of non-profitable investments is carried out. However, it is very rarely 

used in practice. 

Replacement Asset Value (RAS) is the cost of acquiring the assets necessary to 

completely replacement of the expropriated investment. This principle also does not 

apply in real life for objective reasons, because the concept of "investment" related to 

many objects, including intellectual property and goodwill, which are unique and 

cannot be replaced. 

Net Book Value is the difference between assets and liabilities presented in a 

financial statement of a company. The use of this principle is complicated by the 

same circumstances as the use of Replacement Asset Value, since investments 

include not only tangible assets reflected in the financial statements, but also 

goodwill, patents, contract rights and other intangible objects. Additionally, the value 

of investments is often determined by their ability to make a profit in the future, 

which cannot be reflected in the Net Book Value. 

Net Present Value (NPV) method is the most common in modern arbitration 

practice. Typically, the amount of discounted cash flow is determined by the 

following formula: 

𝑁𝑃𝑉  
CF

1 r
 

where: CFi - cash flows of the i-th period; 

r – the discount rate; 

N – the number of periods. 

There are various approaches to determining the discount rate, but it usually 

considers the cost of an alternative investment for a given period, which is 
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accompanied by comparable risk, inflation rate and other factors [2]. That is, the 

application of the discounted cash flow method makes it possible to determine the 

investor’s shortfall in income resulting from the expropriation of property. The Net 

Present Value method remains dominant in determining the amount of compensation. 

Usually, experts distinguish two methods for calculating the discount rate. The first 

of them is the weighted average cost of capital (WACC). When using the WACC 

method, the discount rate is determined by assessing the value of the various types of 

capital that make up the investment, compared with the cost of capital for assets with 

a similar degree of risk [3]. The second method is the cumulative method of 

calculating the discount rate. The cumulative method of calculating the discount rate 

can be used for non-public companies, since it does not require an assessment of the 

capital structure of the enterprise and its value. 

1. There are advantages and disadvantages of each method described in 

Compensation for Expropriation Best Practices Series [4, p. 12-15] and presented 

in the table below: 

 

Characteristics of the calculation value methods 

Method Advantages Disadvantages 

The Market Value 

 The only method of providing 
genuinely full compensation. 

 Significant risk of prospective 
profits speculation and 
manipulation; 

 Fails to address what happens 
when there is no national 
competitive “market” available. 

Replacement Asset 
Value 

 Evaluation assets on their “current 
price” basis 

 Non-objective evaluation of 
intangible assets 

The Net Book Value 
 Based on historical earnings; 
 Decreases the risk of income 

manipulation. 

 Lead to compensation below the 
total value of the investment 

Net Present Value 

 Weights the amount of 
compensation to account for future 
risks. 

 Method can easily lead to very 
different results depending on 
the experts involved; 

 “Speculative elements” are 
weighed with this method. 
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In general, the Net Present Value method with the calculation of the discount 

rate based on WACC plays a leading role in the practice of international commercial 

arbitration. In a situation where the company has a history of profitability and 

understandable prospects for future incomes, the NPV method is on the first place 

among other valuation methods, because it allows it to most fully evaluate all the 

losses incurred by the investor in connection with the withdrawal of his/her 

investments and the termination of the investment project, and also help to determine 

the investor’s income shortfall in resulting  the expropriation of property. 
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Дубровський І.В. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ СФЕР МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГОБІЗНЕСУ В 
УКРАЇНІ: ПРОГРАМИ ЄС ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

 
У сучасному світі ні для кого не є секретом те, що жодна з держав не може 

розвивати економіку без існування сектору малого та середнього бізнесу. Це є 

важливим рушійним елементом розвитку держави, а отже, коли малий та 

середній бізнес активно функціонує і розвивається економіка та економічний 

потенціал держави. Наразі Україна стрімко прагне стати країною 

Європейського Союзу (ЄС), саме тому наша держава активно імплементує 

законодавство країн Європи у національне, втілює корисні рекомендовані 

цільові програми розвитку, серед яких багато саме економічних програм, які 

стосуються розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ).  

Актуальність обраної теми полягає у тому, що саме зараз активно 

формується інституційне середовище МСБ в Україні. Серед головних стимулів 
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розвитку МСБ є створення сприятливих конкурентоспроможних умов, 

стимулювання стійкого зростання та інтернаціоналізація бізнес-процесів. У 

2019 р.продовжується впровадження економічних програм у сфери малого та 

середнього бізнесу.Наприклад, у 2016-2017 рр. Україна долучилася, а потім 

Верховна Рада України й ратифікувала угоду між ЄСта Україною про участь 

останньої в програмі COSMЕ. Одним з найважливіших аспектів цієї програми 

стала діджиталізація сфери МСБ як прояв модернізації попередньої системи та 

важливе нововведення. І це лише одна з тих програм, яка була запропонована 

ЄС для підтримки МСБ України. 

Дослідженням такої актуальної теми, виокремлення проблем, прогалин та 

колізій займалися видатні економісти-науковці, як наприкладЮ. Авксентьєва, 

К. Воронич, В. Дергачова, М. Бєлопольський, І. Репєн, Л. Дмитриченко, 

І. Сотник, Л. Таранюк, В. Щербина та багато інших. Вони досліджують 

негативні чинники, які гальмують розвиток сфери МСБ та пропонують у своїх 

працях шляхи подолання проблем, усунення неточностей та суперечностей 

законодавства. 

Слід зазначити, що до проблемних моментів, які негативно впливають на 

розвиток економіки у сфері МСБ, можна віднести екзогенні та ендогенні 

чинники. Перші полягають у тому, що економіка МСБ не розвивається через 

відсутність належної державної фінансової підтримки. Це можна пояснити тим, 

що в Україні йде війна, девольвація національної валюти, а працездатне 

населення активно емігрує в більш економічно стійкі країни. З 2014 р. в Україні 

почала зменшуватись кількість великих, середніх та малих підприємств. В 

цілому у сфері малого та середнього підприємництва з урахуванням ФОП 

зайнято близько 40 % населення працездатного віку[1].Високі ризики 

кредитування сегменту малого та середньогобізнесу і нестабільнаситуація 

наринку не дають банкам змоги активно кредитувати невеликі компанії за 

ставками, порівняннимиіз кредитами для великого бізнесу [3]. 
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Ендогенні (суб’єктивні) чинники, які гальмують розвиток сфери МСБ, 

головним чином полягають у відсутності професійного та управлінського 

досвіду у підприємців та низькому рівні технічного забезпечення.  

Подолати вищезазначені проблеми сегменту малого та середнього бізнесу 

можна за допомогою вивчення досвіду та програм ЄС, які активно почали 

втілюватися декілька років тому. Україні необхідно приймати рекомендації 

Європейських колег як прецедентні, адже у розвинутих європейських країнах 

малі та середні підприємства становлять понад 90 % усіх підприємств та 

забезпечують робочими місцями близько 70 % зайнятого населення ЄС [2].Їх 

частка у ВВП багатьох європейських країн перевищує 50 % (Італія — 70 %, 

Німеччина — 60 %, Франція — 52 %, Польща — 47 %). 

Для України доступнобагато програм підтримки МСБ від Європейського 

Союзу. Це так звана запроваджена ініціатива ЄС «EU4Business». Її метою є 

створення та втілення програм, які прямо або опосередковано фінансують МСБ 

України, навчають, проводять тренінги та здійснюють наставництво,  а також 

створюють можливості для налагодження зв’язків та партнерства з 

європейськими країнами. Серед програм, які саме «діджиталізують» цей 

сегмент, EnterpriseEuropeNetwork(EEN) як основна підпрограма COSMЕ, 

впроваджена з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств та 

їхнього потенціалу; платформа PROBiz в рамках проекту FORBIZ (створення 

найкращого бізнес-середовища); а також веб-платформа «BusinessLens» в 

рамках бізнес-програми для жінок-підприємців. EEN-підпрограмарозрахована 

саме на вітчизняний сегмент малого та середнього бізнесу і має на меті 

полегшити вихід МСБ на зовнішні ринки,покращити умови для 

конкурентоспроможності сегменту МСБ та сформувати культуру ведення 

бізнесу. Система являє собою віртуальний торговельний майданчик, що налічує 

близько 2,5 млн. компаній та майже 20 тис. бізнес-пропозицій. EENорганізовує 

зустрічі між представниками бізнесу, дає останнім можливість ділитися 

досвідом, знаходити партнерів, шукати інвесторів та черпати натхнення з 

величезної кількості бізнес-ідей. Українські підприємці, що зареєструвалися на 
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платформі, мають можливість розміщувати бізнес-пропозиції, отримувати 

оцінку учасників Консорціуму, а також робити запити до європейських 

експертів щодо удосконалення ведення бізнесу. У рамках проекту FORBIZ 

також впроваджено інтернет-платформу PROBiz, яка корисна тим, що містить 

багато унікальних бізнес-інструментів: чек-листи для підприємців, завдяки 

яким останні не будуть витрачати багато зусиль та дорогоцінного часу на 

пошук необхідної інформації. Тепер достатньо відповісти на декілька питань, 

аби отримати багато потрібних рекомендацій для розвитку власної справи. Крім 

того, платформа зібрала велику кількість інструкцій і для тих осіб, які тільки 

намагаються започаткувати власну справу.Спеціальний веб-ресурс 

запроваджений для жінок-підприємців. Він має назву «BusinessLens», а його 

метою є проведення тренінгів та семінарів «Жінки у бізнесі», онлайн-

діагностика, яка дозволить розібратися зі слабкими сторонами бізнесу та, 

навпаки, на чому необхідно робити акцент у його веденні. Крім того, 

платформа запропонує варіанти фінансування підприємства та «підкине» 

креативні ідеї, які дозволять підприємству бути конкурентоспроможним на 

ринку.  

Отже, програми ЄС для малого та середнього бізнесу значно вплинули на 

рівень розвитку українських підприємств. Уряд ініціюваввпровадження такої 

програми як «Держава  у смартфоні», тобто Україна поступово стане цифровою 

державою. Ця програма спирається на досвід європейських партнерів, в країнах 

яких це вже звичайна практика, як, наприклад, в Естонії. Програма надасть 

можливість Україні стати більш швидкою у сфері надання державних послуг, у 

тому числі й бізнесу. Також Президент України, Володимир Зеленський,  

повідомив про запуск нової державної програми «Повертайся і залишайся», 

першим етапом якої є надання доступних кредитів для власної справи  у 1,5 

млн. гривень під 5 %, 7 % та 9 % на 5 років для діючого або нового бізнесу. Ця 

ініціатива допоможе поступово подолати таку глобальну для України проблему 

як трудова міграція висококваліфікованих кадрів, яких зараз не вистачає.  
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Лучук Д.В. (магістрант) 

ОСОБЛИВОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ 
«БОЇНГ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Компанія «Боїнг»  — одна з найбільших світових аерокосмічних та 

оборонних корпорацій, являється найбільшим у світі виробником літаків за 

кількістю замовлень, поставок, а також за доходами. Ця компанія була 

заснована у 1916 році.  

Необхідно відзначити, що в 2015 році у Києві було відкрито перший в 

Україні конструкторський центр компанії «Боїнг» з кількістю співробітників 50 

людей. На травень 2019 року кількість співробітників зросла до 640 людей, що 

може казати тільки про процвітання цієї компанії. 

Як і у всіх міжнародних компаніях, «Боїнг Україна» має свої цінності.  

Щодо місії компанії, то вона звучить наступним чином: «Працюючи на 

міжнародному ринку авіабудування, що розвивається циклічно, ми 

забезпечуємо компанії «Боїнг» та її партнерам конкурентні переваги за рахунок 

залучення високопрофесійних спеціалістів, впровадження інноваційних 

технологій та підтримки програм виходу на нові ринки збуту». 

Політика якості передбачаєзабезпечення виконання інженерних послуг 

для цивільних літаків компанії «Боїнг» у повній відповідності з діючими 

вимогами, постійно підвищуючи показники продуктивності, якості, 

своєчасності виконання робіт та рівня задоволеності замовників. 

За даними огляду «Fortune500» корпорація «Боїнг» за 65 років 

перебування у рейтингу наразі займає 28 рядок [2]. 
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З огляду на помилки системи автопілотаBoeing 737 Max у 2019 році, що 

призвели до декількох авіакатастроф, поточна позиція корпорації знизилась. 

Проте доходи компанії у 2018 фінансовому році склали 101 127,0 млрд. дол. 

США (на 8,7 % більше за попередній рік), прибуток – 10 460,0 млрд. дол. США 

(більше на 27,6 %), активи – 117 359,0 млрд. дол. США, а сумарний 

акціонерний капітал – 339,0 млн. дол. США.Прибуток в розрахунку на 1 акцію 

склав 17,85 дол., що на 32,9 % вище за показник 2017 року.Прибуток з доходу 

склав 10,3 %, прибуток з 1 акції – 8,9 %, а прибуток з акціонерного капіталу – 

38,5% [2]. 

Корпорація «Боїнг» побудована за матричною структурою, кожний 

підрозділ (розвитку бізнесу та стратегії; комунікацій; фінансів; техніки, 

експлуатації та технологій; персоналу та адміністрації; внутрішнього 

управління; міжнародний; юридичний та державної політики) очолюється віце-

президентом. 

Треба підкреслити, що корпорація працює за такими напрямками: 

1) комерційні літаки (BAA); 

2) армія, космос та безпека (BDS); 

3) інжиніринг, експлуатація та технології; 

4) фінанси;  

5) загальні послуги.  

На прикладі історії компанії «Боїнг» з 1916 року до наших днів можна 

вивчати типи та види стратегій. 

Стратегія лідирування за рахунок зниження витрат (будувати якісні, але 

недорогі літаки) у 1917 році принесла компанії перше велике замовлення, а 

потім вже у ХХІ столітті – лідируючу позицію у авіабудуванні. 

Стратегія диференціації – створення унікальних бомбардувальників, а 

потім і пасажирських літаків з унікальними льотними і експлуатаційними 

даними для щоденного використання. 
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Стратегія фокусування – підвищення спеціалізації та концентрації 

діяльності підприємства на виробництві широко- та вузькофюзеляжних 

лайнерів (пасажирських і вантажних). 

Диверсифікація 1918 року (перехід від виробництва літаків до випуску 

одягу, меблів і човнів), викликана повоєнним спадом виробництва, переросла 

пізніше у випуск як серійних літаків так і корпоративних реактивних літаків 

серії BBJ (BoeingBusinessJet) – дуже розкішних, високооснащених літаків зі 

спеціальними характеристиками для приватного використання. 

Наразі компанія диверсифікована від військових літаків до комерційних, 

а також від винищувачів та бомбардувальників для ВПС США до ракет та 

ракетних двигунів.   

Корпоративна стратегія компанії «Боїнг» у різні часи її історії визначала 

загальний напрямок діяльності підприємства: зростання від локальної до 

міжнародної, стабілізація, скорочення (у скрутні часи депресії у США). 

Наразі стратегічна лінія «Боїнг» - це сфокусована диференціація. 

Отже, можна зробити висновок, що з одного боку, компанія зосереджена 

на авіації та військовому секторі, а з іншого боку, - дослідження та інновації 

(«Боїнг» має 11 дослідницьких центрів по всьому світі, що володіють 15,6 

тисячами патентів) націлені на постійне поліпшення якості, оскільки воно 

пов'язане з більш важливим предметом – безпекою.  Саме тому 6 років підряд 

корпорація «Боїнг» визнавалась провідним світовим інноватором у своїй галузі. 

У цьому і  полягає конкурентна сила компанії. 
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Shanharaieva Diana  
THE GLOBAL MARKET FOR OUTSOURCING SERVICES 

 

As companies are looking for ways to reduce the vulnerability that comes with 

the more dramatic fluctuations in global economy, it is almost becoming a business 

imperative to maintain high levels of agility, business flexibility and organizational 

ability to be innovative and explorative. 

Innovation, new technologies and global competition are the constant driving 

forces behind growth and expansion in the global business process outsourcing 

industry. However the industry has major concerns related to increased skill 

shortages, increased trade protectionism, and political gridlock.Outsourcing services 

for a business are the need of the hour today. Nowadays, the innovation in technology 

has transformed the business service and outsourcing has shifted to an augmented 

perspective. 

Outsourcing significantly cuts costs, reduces turnaround time, and improves 

the efficiency of organizations. Outsourcing eliminates the need to hire process 

executives, thereby saving labor costs. It also eliminates the need to install data 

processing technology and devices, thus saving operating costs. Therefore, the 

increasing adoption of data-entry outsourcing services as cost-effective solutions by 

enterprises allows to significantly boost market growth. Analyzing the data on the 

global market for outsourcing services statistics we found out the next results: 

1. The revenue of the global outsourced services industry has been unsteady 

over the last few years. In 2016, the industry market size dropped to 76.9 billion U.S. 

dollars, the lowest figure seen in a decade. The largest share of revenue for this 

industry came from the Americas, followed by Europe, the Middle East and Africa. A 

much smaller share of global revenue came from the Asia Pacific region.Outsourcing 

involves the contracting out of business processes to third parties, usually in order for 

the business to avoid certain costs, such as taxes. In 2018, business process 

outsourcing contributed a much smaller proportion of the industry’s global revenue 
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than information technology outsourcing, generating 23.6 billion and 62 billion U.S. 

dollars respectively. 

2. Owing to its financial attractiveness and availability of staff and skills, India 

was considered the most attractive destination to offshore business services, with an 

index score of 2.82 and 2.23 respectively, according to a 2019 survey. Where India 

was not as attractive though was in the new category assessed, digital resonance, 

scoring 0.87. For comparison, the United States scored 1.21 for its digital resonance. 

3. Ukraine was ranked 20th in the ranking of countries with the highest potential for 

the development of outsourcing services. The key advantage of Ukraine in this rating 

was the high financial attractiveness indicator, however, unfortunately, such 

indicators as people sills and availability, business environment, digital resonance in 

Ukraine are low. 

4. The most common reasons for delegating some business processes to outsourcing 

companies are: Cost Cutting Tool, Focus on Core Business, Capacity Issues Solving. 

It is less important when outsource the business processes to outsourcing companies 

the following: Business Environment Management, Broader Transformation Change. 

5. Demand for Mobile developers in the IT outsourcing market significantly exceeds 

the labor supply. The largest volume of labor supply in the IT outsourcing market is 

the specialty of Front-End developers (the offer even slightly exceeds the demand). 

The most balanced proportion of demand and supply in the IT outsourcing market is 

inherent in the specialties of Embedded & Application, Infrastructure & Cloud, Test 

& Quality Assurance developers.  

6. In the structure of outsourcing agreements concluded, outsourcing companies 

receive the largest revenue from contracts that worth more than $ 500 million. At the 

same time, providing business process outsourcing services (78.4% of revenue) firms 

receive slightly more revenue from large contracts than firms operate in information 

technology outsourcing (71% of revenue).At the same time, the revenue share of 

outsourced business process support firms from average contract value ($ 100-500 

million) is 9.7%, with IT outsourcing firms getting up to 17.5 % of their average 

contract value ($ 100-500 million).The revenue share of information technology 
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outsourcing firms and business process outsourcing firms is 11.5% and 11.9%, 

respectively, when it comes to revenue from small contracts (up to $ 100 million).  

7. Outsourced services are dominated by small value contracts (up to $ 100 million). 

Thus, among contracts awarded by firms operating in the field of IT outsourcing, the 

share of small contracts is 79%. At the same time, among the contracts concluded by 

firms that work in the field of business process outsourcing, the share of small 

contracts is 85.6%.At the same time, the share of average contract value ($ 100-500 

million) in the overall structure of contracts outsourced by business process support 

companies is 8.4%. At the same time, IT outsourcing companies enter into 

approximately 14.9% of their medium-value contracts.The share of contracts of 

information technology outsourcing firms and business process outsourcing firms is 

6.2% and 6%, respectively, when it comes to large volume contracts (more than $ 

500 million). 

8. The nature of outsourcing relationships and contracts is polarizing as well. On the 

one hand, relationships are changing to enable more long-lasting and strategic 

partnerships. On the other hand, some outsourcing relationships are becoming more 

episodic and consumption-based. 

9. The future of outsourcing will be characterized by a high degree of collaboration in 

order to boost global competitiveness. Outsourcing is evolving to accommodate new 

market needs and the growing complexity of the challenges that will continue to face 

businesses in the future.  

To sum up, the global outsourcing companies are all set to utilize the updated 

technologies to boost customer experience and to combat the market challenges 

effectively. The global outsourcing industry has grown in the recent times and will 

keep excelling in the time to come. It is essential to use the new tech-updates to walk 

shoulder to shoulder with changing market demands.In this environment, outsourcing 

is no longer seen as a concept that can help companies to maintain current non-core 

activities and make these more efficient. Instead, the main driver of outsourcing is 

to innovate and develop better processes with increased focus on core 

competencies and market differentiation.  
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Андрєєв Леонід (магістрант) 

THE KEY CHALLENGES OF A MODERN TECHNOLOGICAL BUSINESS 
In today’s fast-changing digitally-led economy, most businesses are currently 

going through some form of digital transformation, either to improve their offering or 

to streamline their operations, with many already seeing the benefits of financial 

investments made. 

 

It is no surprise to see that the majority of companies are embracing digital 

technology and recognising its importance and future role. Any business looking for 

growth, longevity and a competitive edge is now using digital technologies, in 

multiple business areas to drive efficiency revenue and sales. 

But the key to success is having a strategic approach. Risk management, security 

and good project management of any investment in digital transformation must be 

properly considered if the benefits are to be realised. 

Effective digital transformation isn’t just about changing systems; businesses 

must change their culture and their working habits. They must understand that these 

new processes bring different ways of working, new training requirements, and 

crucially, new risks. And it is here we see a major problem emerging. 

When it came to reasons for adopting new technologies, the lowest driver is ‘to 

secure sensitive data at risk of breach’ and it is the first indication of an issue. This 
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suggests that the need for more security tools and skilled resources to protect against 

the risk of a breach (as more firms become digitised) is not being recognised. [1] 

Regardless of their digital footprint, any business with a reliance on technology 

is at risk of cybercrime. In today’s digitised economy where threats to cybersecurity 

are continuously increasing, protecting data, infrastructure, customers, clients and 

third-parties against a breach is one of the biggest challenges that European 

businesses face. The financial and practical challenges that technology brings mean 

we are more interconnected globally thereby increasing the opportunity for 

cybercrime hence, the Catch-22 business leaders face - if a business doesn't go 

through a digital transformation there is a risk it may get left behind, and if it does 

there is an inherent and increased risk of cybercrime. 

An in-depth survey of successful companies across Europe has been undertaken 

for RSM International by the European Business Awards, in order to understand 

levels of industry awareness of these cyber risks, the actions being taken to combat 

them, as well as the reaction to breaches taking Place. [2] 

A significant number of companies in the survey admitted a security breach and 

gave details about how they had dealt with it and its impact. The findings confirm the 

critical role of the employee with most attacks identified by them and/or access 

gained through them. Positive direct action after the event is seen with investment in 

software, training and much needed IT security reviews.  

However, one key issue highlighted is the lack of transparency of the breach 

with 75% of breaches not becoming public knowledge. [3] 

The majority of European businesses understand they are at risk from a 

cyberattack and many even believe they could have been the victim of a breach 

without knowing. However, coupled with this, is a lack of confidence in their ability 

to protect themselves and a sense of inevitability and resignation to an attack, with 

many believing hackers will always outwit preventative software. 

When it comes to cybersecurity, the lack of confidence from businesses is 

understandable because the reality today is that the threats are greater than protection 

- the hacker is always two steps ahead. 
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Not only are there more hackers, but the company have seen a move towards 

syndicates where criminal organisations across the globe are joining forces - often 

working together via the dark web quite often geopolitically - making the threat 

stronger. 

Effective incident management includes: 

 Training users to identify a potential attack and knowing who to inform 

 Have tools and technology in place to identify and prevent malware 

 Have regular monitoring in place over systems and infrastructure 

 Have a formal tested process for dealing with incidents, to contain the incident 

and resolve it as quickly as possible 

Cybersecurity needs to be a priority before the breach as well as during the 

breach, as mitigation work whilst the breach is occurring can make a huge difference 

on the potentially damaging effects. Prioritising cybersecurity after breach is, by 

definition, too late. [4] 

RSM’s ‘Catch 22: Digital transformation and its impact on cybersecurity’ report 

clearly shows that organisations must do much more to protect themselves. 

Businesses should not wait for a breach to occur before investing. A breach is 

inevitable and  

choosing to react rather than protect could create untold damage to an 

organisation.  

The main responsibility for cybersecurity lies with the CEO and change will 

happen if senior management step up, become aware of the dangers, and take charge. 

To combat the Catch-22, CEOs must match tech spend with cyber spend to 

effectively  

protect their company, invest in continual training for employees (a firm’s most 

vulnerable and capricious access point) and be honest when a breach has occurred.  

An industry shift around cyber risks, threats and breaches is needed and 

transparency is at its heart. Open discussion, best practice and fair regulation will 

drive better solutions and ultimately lead to a more protected world. 
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Костигова А.М. (магістрант) 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ НА 
ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ АЛЬФАБАНК) 

На сьогоднішній день в сучасній економічній літературі не існує чіткого 

визначення поняття багатофункціонального банку, але існують підходи до 

визначення сутнісних ознак банківських установ. Отже, виходячи з різних 

трактувань, можна здійснити ототожнення поняття «багатофункціональний 

банк» та «транснаціональний банк», однак з певними уточненнями, оскільки не 

всі транснаціональні банки можуть мати ознаку багатофункціональності. 

Аспект багатофункціональності на глобальному рівні полягає як у 

міжнародному характері діяльності банківської установи, так  і у концентрації 

діяльності на різних ринкових сегментах, які обов’язково мають враховувати 

надання послуг роздрібним та корпоративним клієнтам (тобто, реалізації 

банківських послуг, які приносять банку прибуток у вигляді відсотків або 

комісій).  Також необхідно виділити основні ознаки багатофункціональних 

банків:1) функціонування на національному та міжнародному рівні; 2) висока 

частка міжнародних фінансових операцій; 3) наявність розгалуження 
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зарубіжної інституційної мережі, за допомогою якої здійснюється перерозподіл 

капіталу; 4) диверсифікація діяльностів умовах посилення конкуренції; 5) 

наявність операцій злиття та поглинання; 6) інноваційний характер діяльності; 

7) лібералізація банківських операцій та високий ступіньзахисту клієнтів; 8) 

Інноваційний характер діяльності.  

Обсяг активів є важливим критерієм стратегічного профілю 

багатофункціональних банків. Банки, які працюють на глобальному рівні, 

мають найбільші обсяги активів за рахунок досить розгалуженої мережі 

підрозділів, представництв та дочірніх установ. Географія операцій може 

носити глобальний, регіональний або міжкордонний характер.   

Розглядаючи специфіку формування стратегічного профілю міжнародних 

багатофункціональних банків, важливо також проаналізувати показники 

транскордонної активності багатофункціональних банків у головних фінансово-

розвинутих регіонах світу. У Північній Америці багатофункціональними 

банками було здійснено близько 77% від загального обсягу операцій на 

національному ринку і лише 15% - на міжнародному. Це зумовлено тим, що в 

США та Канаді ринок банківських послуг дуже розвинутий і для розширення 

діяльності банкам достатньо  бути присутніми на території своєї юрисдикції. 

Водночас, протилежна ситуація характерна для банків Європи, які в значній 

мірі представлені на регіональному та світовому ринку – 24% та 21%.  

Банківський сектор країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону розвивається за 

моделлю, яка подібна до США. Таким чином, можна зробити висновки про те, 

що Європейські багатофункціональні банки є найбільш відкритими для 

міжнародного співробітництва, що може бути зумовлене певним дефіцитом 

попиту та надлишку пропозиції на ринку банківських послуг в регіоні ЄС. 

За сучасних умовбагатофункціональні банки постійнорозвивають свою 

операційну та інвестиційнудіяльність. В плані інвестиційної активності в даний 

час в світовійфінансовійсистеміспостерігаєтьсяформуванняконгломератів, 

щопоєднують в собі установи, представлені на 

декількохнішахсвітовогофінансового ринку. 
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Диверсифікація функцій банківського бізнесу, з одного боку, здійснюється 

на рівні глобалізації діяльності банківських установ. З іншого боку, сучасний 

перелік фінансових операцій, що пропонуються багатофункціональними 

банками, робить їх особливими універсальними фінансовими комплексами, які, 

поряд з традиційними операціями, пропонують своїм клієнтам принципово нові 

види банківських послуг. Диверсифікація операційної діяльності пов'язана з 

розширенням безпосереднього переліку пропонованих активних, пасивних і 

комісійно-посередницьких операцій. Під впливом науково-технічної революції 

значно змінився характер діяльності багатофункціональних банків - посилилася 

комп'ютеризація банківських операцій як засіб максимізації прибутків і 

розширення сфер впливу. 

Відповідно до результатів досліджень PWCPWC«RetailBanking2020 

EvolutionorRevolution» роздрібного та корпоративного сегментів банківського 

бізнесу, було зроблено висновки про те, що стратегічні переваги отримують ті 

банки, які нині здійснюють перехід від продуктово-орієнтованого підходу (POA 

- productorientedapproach) до підходу, орієнтованого на кінцеві рішення для 

клієнтів банку (SOA - solution-orientedapproach). 

Формування стратегічного  діяльності багатофункціонального має 

передбачати вирішення таких завдань: 

‐ Диверсифікація сегментів роздрібного та корпоративного банківського 

бізнесу, розширення географії діяльності банку 

‐ Пропорційність між прибутком і допустимим рівнем ризику 

‐ Впровадження сучасних моделей операційного управління бізнес-

процесами банку на засадах підходу, орієнтованого на кінцеві ефективні 

рішення для клієнтів банку 

‐ Інвестування у технології fintech 

‐ Підтримка формування належного. обсягу фінансових ресурсів 

відповідно. поставлених управлянням завдань розвитку банку 

Можна сказати,  що формування стратегічного профілю діяльності 

багатофункціонального  банку має включати систему методів та інструментів, 
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що безпосередньо пов'язані із формуванням, розподілом та використанням 

прибутку установи, і здійснюється з метою покращення результатів 

прибутковості та підвищення ефективності банківської діяльності. 
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Orji Kenneth Chigozie (MBA student) 
DIGITALIZATION OF INTERNATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 

 

Digitalization addresses the integration of digital technology in our everyday 

life; The literal meaning of digitalization gives an apparent idea of development and 

technology dependent world 

Digitization is a process of converting the diverse forms of information, such as 

text, sound, image or voice into digitalized format. The digitization has a 

proven impact on economy and society by reducing unemployment, improving 

quality of life, and boosting access to knowledge and other public services. 

Digital economy refers to an economy that is based on digital computing 

technologies, although we increasingly perceive this as conducting business through 

markets based on the internet and the World Wide Web. The digital economy is also 

sometimes called the Internet Economy, New Economy, or Web Economy. 

For the purpose of this report, since economy refers to the state of a country or 

region in terms of production and consumption of goods and services and more 
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importantly the supply of money. We will look at how the term “money” has been 

digitalized over the years. 

Evolution of Money. Some of the major stages through which money has 

evolved are as follows: (i) Commodity Money (ii) Metallic Money (iii) Paper Money; 

Credit Money, Plastic Money (v) Cryptocurrency 

Money has evolved through different stages according to the time, place and 

circumstances. 

Commodity Money. In the earliest period of human civilization, any 

commodity that was generally demanded and chosen by common consent was used 

as money. 

The system for transaction was refered to as “the barter trade system” ; which 

includes satisfaction of needs or trades conducted exchange of goods to provide 

satisfaction to underlying needs between two or more individuals. 

The only problem with this medium of exchange was there was no correct 

measure for value of exchanged goods, thus over time the system adopted a new 

moneytary system for trades. 

Metallic Money. With progress of human civilization, commodity money 

changed into metallic money. Metals like gold, silver, copper, etc. were used as they 

could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. It was the main 

form of money throughout the major portion of recorded history. 

During the “Classical Gold standard era” from 1880 to 1914, a nation’s wealth 

was measured by the amount of gold it has in its reserve. 

The gold standard is a monetary system where a country's currency or paper 

money has a value directly linked to gold. By the mid-1800s, most countries wanted 

to standardize transactions because the world trade market was booming. In turn, they 

adopted the gold standard, which guaranteed that paper money could be redeemed by 

the government for its value in gold. 

Then again, one problem with a gold standard is that the size and health of a 

country's economy are dependent upon its supply of gold. The economy is not reliant 
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on the resourcefulness of its people and businesses. Countrieswithoutany gold areat a 

competitivedisadvantage. 

Paper Money. In corporation with the problems linked with the Gold era, it was 

found inconvenient as well as dangerous to carry gold and silver coins from place to 

place. So, invention of paper money marked a very important stage in the 

development of money. Paper money is regulated and controlled by Central bank of 

the country. At present, a very large part of money consists mainly of currency notes 

or paper money issued by the central bank. 

Other attributes that came along as innovation of the paper money era includes; 

(a) Credit Money 

Emergence of credit money took place almost side by side with that of paper 

money. People keep a part of their cash as deposits with banks, which they can 

withdraw at their convenience through cheques. The cheque (known as credit money 

or bank money), itself, is not money, but it performs the same functions as money. 

(b) Plastic money 

The latest type of money is plastic money in the form of Credit cards and Debit 

cards. They aim at removing the need for carrying cash to make transactions. 

Crytocurrency. Nothing spells out digitalized economy like the way 

Cryptocurrency does, and yes we are not fully transcended into this era 100%, but 

there is no doubt this is the direction that “evolution of money” is leading us into. 
The number one factor that serves as a driver for price of any commodity in an 

economy still remains the level of demand for that said commodity in question; 

Not only is cryptocurrency a decentralized form of currency with no government 

intervention whatsoever, the demand for it has increased substantially over the years; 

with states like Ohio accepting the use of cryptocurrency to pay taxes for its citizens, 

also various universities all around the globalized world also accepting payment of 

tuition fees through the use of cryptocurrency. 

This constant innovation and evolution of currency as a part of digitalization of 

economic development has helped solved underlying problems with preceding 

monetary systems and thus provide solution not only for the present but a solution 
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that also allows room for innovation and creation of a better system for the 

development of future economy. 

 

Elshirif Zakria Mohamed Owidat 
 

DIGITALIZATION: TRENDS AND ADVANTAGES 
 

In the last decade, the digitization of economic processes has become an 

international trend at both micro and macro levels. 

We consider digital economy (digitalization) an economic activity that, unlike 

the traditional economy, is defined by network consciousness and dependence on 

virtual technologies [1]. 

Digitalization moves at such an incredible pace, so it is important for global and 

national decision makers to understand what drives digital development and where 

trends in digitalization will lead the global economy. 

Digitalization is the process by which digital technologies are used to change the 

way business is conducted (to generate profits, improve business, transform business 

processes and create the right environment to use them). 

Digitalization process is having a great impact on economies around the globe, 

and many governments have already initiated programs to support the digitalization 

of their industries and government operations [3]. 

Digitization is an important component of the international development of all 

sectors of economic and social life such as IT, financial, healthcare, insurance, retail, 

government etc. 

Digital technologies are needed to increase the efficiency of national industries, 

and in some sectors they are the basis of product and production strategies. Their 

transformative power is changing traditional business models, production chains and 

causes the emergence of new products and innovations. 

Digitization for many countries carries positive social character, because it 

focuses on improving the quality of social security infrastructure, quality of social 
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services, organization of transparency and targeting of social assistance, costs 

reduction [3]. 

In the process of continious development, trends in digitization are constantly 

changing. Nowadays there are some digital technologies as innovative trends of the 

modern socio-economic international environment such as: BioTech, Nano Tech, 

RetailTech, FinTech, LegalTech, InsurTech, GovTech. 

Countries that have reached the highest levels of digital maturity have had to 

deal with complex cultural, organizational, and technical issues, and only these 

factors have been successful in addressing these transformations [3]. 

In order to become a digital leader in specific areas of the economy today, it is 

necessary to identify priority digital projects implemented by specific organizational 

teams which should focus on three key functional activities, namely: develop a digital 

strategy, manage digital activity through their national companies, and turn their 

digital implementation into an operational advantage [5]. 

Digitalization involves the integration of digital technologies into all areas of 

business, which leads to qualitative fundamental changes in the functioning and 

behavior of the enterprise. 

In quality business strategies, digitalization has become a must-have, as digital 

technology captures all areas of life and extends to all contact audiences [2]. 

Digitization forms the plateau of competitive advantages of the enterprise: high 

level of competitiveness; simplification of work with an array of information; cost 

savings; customer loyalty; positive attitude to the image of the enterprise. 

In many countries, digitization has become an area of active public policy: by 

stimulating business to digitize, building national digital infrastructures, attracting 

private investors to create digital platforms 

In the world of digital everything is quite transparent, because everything is 

measured by special metrics, and therefore, is subject to evaluation. 

The global economy has benefited from data-driven growth, with industries that 

produce, process and sell data-driven services growing much faster than traditional 
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ones. This means that digital companies that are able to refine traditional processes 

are an attractive option for investors [3]. 

Benefits from the introduction of digitization, both at enterprise and country 

level or even internationally, can be defined as the following: unprecedented growth 

in innovation, resulting in significant improvements in efficiency, productivity and 

cost savings; the growth of data and the ability to use it for new technologies is 

already better attracting different layers of developers, users or customers and will 

promote development in many ways; artificial intelligence is becoming a reality, so 

we can already see examples from mass robotization to biotechnology [4]. 

References: 
1. Brennen, S. Digitalization and Digitization (2014) Retrieved from 

https://culturedigitally.org/2014/09/digitalization-and-digitization. 
2. De Clerck J.-P. Digitization, digitalization and digital transformation: the 

differences. 
URL:https://www.iscoop.eu/digitizationdigitalizationdigitaltransformationdisruption/. 

3. Digitalization will transform the global economy. URL: 
https://www.iiasa.ac.at/web/home/resources/publications/IIASAPolicyBriefs/pb20.ht
ml 

4. Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to 
respond URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-
industrialrevolution-what-it-meansand-how-to-respond/. 

5. Successful digitalization of business models. URL: 
https://www.aoe.com/en/digitalization.html 

 

Султанов О.І.(магістрант) 

DIGITALIZATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

 Every day 207 billion emails are sent, 8.8 billion YouTube videos are watched, 

4.2 billion Google searches are conducted, and 152 million Skype calls are made. 

Internet based, digital businesses are expanding at a tremendous pace, with new 

mobile and intangible digital goods and services becoming available to consumers on 

a daily basis[8, p.29]. Digitalization is an integral part of this process 

 Digitalization is the process that entails the integration of new and emerging 

digital and all other forms of technology into all aspects of a business [7, p. 66]. 
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Current research designates and separates digitalization from digitization on the basis 

that the latter term refers to the “technical scheme of converting analog signals into a 

digital form, and ultimately into binary digits” [3, p. 306]. On the contrary, the former 

term refers to the process that “dematerializes information and decouples information 

from physical carriers and storage, transmission, and processing equipment, meaning, 

a process that utilizes digitized systems to improve the business aspect and process 

outcomes” [3, p. 307]. 

 Digitalization or digital transformation entails the application of digital 

technology elements such as social media, mobile technologies, analytics, and cloud 

computing technologies to business aspects and processes [3, p. 305]. It refers to the 

integration of advanced algorithms, and robotics among other technological elements 

to transform business aspects and processes into efficient and lucrative ventures as 

well [2, p. 5]. The terms are used interchangeably to refer to the processes that lead to 

the use and reliance on digital technologies in facilitating process and actions both for 

the firm and the individual consumer. 

 National economies fall under the influence of digitalization. New business 

models that are applied in e-commerce, peer-to-peer networks, and the transition of 

consumers from physical products to the consumption of digital services, are 

reflected as smaller economic activity in a country’s national accounting [1, p. 470]. 

The blurring of the boundary between producer and user, and the high growth of 

assets that prosumers (consumers that produce) generate to platforms like Google or 

Facebook, are in fact not visible in the gross domestic product (GDP) at all. 

 Digitalization also has an impact on the contribution that traditional companies 

make to the national accounting. According to the research, the prices of information 

and communication technology (ICT) are fast decreasing as the internet is reducing 

the need for companies to make large investments in data collection activities, 

innovation generation, production, and distribution methods [5, p. 17]. This benefit is 

transferred to users as, for instance, free products and services. From a consumer 

perspective the added value they gain is less expensive and the money saved can be 

spent on other items. This implies that although GDP is decreasing, the value (free 
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services, peer-to-peer shared services and products, and savings in terms of time and 

other costs) that consumers are gaining is increasing [6, p. 67]. In cases where this 

additional money is spent on digital products or services produced outside of the 

consumer’s country, the domestic consumption could decline even further. 

 Summing up, we can indicate that digitization a variety of fields of economics 

including (but not limited to) industrial organization, economic history, applied 

econometrics, labor economics, tax policy, monetary economics, international 

economics, Introduction 3 and industrial organization [3, p. 340]. Many of the key 

contributions to the economics of digitization have also found an intellectual home in 

these fields. What distinguishes research on the economics of digitization is an 

understanding of the role of digital technology. Research on the economics of 

digitization therefore has a consistent framing, even if the applications are diverse. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ 
 

У сучасних умовах інформаційної економіки банки розширюють 

використання маркетингових інструментів для підвищення надійності, 

фінансової стабільності та конкурентоспроможності. Посилити 

результативність впливу на своїх клієнтів за умов експоненційного зростання 

обсягів інформації банк може на основі діджиталізації маркетингової 

діяльності, яка передбачає застосування цифрових технологій для дослідження 

ринків банківських продуктів, пошуку нових та  поліпшення якості існуючих 

послуг, розробки і використання ефективніших стратегій сегментації, 

таргетування,  розподілення і комунікацій тощо. Цифрові технології 

дозволяють отримувати аналітичну інформацію про поведінку клієнтів, його 

характеристики в режимі реального часу, встановлювати прямий та отримувати 

зворотний зв'язок з метою поліпшення такої взаємодії. За прогнозами експертів 

найближчим часом цифрові банківські послуги повинні стати основним 

каналом взаємодії банку з клієнтом.  

З метою кращого налаштування банківських продуктів на цільових 

клієнтів, банки проводять дослідження, використовуючи соціальні мережі, інші 

онлайн- та офлайн–джерела (наприклад, матеріали консалтингових компаній). 

Отримана інформація використовується для створення контенту, 

цілеспрямованого на конкретну групу (демографічну, соціальну,  гендерну, 

релігійну тощо) потенційних клієнтів (сегмент) або окремого клієнта 

(персоніфікований підхід). 

Для налагодження двостороннього персоналізованого діалогу банку із 

своїми клієнтами використовуються різноманітні інструменти, зокрема: 
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просування в блогах і соціальних мережах, створення спеціальних Інтернет 

сайтів, контекстна реклама, QR-коди, соціальний маркетинг, таргетинг, 

лідогенерація та інші, які поєднують інструменти рекламування із 

дослідженням цільової аудиторії.  

Сучасні електронні канали та технології взаємодії між банком і клієнтом 

активно розвиваються і в Україні. В маркетингову діяльність банків 

запроваджуються сучасні високотехнологічні цифрові продукти такі, як Big 

Data, штучний інтелект, машинне навчання тощо. Так, наприклад, 

УКРСИББАНК, розвиває цифровий маркетинг, використовуючи такі 

технології: Landing page (сайт-вітрина), рекламні кабінети в соціальних 

мережах та пошукових системах (Facebook & Google), PUSH–повідомлення, 

технічні можливості яких дозволяють розробляти більш продуктивну і 

«чутливу» до поведенки клієнта маркетингову стратегію, розсилка повідомлень 

у мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp) тощо.  

Основними ключовими особливостями діджиталізації маркетингової 

діяльності банку УКРСИББАНК наразі є налаштування наскрізної аналітики, 

інтеграція в CRM (систему управління взаємовідносинами із споживачем) та 

маркетингова безпека.  

Наскрізна аналітика – це можливість оцінити ефективність інвестування в 

рекламу з точки зору доходів. Завдяки їй можна точно визначити, скільки 

ресурсів витрачено на рекламу і який доход отримано. Вона дозволяє зібрати і 

об'єднати інформацію з різних систем і врахувати: 

- кожен канал комунікації з користувачами, за яким надходять заявки 

(форма на сайті, телефон, онлайн–чат, email тощо); 

- вартість звернення одного клієнта або заявки з конкретного каналу; 

- коефіцієнт конверсії; 

- інформацію про фактичний прибуток по операціях; 

- ефективність реклами з точки зору прибутку по кожному з каналів. 

CRM–маркетинг – це маркетингові комунікації, побудовані на 

використанні унікальних знань про існуючих і потенційних клієнтів. Ключова 
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мета – відстеження зміни споживчої поведінки в потрібному векторі. Сучасні 

технології дозволяють нескінченно збільшувати число сегментів, підвищуючи 

релевантність і економічну ефективність, і роблячи комунікації більш 

персоналізованими. Збір і використання унікальних знань про кожного 

конкретного споживача – основа сучасного CRM–маркетингу. Кінцевий 

продукт CRM–маркетингу – максимально персоналізоване повідомлення, 

побудоване з урахуванням знання про попередні покупки, переваги або 

активності.  

Маркетингова безпека - це 24/7 контроль та управління даними 

підприємств та клієнтів на веб-сайті компанії для запобігання витоку даних та 

особистої  інформації третім особам. В розрізі банку та фінансових установ – це 

надзвичайно важливо, адже на сайті онлайн банкінгу або у мобільному додатку 

зберігається важлива особиста інформація, яка напряму впливає на фінансовий 

стан людини.  

Бутовченко Ю.В. ( магістрант)  

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В СВІТОВІЙ БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ 
Процеси діджиталізації, трансформування всіх видів інформації в 

цифрову форму, на сьогоднішній день стають визначальним чинником 

розвитку людської цивілізації, основою економічного зростання. Йдеться про 

роботу з інструментами, заснованими на інформаційно-комунікаційних 

технологіях. Діджиталізація важлива як для багатонаціональних компаній, так і 

для малого та середнього бізнесу. [1] Більшість компаній будівельної галузі 

сьогодні визнають, що діджиталізація впливає майже на кожну складову 

їхнього бізнесу. Оцифровування дає гравцям будівельної галузі шляхи 

підвищення їх продуктивності. Згідно з дослідженням Асоціації торгово-

промислової палати Німеччини, 93% компаній погоджуються, що 

оцифровування вплине на кожен їх бізнес-процес. Виробники будівельних 

матеріалів, як правило, зосереджуються більше на оцифровуванні процесів 

виробництва та дистрибуції. На відміну від цього, будівельні компанії 

зосереджуються в основному на цифровому плануванні, будівництві та 
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логістиці. Зі свого боку, торговці будматеріалами приділяють велику увагу 

цифровим продажам - торгівлі в Інтернеті. [2] На основі проведеного 

дослідження, ми вважаємо акцентувати увагу на таких восьми технологічних 

розробках та підходах, які впливають на бізнес гравців світової будівельної 

галузі. 1. Тендери на онлайн майданчиках стають стандартною процедурою для 

закупівель будівельних матеріалів та послуг. У Німеччині тендери вже 

розповсюджуються в електронному вигляді для 80-90% проектів громадського 

будівництва. Однак у багатьох будівельних компаніях досі вважають, що 

телефони, факсимільні машини та папір як і раніше є найбільш широко 

використовуваними інструментами. 2. Платформи для цифрових закупівель 

зберігають час та гроші. Закупівлі складають велику частину загальних витрат 

у будівельній галузі. Електронні закупівлі дозволяють заощадити близько 5% 

від покупок на основі каталогу та близько 10% у випадку онлайн-аукціонів. 

Шведська будівельна компанія «Сканска» вже обробляє близько половини 

своїх матеріалів за допомогою цифрової платформи. [1] 3. Логістика для смарт 

будівництва утримує потенціал для оптимізації. Будівельні робітники 

приділяють лише 30% свого робочого часу своїй основній діяльності. Решта 

70% забираються на виконання доручень, транспортування матеріалів, 

прибирання та пошук матеріалів. На ринку вже є додатки, які використовують 

GPS або інші навігаційні технології для пошуку товарів та матеріалів. 4. Дрони 

та роботи – це будівництво майбутнього. 3Д-лазери не тільки обстежують 

землю, але і дуже швидко ідентифікують водопровідні труби, каналізацію, 

телефонні лінії, волоконно-оптичні кабелі та лінії електропередач. Вони 

фіксують усі ці дані та передають їх у засоби цифрового планування, які 

доступні проектному менеджеру. Безпілотники обстежують землю, 

відстежують великі будівельні майданчики та хід будівельних проектів. 5. 

Постачальники будівельних матеріалів намагаються оцифрувати виробництво. 

«Індустрія 4.0» означає все більшу автоматизацію всіх процесів та етапів 

виробництва: від цифрового проектування виробу, створення його віртуальної 

копії - до віддаленого налаштування обладнання на заводі відповідно до 
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технічних вимог для випуску цього конкретного "розумного" продукту. 6. 

Цифрові продажі забезпечують пряме обслуговування. Купівля зовнішніх 

цифрових даних, наприклад із баз даних проектів, може дати компаніям 

перевагу у гонці за інформацію про майбутні проекти. Цифрові рішення також 

допомагають покращити управління відносинами з клієнтами, дозволяючи 

компаніям аналізувати дані клієнтів. 7. Коли бізнес готовий, необхідно 

приготуватись до більшого. Ряд спеціальних факторів характеризують 

відносини між будівельними компаніями та їхніми замовниками. Постачальник 

будівельних матеріалів «Цемекс» придумав продукт «Смарт Сіло» що вимірює 

та повідомляє, скільки цементу залишилось у контейнерах та забезпечує 

безперебійне постачання. 8. Будівельне інформаційне моделювання скоро стане 

стандартом в будівельній індустрії. Будівельне інформаційне моделювання 

(БIM) надзвичайно важливо для будівельної галузі. Директива ЄС 2014 року 

рекомендує використовувати використання БIM як один із критеріїв 

присудження державних контрактів. Великою перевагою цього методу є те, що 

БIM мінімізує помилки планування, дозволяє пришвидшити розрахунки, 

кількісно визначає додаткові витрати та показує альтернативи. [3] У висновку 

варто зазначити, що ми визначили вісім ключових напрямків для розкриття 

потенціалу діджиталізації у світовій будіельній індустрії. "Будівельні компанії 

майбутнього" використовуватимуть цифрові інструменти щоб мати матеріал, 

доставлений вчасно, скорочуючи витрати на зберігання та транспортування та 

підвищуючи ефективність. Різноманітність цифрових інструментів в даній 

сфері дає змогу не тільки оптимізувати логістику та виробничі процеси, але й 

розширити коло покупців та мінімізувати ризики.  

Список літератури: 
1) R. Berger «Digitization in the Construction Industry» - 2018. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/tab_digitization_constru
ction_i ndustry_e_final.pdf  

2) E&Y «Як інженерні та будівельні компанії пристосовують діджитал до 
їх бізнесу?» - 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 



233 
 

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-Digital-survey/$File/EY-
Digitalsurvey.pdf  

3) A. Burfeind «Bringing Digital Disruption to Building Materials» - 2015. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
https://www.bcg.com/publications/2015/engineeredproducts-infrastructure-bringing-
digital-disruption-building-materials.aspx 

 

Вагін Д.М. (магістрант) 

ОСНОВНІ ТИПИ CRM ТА ЇХ ФУНКЦІЇ 
В даний час взаємини з клієнтами стали ключовою метою кожної 

компанії. Успішне співробітництво з клієнтом неминуче веде до подальших 

звернень та рекомендацій послуг компанії. А, отже, до розширенняклієнтської 

бази.Розвиток компаній нерозривно пов’язаний з розширенням клієнтської бази 

і, як наслідок, збільшеної значимістю процесів взаємин з клієнтами. Однак 

такікомпанії часто стикаються з великою кількістю перешкод пов’язаних зі 

слабкоютехнічною реалізацією бізнес-процесів взаємини з клієнтами і 

відсутності їхавтоматизації.Інструментом який на сьогодні дає компаніям 

можливість уникнути таких проблем та налагодити ефективні відносини з- 

клієнтами є CRM системи. 

Основними типамиCRM систем є операційні, аналітичні та колабораційні 

та комбіновані.Операційний CRM націлений на автоматизацію бізнес - 

процесів, що протікають в місцях контакту з клієнтами. Включає в себе 

автоматизацію продажів, маркетингу і обслуговування клієнтів. В історичному 

плані операційний CRM став головною статтею витрат підприємств у міру того, 

як компанії почали розвивати Саll-центри або встановлювати системи 

автоматизації роботи продавців.Більшість існуючих рішень відноситься до 

цього типу. Такі системи спрощують взаємодію з клієнтами, систематизують 

дані про заявки і угодах, самі виставляють рахунки, нагадують передзвонити 

клієнтові і можуть самі відправити йому sms-повідомлення, записують 

телефонні дзвінки і т.д. 

Головне завдання операційних CRM-систем - підвищити лояльність 

клієнта в процесі безпосереднього контакту з ним.Всі операційні CRM 
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вміють:реєструвати вхідний трафік (дзвінки, листи, заявки на сайт); зберігати в 

базі дані про клієнтів, заявках, угодах, завдання і т. автоматизувати 

документообіг всередині компанії; фіксувати просування угод по воронці 

продажів; нагадувати про заплановані дзвінках, листах, зустрічах; ставити 

завдання і контролювати роботу співробітників. Прикладами операційних 

CRM-систем можуть служити рішення 1C: CRM і БІТ: CRM 8. 

Аналітичний CRM включає в себе пошук, накопичення, організацію, 

аналіз, інтерпретацію і використання даних, отриманих в операційних частини 

бізнесу. Дуже важливо розглянути можливість інтеграції методів аналітичного 

CRM з методами операційного CRM.На відміну від операційних систем, 

аналітичні не тільки фіксують історію взаємодії з клієнтом, але і допомагають 

простежити закономірності в продажах: клієнти з яких джерел купують 

найчастіше, на якому етапі зривається більшість угод, як розподілені клієнти по 

воронці продажів - і всі ці дані оновлюються в онлайн-режимі, в розрізі 

кожного параметра. Мета аналітичних CRM - це аналіз накопиченої інформації 

про клієнтів і продажах для вибудовування більш ефективної стратегії. 

Аналітичні CRM вміють: сегментувати клієнтську базу; визначати цінність 

клієнта; аналізувати їх рентабельність; моніторити поведінку клієнтів на 

кожному етапі операції; показувати розподіл угод по воронці продажів; 

аналізувати динаміку продажів; аналізувати ефективність маркетингових 

інструментів; прогнозувати обсяг продажів. Прикладами аналітичних CRM 

можуть служити продукти від компанії SAS, SAP BusinessObjects і Marketing 

Analytic 

Колабораційний CRM включає в себе використання спільних сервісів та 

інфраструктури, щоб зробити можливим взаємодія компанії з її численними 

каналами. Цей тип CRM полегшує взаємодію між клієнтами, підприємством і 

його співробітниками. Такі CRM налагоджують комунікації з клієнтами для 

збору зворотнього зв'язку. Інформація, отримана з їх допомогою, допомагає 

скорегувати асортимент товарів, цінову політику, а також процес 

обслуговування покупців. Наприклад, співробітники call-центру автосалону 
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обдзвонюють клієнтів, задаючи питання про якість сервісу і фіксуючи 

відповіді. За результатами опитування закуповуються відсутні комплектуючі та 

додаються нові сервісні послуги.Як таких готових CRM-систем цього типу 

немає: розробляються або індивідуальні рішення, або використовуються 

існуючі канали зв'язку, і інформація з них фіксується в основний CRM-

програми (інтернет-форуми, соцмережі, телефонія, e-mail переписка). 

В останні роки на передній план виходять програми, що поєднують в собі 

елементи різних типів CRM –це комбіновані CRM-системи. В основному це 

операційні CRM з набором аналітичних функцій (звіти з продажу, клієнтам, 

ефективності менеджерів і т.д.), а також можливістю спілкування з клієнтами 

(завдяки інтеграції з сайтом, мессенджерами, соцмережами і т.д.).Саме 

комбіновані системи сьогодні знаходяться в ТОПі популярності малого і 

середнього бізнесу. До них можна віднести «Мегаплан», AmoCRM, Бітрікс24, а 

також інші програми: SalesapCRM, FreshOffice, RetailCRM і т.д. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНОЇ 
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ БРЕНДІВ 

 

Виробників алкогольної продукції завжди обмежували та ставили в умови, 

в яких комунікація з кінцевим споживачем була неможлива. Звичайно, завжди є 

можливість контакту b2b, коли діяльність спрямована головним чином на 

дистриб'юторів, постачальників та інші компанії, зацікавлені в збуті 
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пропонованої продукції. Однак такий тип комунікації не дає тієї максимальної 

віддачі, яка необхідна для ефективного продажу товару. Незважаючи на те, що 

проблема просування алкогольної продукції в обмежених рамках ринку не є на 

сьогоднішній день унікальною, вона, тим не менш, актуальна для вивчення. 

На відміну від інших галузей, алкогольні бренди стикаються з багатьма 

проблемами, існує багато обмежень і заборон, проте ситуація з регулюванням 

реклами алкогольної продукції на сьогоднішній день є неоднозначною. Звісно, 

що радикальне обмеження можливостей маркетингу алкогольної продукції, в 

тому числі повна заборона її реклами, в комплексі заходів позитивно впливає 

на скорочення рівня споживання алкогольної продукції і пов'язаних з ним 

соціальних проблем. Проте досвід зарубіжних країн, в яких успішно діє 

саморегулювання або система слабкого обмеження реклами багатьох товарів, 

дозволяє зробити висновок про те, що незважаючи на скорочення рекламних і 

маркетингових бюджетів, на сьогоднішній день з'являються нові методи 

просування, які служать альтернативою вже існуючим. 

Отже, компанії з метою ефективного просування алкогольної продукції в 

умовах обмежень використовують альтернативні методи просування, які 

дозволяють будувати ефективну комунікацію, як зі споживачами, так і з 

роздрібними мережами продажів. Таким чином, одночасно впливаючи та 

зосереджуючи свою увагу на сектор b2c таb2b. 

Одним з основних інструментів є онлайн-платформи, або соцільні мережі. 

Наприклад, бренд «Kahlua» використовуючи «InstagramStories» показав своїй 

аудиторії, наскільки універсальним може бути їх продукт та які швидкі і прості 

рецети можна з нього приготувати [1]. Алкогольний бренд «Bacardí», який 

з'єднав воєдино звуки від приготування коктейлю, щоб створити нове музичне 

відео та об'єднався з продюсером і репером SwizzBeatz, який створив трек, та 

відомими барменами, щоб звернути увагу на талановиті здібності барменів, а 

окрім цього, прорекламувати свій напій. [2] 

Розміщення на сайті алкогольного виробника інформації про заходи та 

акції також відкриває широкі можливості для просування. Зокрема, для того, 



237 
 

щоб взяти участь в конкурсі або акції, відвідувач сайту повинен 

зареєструватися і залишити свої персональні дані, що дозволяє застосовувати 

технологію CRM, тобто систему управління взаємовідносинами з споживачами 

шляхом підтримки подальших комунікацій через розсилки по e-mail або SMS, 

запрошення до спільноти в соціальних мережах, запрошення на різні спеціальні 

заходи і ін.[3] 

Канали HoReCa, тобто ресторани, клуби і готелі, завжди були ефективним 

способом просування алкоголю. Проте, виробникам важливо залучати 

споживачів не тільки безпосередньо, але і за допомогою персоналу, який 

обслуговує аудиторію і може порадити вибрати той чи інший напій. Так, 

наприклад, компанія «Diageo», створила власну барну академію, що функціонує 

в багатьох країнах і включає в себе спеціальні курси та вечірки для барменів, 

спрямовані на підвищення рівня знань, як про продукцію компанії, так і про 

інші вид алкоголю, які не виробляються під маркою «Diageo». [4, 5]Досить 

новим трендом було відзначено спонсорство та укладання партнерських 

відносин компаній з музичними групами, яких пов'язує підтримка однієї 

цільової аудиторії - молодого населення, оскільки алкоголь асоціюється з 

музикою і концертами. Так, в даний час в США широко розвинена практика 

спонсорування громадських організацій, освітніх ініціатив та різних 

спортивних заходів, які здатні створити позитивну асоціацію з брендом. [6, 7] 

Проаналізувавши значну кількість комунікаційних кампаній просування 

алкогольної продукції, можемо зробити висновок, що найбільш ефективним 

варіантом досягнення бажаного результату просування є інтеграція 

маркетингових інструментів, при цьому канал діджитал слід імплементувати 

практично в будь-яку комунікацію.  
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ДОМІНАНТНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ 
ТЕХНОЛОГІЙ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ 

Сучасний світ є швидко змінюється, постійно перебуває в стані 

турбулентності: діджиталізація, доступні канали комунікації, зв'язок у режимі 

реального часу, нові конкуренти, трансформація існуючих бізнес-моделей. Усі 

ці зміни одночасно є і викликами, і можливостями як для споживачів, так і для 

компаній.  

Згідно з останніми дослідженнями,  споживачі проводять все більше часу 

у діджитальному світі. Станом на січень 2019 користувачами Інтернету є 4,4 

млрд людей, що на 9,1% більше, ніж у попередньому році. В середньому 

людина проводить 6 год 42 хв в онлайні [1]. В Україні пенетрація Інтернету ще 

вища (64%), що становить 21,09 млн [2]. 

Такий стрімкий та масовий перехід в віртуальний світ не міг не вплинути 

на споживачів, а відповідно і на технології бренд-менеджменту. Прогрес 

цифрових технологій створив гіперзв'язаний світ, де кожен має доступ до 



239 
 

великої кількості інформації про товари. Так, наприклад, за 

данимимThorneyFallis, 81%споживачів шукає інформацію про продукт в 

Інтернеті перед покупкою.  Більш того 60% покупців використовують свої 

девайси, коли роблять закупи в магазині[1]. 

З одного боку, діджиталізація природно подіяла на споживачів, надавши 

їм свободу вибору. Вони мають більше альтернатив, ніж будь-коли раніше. 

Споживачі досліджують і купують на різних пристроях, з безлічі точок доступу, 

цілодобово - в Інтернеті та офлайн. Ця тенденціятакож дозволилафірмам-

виробникам краще зрозуміти своїх клієнтів та запропонувати їм відповідні 

товари та послуги.  

З іншого ж боку, діджиталізація має й досить негативні прояви. У 

сучасномусвіті, дедомінуютьмобільніпристрої, споживачам не доводитьсятак 

важкошукатипотрібні бренди, порівнюватитовари та прийматирішення. 

Автоматизаціяпроцесуприйняттярішеньробитьпокупця ментально ледачим. 

Покупцістаютьлінивішими, оскількиочікують, що маркетологи та 

рекламодавцісамізнайдутьїх. Крім того, новітехнологіїспрощуютьжиття та 

знімаютьіз наших плечейповсякденнісправи. Інтернет речей (підключені до 

Інтернетупристрої) стали такими ж непомітними і звичними, як меблі у 

нашомудомі. Що стосується негативного впливу на компанії, то для них 

основнимвикликом є те, щоконкурент знаходиться на відстані в один клік, вся 

інформація про бренд чи товар, навітьневірна, швидкопоширюєтьсявсесвітньою 

мережею та не завждиретельноперевіряється на правдивість.  

Незалежновід того, чи готова компанія до діджиталізації, чині, 

присутність в онлайні просто необхідна для того, 

щобзалишатисяконкурентоздатними. Тому важливопам’ятати, що з 

оцифровкою простору навколо, змінюються і підходи до бренд-менеджменту, а 

саме: 

1) Необхідність використання кількох каналів комунікації одночасно. 

44% споживачів виходять в мережу Інтернет протягом перегляду ТБ. 
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Використання обох каналів дозволяє отримати інкрементальне 

охоплення та краще донести інформацію до покупця чи клієнта[3].  

2) Популяризація коротких форматів. Шестисекундні ролики нині є 

більш привабливими для використання через погіршення 

споживацької можливості концентрації уваги. До того ж 

«шестисекундники» можуть передавати 60% інформації, включеної до 

30-секундного ролика[3]. Це дозволяє не лише привабити споживача, а 

й скоротити витрати на рекламу.    

3) Використанняінфлуернсерів в рекламнихкампаніях. 49% 

споживачівроблятьсвійвибірбазуючись на рекомендаціяхлідерів 

думок. 70% підлідківзазначають, що вони 

більшедовіряютьінфлуенсерам, ніжкласичнимзіркам[4].  

Головнимзавданняммайбутнього для бренд-менеджерів 

євикористанняунікальностібренду для наполегливоїщоденноїбитви за 

увагуспоживача на діджитальномумайданчику. Але все-таки діджиталізація – 

цеможливість, а не загроза для брендів, оскільки вона 

дозволяєпокращитиякістьспілкуваннязіспоживачами. 

Виробникиможутьпередатисвоїособливості, свою унікальністьта ефективність, 

упаковані в історію знабагатоменшимивитратами, ніж у 

світікласичнихтехнологій бренд-менеджменту.Споживачі ж, в свою чергу, 

маютьабсолютну свободу інформації та вибору, тому відповідношанси на 

отриманняпотрібного товару чипослугипідвищуються.  
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CУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО 
СЕКТОРУ 

Сучасний світовий  економічний розвиток характеризується стрімким 

розвитком новітніх технологій, постійним зростання капіталовкладень в 

інновації , зростання обсягу та швидкості поширення інформації у глобальному 

просторі, що призводять до суттєвих змін у більшості галузей економік. Не є 

винятком і агропромисловий сектор .  

Аграрний бізнес – це вид діяльності, які базується на великій кількості 

даних[3], що потребують статистичного аналізу. Цієї діяльністю займається 

агроном, його функцією є  розробка системи сівозміни, внесення добрив, 

застосування засобів захисту рослин, організація виробництва 

сільськогосподарських культур, тощо. Отже , великий масив даних ,що аналізує 

людина, яка  не захищена від здійснення  помилок, і цю проблему вирішує 

діджиталізація. Діджиталізація в агросфері – це перенесення в інформаційну 

систему великої  кількості   даних, які описують усі характеристики полів,а 

саме історію клімату та урожайності, системи сівозміни, агрофізичні 

властивості грунту, тощо. Наприклад в системі #DigitalAgribusiness – це 

близько 270 груп( в кожній групі по 3-6 показників)[3].  

 Також  варто врахувати зростання населення планети. Яка змінилася за 

останні 60 років з 3 мільярдів до 7,7 мільярдів  ,що приблизно 1 мільярд кожні 

13 років. Що спричинює зростання попиту на продукти харчування ,в той час , 
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коли ресурси для його вирощування зменшується через зростання урбанізації, 

активного використання пестицидів і для підтримки пропозиції на відповідному 

рівні гостро постає питання в підвищенні ефективності сільського господарства 

та розробці інновацій в агросфері. Тому автоматизація та роботизація 

сільськогосподарської діяльності є рішення цих проблем.  В той час коли ціни 

на продукцію не зростають ,якісне управління витратами – основний аспект . 

Переваги діджиталізації в агросфері 

Впровадження процесів  автоматизації в агробізнес надає багато переваг . 

А саме суб'єкти господарювання зможуть вести  детальний облік продуктів 

харчування, які вони постачають іншим, та продуктів харчування, які вони 

отримують від постачальників. Оцифрування сприяє цьому процесу шляхом 

автоматичного збору даних, таких як температура їжі протягом усього 

виробництва. Хмарна технологія дозволила легко зберігати та аналізувати дані, 

видаляючи будь-який потенціал людських помилок, негайно піднімаючи 

сповіщення та червоні прапори. Розумні сенсори можуть сприяти 

відстежуванню двома способами: вони покращують точність автоматизованих 

процесів і можуть відстежувати та зберігати різні виробничі дані. Дані про 

температуру та час, фізичні потрясіння та інші важливі дані можна постійно 

вимірювати та синхронізувати на заводі завдяки IIoT(Інтернет речей). Датчики, 

які використовуються під час виробництва харчових продуктів, можуть 

контролювати продукцію по всьому ланцюгу виробництва та дистрибуції. 

Датчики можуть складати частину пристрою, такого як розумний контейнер, 

або діяти окремо, залежно від потреб та умов виробничого процесу. В 

майбутньому  розумні контейнери матимуть можливість самодіагностування та 

виправлення помилок, наприклад, самостійно нагріваючийся  контейнер для 

підтримки температуру  вище порогового значення, встановленого настановами 

щодо охорони здоров’я та безпеки, такими як Регламент (ЄС) 852/2004[1]. 

Отже, діджиталізація в агропромисловому секторі  це новий етап в 

розвитку цієї діяльності, від логістичних та управлінських рішень до 

виробничого процесу, що підвищує ефективність ведення цього бізнесу. Що 
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також вирішить проблему зі зростанням попиту та збереження плодотворних 

земель. 
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Клосович В.Р. (магістрант) 
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГОВЕЛЬНО-

МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Діджиталізація стала основною тенденцією ХХІ століття, вона має 

суттєвий вплив на розвиток як торгівлі, так і маркетингу. Фактично формується 

нова філософія зовнішньої торгівлі, де на перший план виходять заходи щодо 

постійної інформаційної присутності в колі споживачів, підвищення 

конкурентоспроможності в новому форматі відносин, довіри до технології 

електронної комерції, яка застосовується компанією. 

Електронна комерція (е-комерція) являє собою комплекс технологій, що 

охоплюють різні сфери комерційної діяльності і операцій, що забезпечують 

повний замкнутий цикл, з використанням електронних засобів обміну даними 

[1]. 

UNCTAD дає таке визначення електронної комерції: «під електронною 

комерцією мають на увазі всі форми угод, пов'язані з комерційною діяльністю 

організацій та фізичних осіб, які засновані на обробці та передачі цифрової 

інформації, включаючи тексти, звуки і візуальні дані»[2]. 

Ключовий вплив на розвиток е-комерції має використання глобальних 

електронних мереж для передачі і обміну даними при проведенні ділових 

операцій. Наприкінці 60-х років XX ст. поява і поширення Інтернету докорінно 

вплинуло на бізнес у цілому, дозволивши розширити діапазон комерційних 

відносин. З цього моменту е-комерція стала частиною повсякденних відносин 
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між фізичними і юридичними особами різних національних юрисдикцій. 

Глобальні інформаційні технології та електронні мережі високошвидкісної 

передачі даних, сприяють утворенню нових форм відносин між виробниками, 

посередниками та споживачами товарів і послуг у міжнародному середовищі. 

Так, електронна комерція дозволяє компаніям щільніше взаємодіяти з 

глобальними постачальниками і швидше реагувати на запити і очікування 

замовників, більш ефективно і гнучко здійснювати транскордонні операції,. 

Компанії отримують можливість вибору постачальників незалежно від їх 

географічного розташування, а також пропозиції своїх товарів та послуг на 

глобальному ринку. 

Використання е-комерції у діяльності компанії  передбачає:  

– відкриття Web-сайтів компанії та/або віртуального магазину в Internet;  

– створення автоматизованої системи управління компанією;  

– використання електронної реклами і маркетингу;  

– побудови особливої моделі бізнес-взаємодії. 

У споживачів в умовах єдиного глобального економічного простору 

формуються нові, підвищені очікування щодо пропонованих їм товарів в формі 

як матеріального продукту, так і послуг, так звані індивідуалізовані потреби. 

Кожен окремий споживач в зростаючій мірі пред'являє запит лише на таку 

продукцію, яка: 

1) адаптована і налаштована таким чином, щоб задовольняти 

конкретні потреби даного споживача (індивідуалізація потреби); 

2) поставляється способом, найбільш підходящим для споживача 

(індивідуалізація сервісу); 

3) поставляється тільки тоді, коли споживач хоче її отримати 

(індивідуалізація часу задоволення потреби)[4]. 

Таким чином, відносини між споживачами і виробниками на 

міжнародному ринку зазнали суттєвих змін у бік індивідуалізації попиту. Якщо 

раніше найважливішими критеріями «реалізованості» товару і попиту на нього 

були, головним чином, ціна і якість, то зараз все більшого значення набувають 
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зазначені вище фактори. Йдеться про ускладнення відносин на глобальному 

рівні, з одного боку, і, з іншого, - про індивідуалізацію як одну із форм 

посилення різноманітності зовнішнього ринкового середовища. 

 Е-комерція як раз і являє собою технологію здійснення і підтримки таких 

змін в глобальному масштабі. Вона дозволяє компаніям виходити на 

глобальний ринок зі своїми товарами та послугами, ефективно і гнучко 

здійснювати як внутрішні, так і зовнішні операції, щільніше взаємодіяти з 

глобальними постачальниками і швидше реагувати на запити і очікування 

споживачів[5].  
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Конішевська А.І. (магістрант) 

ДІДЖІТАЛІЗАЦІЯ ТПП У РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОРГОВИХ 
ІНТЕРЕСІВ 

Розвиток підприємницької діяльності в Україні та світі загалом є значним 

фундаментом підйому та функціонування національної економіки. Мале та 

середнє підприємництво має істотну значимість у збільшенні рівня життя 

населення. Глобальні процеси, зокрема економічні, політичні та соціальні, 

зумовлюють стрімкий розвиток економіки, а умови вільної конкуренції та 

відкритості ринків зумовлюють потребу у додаткових допоміжних інституціях 

з реалізації національних торговельних інтересів. 
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Досвід багатьох країн світу показує, що стимулювання до розвитку та 

захист інтересів підприємництва мають такі некомерційні добровільні 

об’єднання як: торгово-промислові палати, економічні самоорганізації, членські 

асоціації. Найпотужнішою та найефективнішою з них у масштабах держави є 

торгово-промислова палата.[1] 

 Торгово-промислова палата України відіграє важливу роль у 

стимулюванні підприємництва та реалізації національних торговельних 

інтересів, як на території України, так і за її межами, особливо із розвитком 

діджиталізації, однак діджиталізація ТПП на сьогоднішній день не достатньо 

досліджена. Через це, необхідність розроблення теоретичних положень, а також 

практичних рекомендацій щодо подальшого розвитку та підвищення 

ефективності діджиталізації торгово-промислової палати України, зумовили 

вибір теми та її актуальність.[2; с. 191- 201] 

Метою роботи є теоретичне обґрунтування ефективності діджиталізації 

ТПП у світі, виролення практичних пропозицій щодо посилення ефективності 

діджиталізації ТПП України, як інституції реалізації національних 

торговельних інтересів. 

У ТПП України сьогодні активно впроваджуються такі заходи, як 

економічна децентралізація, цифрові технології, енергоефективність у 

виробництві, а також створюється необхідний бізнес-клімат для підприємців.[3] 

Технологічний розвиток останніх років радикально змінив життя 

мільярдів людей і дав нові унікальні можливості для бізнесу. Четверта 

Індустріальна революція – це  тотальна зміна правил гри. Напрям, який змінює 

світ і який  докорінно змінить його у найближчі десять років. Щоб бути 

успішною сьогодні, Україна повинна грати за новими правилами.[4] 

Технології дають для бізнесу нові можливості і ставлять перед 

виробником нові вимоги. Перш за все, це скорочення часу прибуття продукту 

на ринок, гнучкість (більш індивідуальний продукт), більш висока якість 

продукту й ефективність виробництв. Зокрема в туристичному бізнесі вже не 

залишилося сегментів, які б не охопила діджиталізація, а туризм є 
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перспективним напрямком для бізнесу в Україні. Цифрові технології 

піднімають цей бізнес, як і всі інші, на новий рівень. 

Цифрові технології змінили підхід до бізнесу. Діджиталізація відкриває 

нові можливості тим, хто готовий до неї і відповідає вимогам сучасного 

ділового середовища. Основними завданнями виробництва сьогодні є швидкий 

випуск продукції на ринок і гнучкість: продукти стають більш різноманітними.  

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України сприяє розвитку 

співпраці між Торгово-промисловою палатою України та міжнародними 

торговими організаціями, серед яких Міжнародна торгова палата і Всесвітня 

федерація торгових палат. Діяльність Палати спрямована на вирішення 

найбільш актуальних питань, зокрема, щодо розробки уніфікованих правил і 

стандартів ведення бізнесу і вирішення завдань, пов'язаних з лібералізацією 

міжнародної торгівлі.[5] 

Також при ТПП запрацював Антикризовий центр кібернетичного захисту 

бізнесу. Мета його створення – формування ефективного середовища і 

механізмів захисту інформаційних ресурсів та інформаційно-комунікаційних 

систем бізнес сфери, а також забезпечення системи безперервності бізнес 

процесів та надання послуг підприємствами, організаціями і установами в 

сучасних умовах інформаційного протиборства та зовнішньої агресії. До складу 

центру увійшло понад 30 консультантів та експертів з кібербезпеки.[6] 

Торгово-промислова палата України, як найпотужніше та 

найефективніше  некомерційне добровільне об’єднання з питань захисту 

інтересів підприємництва, має ставити собі ціль впроваджувати діджиталізацію 

впроваджуючи новітні рішення та технології, визначаючи глобальні тренди, а 

також розглядаючи юридичні та фінансові аспекти розвитку проектів.  

ТПП України має також приділити особливу увагу підприємствам в 

Україні, які пов’язані з сонячною енергетикою, вітроенергетикою, 

біоенергетикою, водневою енергетикою, енергоефективністю, технологіями 

зберігання електроенергії та інтелектуальними енергетичними системами, адже 

цей напрямок ще слабо розвинений в Україні.[7] 
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ТПП України має активно сприяти застосуванню у бізнесі України 

модернізованого обладнання, новітніх рішень, сучасних сервісів та 

інноваційних ідей для ефективного розвитку бізнесу, а також енергетичних 

технологій, що змінюють ландшафт енергетики у всьому світі. 

Україна потребує створення майданчика для об’єднання зусиль у 

виробництві нових продуктів і залученні нових технологій як для внутрішнього 

ринку, так і для глобального світу. І саме ТПП – це інституція, яка має 

зайнятись цим питанням. Крім того, необхідні фундаментальні зміни в освіті з 

підготовки кадрів у сфері інженерії та інших кадрів, що з’являються з 

розвитком діджиталізації. 
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Лановий Д.Б. (магістрант) 
ПЕРЕВАГИ ТАНЕДОЛІКИДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 
Діджиталізація є одним із визначальних чинників трансформації світового 

ринку праці. Використання цифрових технологій у бізнесопераціях змінює 

форми та способи зайнятості, зумовлює появу нових професій і спеціальностей, 

сприяє досягненню інтересів як працівників, так і роботодавців, розширюючи 

пул висококваліфікованих спеціалістів через електронні біржі праці, фріланс- 

або краудсорсинг-платформи[1]. 

Світова економіка отримала вигоду від зростанняможливості керувати 

даними, причому галузі, які виробляють, обробляють і продають послуги на 

основі даних, набагато вигідніші, ніж традиційні. Це означає, що цифрові 

компанії, які здатні вдосконалити традиційні процеси, є привабливим варіантом 

для інвесторів. Крім того, компанії  не лише вкладають свої прибутки в 

розвиток таких технологій, як штучний інтелект (AI), але й купують успішні 

цифрові стартапи для розширення своїх портфелів[3]. Виникає занепокоєння, 

що це може призвести до централізації капіталу, що, в свою чергу, може 

призвести до ультракапіталізму, коли все менше і менше осіб володіють 

капіталом і отримують вигоду від підвищення продуктивності на ринку, таким 

чином фактично створюючи новий вид монополії . Поляризація компаній з 

точки зору їх прихильності до діджиталізація також може призвести до 

ситуації, коли більш традиційним галузям може бути важко знайти інвестиції 

для подальшого розвитку. 

З іншого боку, хоча діджиталізація може мати негативні економічні 

наслідки, вона також сприяє успіху менших компаній, які здатні відкрити свої 

двері на світові ринки з відносно низькими інвестиціями, необхідними для 

реалізації . Наприклад, однорангові платформи можуть обслуговувати 

споживачів у всьому світі з новими бізнес-моделями, не орієнтованими на 

прибуток, через це споживчі можуть підштовхнути більші компанії та 

інвесторів до більш етичних способів ведення свого бізнесу. Хоча це зашкодить 



250 
 

деяким компаніям, воно також зробить доступними товари та послуги 

споживачам, які раніше не мали ресурсів купувати їх на більш традиційних 

платформах.Зважаючи на сильно обговорюваний ефект, який маєдіджиталізація 

на ринку праці, зростання технологічно інтенсивного бізнесу вже призвело до 

попиту на цифрових фахівців по всьому світу. Однак існують занепокоєння, що 

швидка автоматизація може зменшити кількість необхідної робочої сили, що 

означатиме, що фахівці середнього класу, які зараз працюють в фінансовій, 

юридичній та бухгалтерській галузях, можуть стати безробітними.З огляду на 

це, діджиталізація може також забезпечити вирішення проблем, представлених 

вище.  

Однією з найбільших переваг, що створюється завдяки діджиталізації, є 

"безмежний світ", де люди отримують повноваження завдяки глобальному 

доступу до робочих місць та продуктів. Наприклад, громадяни можуть 

використовувати "силу натовпу" для тиску на великі компанії, щоб змусити їх 

дотримуватися вищих етичних норм. Фінансування нових ініціатив може бути 

залучене без залучення глобальних фінансових гравців. Зростання економіки 

спільного використання (тобто економічна модель, що включає в себе 

однорангову діяльність, що забезпечує надання або обмін доступом до товарів і 

послуг, що сприяють веб-платформі) переносить продукти, які не 

використовуються в повній мірі, до ширшої групи користувачів, і побічний 

продукт зберігає дефіцитні ресурси планети. Усі ці приклади є ранніми 

ознаками нової форми демократії, де діджиталізація надає можливості людям. 

Можливий вплив на національну економіку демонструютьнові бізнес-

моделі, що застосовуються в електронній комерції, однорангових мережах та 

переході споживачів від фізичної продукції до споживання цифрових послуг, 

відображаються як менша економічна активність у національному обліку 

країни. Помутніння межі між виробником та користувачем та високий приріст 

активів, які виробляють споживачі на таких платформах, як Google або 

Facebook, насправді взагалі не помітні у валовому внутрішньому продукті 

(ВВП). 



251 
 

Наприклад у Фінляндії пошукова система Google безкоштовно обслуговує 

користувачів і охоплює 77% глобальних пошукових запитів. Натомість Google 

збирає дохід від рекламодавців, які купують орієнтований рекламний простір, а 

користувачі дозволяють Google використовувати дані, пов'язані з їх пошуковою 

поведінкою, для отримання додаткового доходу. Хоча очевидно, що споживач 

отримає додаткову вартість і отримує більше цінності для Google, менш 

очевидно, як ця частина "виробництва", яка не монетизується під час 

транзакції, повинна оподатковуватися. Як результат, потік доходів від 

традиційного оподаткування кардинально зменшується, і урядам потрібні 

конкретні заходи для адаптації до цього розвитку. ДослідженняМіжнародного 

інституту прикладного системного аналізу показує, що для компенсації 

втраченого національного потоку податкового доходу слід шукати нові джерела 

доходу, при цьому приділяючи ретельну увагу, щоб не відмовляти від 

використання м'яких інноваційних ресурсів[2]. 

Діджиталізація також впливає на внесок традиційних компаній у 

національний облік. Згідно з дослідженнями Міжнародного інституту 

прикладного системного аналізу, ціни на інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) швидко знижуються, оскільки Інтернет зменшує потребу 

компаній в великих інвестиціях у діяльність збору даних, генерування 

інновацій, виробництво та розповсюдження[2]. Ця вигода передається 

користувачам як, наприклад, безкоштовні товари та послуги. З точки зору 

споживача, додаткова вартість, яку вони отримують, дешевша, а заощаджені 

гроші можна витратити на інші товари. Це означає, що хоча ВВП зменшується, 

зростає вартість (безкоштовні послуги, спільні послуги та товари, а також 

економія часу та інші витрати). У випадках, коли ці додаткові гроші 

витрачаються на цифрові продукти чи послуги, що виробляються за межами 

країни споживача, внутрішнє споживання може ще більше скоротитися. Це 

означає, що ВВП та податкові надходження зростатимуть лише у тому випадку, 

якщо фінські компанії будуть спритними та створюватимуть новий бізнес через 

платформи чи дешеві рішення для інтелектуальної власності. 
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Мельник А.О. (магістрант) 

АКТУАЛЬНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ 
  

Сьогодні людство знаходиться на піку науково-технічної революції, 

характерною рисою якої є інформатизація суспільства, що ґрунтується 

насамперед на інформаційних технологіях. До них належать процеси, які у 

якості «вихідного матеріалу» і «продукції» мають інформацію. Інформаційні 

технології  виникають у результаті діджиталізації соціального процесу і наразі 

мають вплив майже на усі галузі та сфери життя людини.  

Зазвичай прийнято виділяти 3 основні категорії технологій: соціальні 

(орієнтовані на раціональну та ефективну організацію соціальних процесів), 

виробничі (націлені на оптимізацію процесів у сфері матеріального 

виробництва товарів і послуг), інформаційні (спрямовані на організацію 

процесів у сфері науки, культури, ЗМІ та комунікації тощо).  

Інформаційні технології - ІТ (використовується також загальніший 

термін інформаційно-комунікаційні технології - ICT) – це сукупність методів, 

виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об’єднаних з метою 
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збирання, опрацювання, зберігання і розповсюдження інформації в інтересах 

її користувачів. [1] 

Розвиток ринку інформаційних  технологій, продуктів і послуг наразі 

обумовлений багатьма факторами, зокрема: 

- інформаційні технології розвиваються високими темпами;  

- будь-який бізнес-процес містить у собі багато можливостей по його 

інформатизації; 

- Всесвітня мережа Інтернет є потужним інструментом комунікації і 

маркетингу, який широко застосовується.  

- кількість споживачів інформаційних технологій постійно збільшується і 

їх свідомість і рівень знань щодо ІТ-сфери зростає. 

Інформаційні та телекомунікаційні послуги широко затребувані на 

світовому ринку. З 2006 р. до 2018 р. ринок інформаційно-комунікаційних 

послуг зріс у 4 рази : з $148 млрд. до майже  $600 млрд. Наразі ж він впевнено 

зростає і, наприклад, в 2018 році обсяги експорту інформаційних технологій 

зросли на 7%, порівняно з 2017 р.[2] 

Згідно з прогнозами міжнародної консалтингової компанії IDC на 

найближчі роки розвиток ринку ІТ-технологій матиме такі тенденції: 

1. Компанії активно запроваджуватимуть інновації. До 2024 р. понад 50% 

всіх витрат на інформаційно-комунікаційні технології буде спрямовано на 

запровадження цифрових технологій та інновації. Для порівняння, у 2018 р. ця 

частка складала 27%.  

2. Поширюватимуться хмарні технології. Вже у 2020 році 70% підприємств 

різних галузей впровадять уніфіковані технології, інструменти та процеси 

гібридного управління. До 2024 р. будуть розроблені і розгорнуті понад 500 

млн. цифрових додатків з використанням хмарних технологій.  

3. До 2024 р. майже 2/3 ІТ-підприємств стануть виробниками програмного 

забезпечення і будуть створювати так звані цифрові інноваційні заводи. Понад  

90% додатків стануть хмарними, а розробників буде в 1,6 разів більше, ніж 

сьогодні.  
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4. Розвиватиметься штучний інтелект. До кінця 2024 р. штучний інтелект 

буде використовуватися у 90% нових корпоративних додатків. До 2024 р. понад 

50% взаємодій споживачів з користувацьким інтерфейсом будуть 

використовувати комп’ютерний зір, мовлення, обробку природної мови і 

функції додаткової/віртуальної реальності. 

5. Зростатиме рівень довіри споживачів до використання інформаційних 

технологій. До 2024 р .більшість організацій будуватимуть довірчі відносини як 

зі споживачами, так і зі співробітниками у сфері безпеки, ризиків, дотримання 

нормативних вимог, конфіденційності і етичних ділових операцій.  

6. Поширюватиметься міжгалузеве співробітництво. До кінця 2024 р. 20% 

зростання доходів ІТ-компаній буде припадати на пропозиції, які об’єднують  

цифрові послуги з раніше не пов’язаних галузей.  

7. Технологічні війни продовжаться і до початку 2024 р. ринок 

консолідується довкола невеликої кількості мегаплатформ хмарних серверів, 

п’ять з яких складуть не менше ніж 75% ринку ІТ  [3] 

До головних чинників, що сприятимуть розвитку ІТ технологій, слід 

віднести: 

- інтенсивне зростання обсягів переробки інформації. Подальша 

автоматизація бізнес-процесів охоплює все нові області і вимагає від компаній і 

організацій, незалежно від розміру,  обробляти і зберігати величезні обсяги 

інформації, що змушує їх модернізувати ІТ-інфраструктуру; 

- зростання проникнення Інтернету, оскільки все більше і більше послуг 

надається саме через мережу. Споживачі частіше надають перевагу онлайн-

послугам, аніж традиційним, що веде до зростання використання хмарних 

файлообмінних систем; 

- збільшення інтересу інвесторів до цієї сфери. 
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Москаленко Н.М. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ 
БІЗНЕСІ 

В умовах швидкого розвитку інформаційних технологій бізнес-середовище 

зазнає динамічних та кардинальних змін. Діджиталізація виступає 

каталізатором інноваційного розвитку; безперервні технологічні зміни 

призводять до появи таких можливостей, як гнучкість, реактивність та 

індивідуалізація продукції і послуг, однак разом із тим з’явилися й нові 

перешкоди, такі як швидкі технологічні перетворення, високий рівень 

складності, зміна переваг клієнтів та вимог законодавства країн. 

Діджиталізація, перш за все,  потрібна для того аби перейти від несистемної 

діджіталізації бізнесу, яка має залишитися позаду,  та створити нову споживчу 

цінність і зовсім нову і якісну модель бізнесу. 

Діджиталізація повинна робити цілі будь-якого бізнесу реально 

досяжними, налагоджуючи інструментарій, і давати власнику бізнесу 

зосередитися на реально важливих аспектах. Такий процес трансформації має 

складатися принаймні з трьох частин: стратегії, діджіталізації маркетингу і 

автоматизації операційних процесів. Але, що стосується бізнесу в Україні, 

деяка частина власників підприємств досі відчуває страх, що автоматизація - це 

занадто складна перебудова і співробітники підприємства не впораються з 

софтом та новим підходом до роботи. 

Можна виділити чотири типи компаній за ступенем діджиталізації: 

новачок, початківець, спеціаліст і лідер. Компанія-новачок діджиталізує свій 

бізнес несистемно, без чіткого плану на майбутнє. Іншими словами, сама 

компанія не зовсім розуміє навіщо їй потрібна діджиталізація. Компанія-

початківець, на відміну від новачка, вже визнає необхідність діджиталізаціі. 

Управління впроваджує вже існуючі рішення. Займаються діджиталізацією, в 
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основному, керівники підрозділів. Такі компанії характеризуються тим, що 

кожен департамент робить своє, інтеграція між ними є слабкою, а слабкий 

внутрішній клімат може негативно вплинути на діяльність в цілому. Велика 

частина цифрових ініціатив початківця спрямована на споживача. Компанія-

спеціаліст змінює свою бізнес-модель під загальну діджиталізацію 

навколишнього середовища. Відбувається інтеграція окремих ініціатив в єдину 

систему. Можливі прориви, деякі цифрові ідеї дають відчутну бізнес-цінність. 

Але процес відбувається з подоланням доцифрової культури більшості 

співробітників компанії. Компанія-лідер створює на основі цифровізації нову 

споживчу цінність і нові бізнес-моделі. Вона не тільки розвиває наскрізну 

цифрову екосистему всередині, але й укладає контракти з зовнішніми 

інноваторами. За рахунок діджиталізації лідер отримує явну конкурентну 

перевагу і задає новий розвиток всієї галузі [1]. 

Якщо глобально роздивлятися ситуацію в Україні, висновок такий, що 

технологічно ми все ще у минулому сторіччі. Компанії досі не користуються 

досягненнями українських ІТ-розробок, HR-фахівці продовжують вести свої 

бази в Excel-таблицях, займатися «ручним» пошуком кандидатів у соціальних 

мережах чи на сайтах пошуку роботи, витрачати час на розмови з потенційними 

претендентами і перебирати сотні резюме в пошуку потрібного. В Україні досі 

дуже низький внутрішній попит на технології. І йдеться не лише про HR, але і 

про інші важливі напрямки бізнесу: починаючи з call-центрів компаній, де 

людський фактор оператора часом коштує бізнесу лояльності клієнта, і 

закінчуючи обробкою найкоротшого і менш затратного маршруту логістики 

продукції. Сучасні технології сьогодні покликані не лише спрощувати основні 

бізнес-процеси, розвантажувати спеціалістів, але й зменшувати операційні 

витрати. Однак, на жаль, ці об’єктивні фактори поки не є достатнім рушієм 

впровадження інноваційних рішень вітчизняними компаніями. Адже це велика 

стаття бюджету, і через нестабільність економіки та коливання ринку важко 

спрогнозувати, коли ж технологічні рішення окупляться. Попри песимістичні 

тенденції, деякі компанії на українському ринку розвиваються «в ногу з часом», 
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застосовуючи сучасні технології в щоденних процесах. На сьогодні потрібні 

більш рішучі кроки бізнесу в напрямку діджиталізації, а отже, постійно 

формувати і втілювати стратегії її розвитку, запроваджувати необхідні 

технологічні зміни, інакше наша країна серйозно програватиме не те, що 

світовому чи європейському ринкам, але й найближчим сусідам. [2]. 

Однією з рушійних сил в процесі створення нової системи бізнесу можна 

назвати і форму праці. Нові форми праці – це способи та умови використання 

інтелектуальної праці, які характеризуються відсутністю або модифікацією 

однієї або декількох ознак класичних трудових відносин, а саме появою 

особливих трудових договорів, згідно з якими змінюється спосіб найму 

працівників, здійснюється гнучке правове регулювання діджиталізованих 

відносин у сфері праці; трансформацією уявлення про робоче місце у 

звичайному розумінні цього елементу організації праці; можливістю 

використання такого графіку роботи, який дає змогу оптимізувати робочий час 

працівника. Отже, з посиленням згаданих вище тенденцій виникає необхідність 

класифікації нових форм праці інтелектуальних працівників. Найбільш 

важливими ознаками такої класифікації слід вважати робоче місце, графік 

роботи, спосіб найму працівника. Робоче місце є одним з класичних елементів 

організації трудових відносин. У процесі трудової діяльності працівник 

постійно чи тимчасово перебуває на робочому місці, яке зазвичай визначається 

на підставі трудового договору. Нині цей елемент зазнав суттєвих 

трансформацій. В умовах діджиталізації економіки інтелектуальний працівник 

має можливість виконувати роботу поза межами традиційного офісу. 

Основними чинниками, що впливають на трансформацію робочого місця, є 

доступність смартфонів та планшетів, поширення корпоративних програм, які 

дають змогу використовувати працівникам власні пристрої [3]. 

В умовах формування цифрової економіки та переходу до нового способу 

ведення бізнесу змінюються і умови найму працівників. Це дає змогу 

компаніям використовувати запозичену працю на умовах аутсорсингу, а також 

позаштатного залучення працівників на умовах аутстаффінгу та самозайнятості 
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у вигляді фрілансу. Аутсорсинг – форма запозиченої праці, яка передбачає 

передачу на підставі договору певних видів та функцій виробничої 

підприємницької діяльності однією компанією іншій. Нині віддати на 

аутсорсинг можна практично будь-які функції, але зазвичай на умовах 

аутсорингу працюють юристи, бухгалтери, фахівці у сфері IT, секретарі та 

офісменеджери, кадрові працівники, перекладачі.  Поява нових технології 

призведе до зростання кількості зайнятих на умовах аутсорсингу. 

Фріланс – форма самозайнятості, яка передбачає віддалене виконання 

певного виду робіт на позаштатній основі через Інтернет. Серед багатьох 

варіантів, в яких проявляється сучасна практика застосування нових форм 

праці, фріланс набув найбільшого поширення на світовому ринку праці. 

Фрілансер – це суб’єкт трудових відносин, який є самозайнятим та не 

обов’язково прагне до довгострокового співробітництва з певним роботодавцем 

[4]. 

Особливість теперішнього часу полягає в тому, що в глобалізованому 

суспільстві формується та оновлюється світовий ринок праці, де чітко 

простежується тенденція діджиталізації трудових відносин. Загалом в Україні 

завдяки освіті та людям є необхідний потенціал для розвитку цифрових 

технологій, також є здобутки окремих компаній (технологічний сектор). Але 

існують і серйозні проблеми: повільний розвиток системи, відсутність 

комплексного підходу і втрата часу. Саме тому топ-менеджери провідних 

компаній оцінюють рівень цифрової трансформації українського бізнесу 

нижчим за середній. Основні проблеми — необхідність ведення бізнесу у 

паперовому вигляді, незручність в комунікаціях з державою та велика кількість 

забюрократизованих непрозорих процедур [5]. 
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ  
РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ 

 

Протягом останнього десятиліття термін «бізнес-модель» набув широкого 

розповсюдження серед менеджерів провідних компаній всього світу. Стрімке 

скорочення життєвого циклу товарів, автоматизація виробничих процесів та 

перманентний ріст конкуренції змушують виробників товарів та послуг шукати 

нові підходи до побудови системи корпоративного менеджменту задля 

отримання прибутку. Разом з цим, значна кількість великих підприємств не має 

чітко сформованої бізнес-моделі, причиною чого є відсутність розуміння 

сутності бізнес-моделі як інструменту створення конкурентних переваг шляхом 

побудови новітніх алгоритмів ведення бізнесу. Для аналізу роль та значення 

процесу бізнес-моделювання в контексті довгострокової життєздатності 

підприємства, доцільно дослідити еволюцію концепції бізнес-моделі, 

передумов її виникнення у міжнародній економічній діяльності.    

Бізнес-модель як термін була сформульована в науковому середовищі 

понад 50 років тому. Його перше застосування датується 1957 роком в науковій 

роботі Беллман. Р., в контексті побудови ділової гри для керівників 

підприємств. Після цього термін з’являвся в наукових публікаціях з 

дослідження інформаційних технологій і здебільшого в сенсі процесного 

моделювання.  Сливоцький А., Моррісон Д. стверджували, що бізнес-модель — 

це те, як компанія обирає споживача; формує ціннісну пропозицію; розподіляє 
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ресурси; визначає, які завдання вона зможе виконати своїми силами та для яких 

доведеться залучати фахівців ззовні; виходить на ринок; створює цінність для 

споживача та отримує від цього прибуток. [1] Стеварт Д. зазначав, що бізнес-

модель — це формулювання того, як компанія буде робити гроші та 

забезпечувати стійкий прибуток протягом тривалого часу. [2]. Остервальдер А. 

в своїй роботі «The business model canvas» говорив , що бізнес-модель описує 

обґрунтування того, як організація створює, доставляє та фіксує цінність. [3] 

Виходячи з семантики двох складових слів терміну, можна дійти висновку про 

те, що бізнес-модель – це схема функціонування бізнесу певної компанії.  

Першим етапом опосередкованого зародження процесу бізнес-

моделювання можна вважати 70-ті роки XX століття. Цей період 

характеризується реалізацією великомасштабних проектів у таких напрямах як: 

озброєння, польоти в космос, побудова атомних електростанцій, нарощення 

транспортних мереж тощо. Відбулася досить серйозна зміна умов 

функціонування як комерційних, так і державних компаній, що 

характеризувалося зростанням розмірів підприємств (завдяки підвищенню 

комплексності та багатопрофільності їх діяльності), нарощенню співпраці з 

підприємствами суміжних галузей. Аналіз проблем, що виникли в діяльності 

організацій, привів до того, що вони почали розглядатися як організаційно-

технічні системи, що включають: персонал, устаткування, комп’ютери 

(програмне забезпечення) та способи їх взаємодії. Це, в свою чергу, викликало 

необхідність розробки підходів до структурування зв’язків між складовими. 

Однією з найвідоміших методологій опису структури як організаційно-

технічних систем, стала методологія структурного аналізу і проектування 

систем SADT (Structured Analysis and Design Technique), яка інтегрувла процес 

моделювання, управління конфігурацією проекту, використання додаткових 

мовних засобів і керівництво проектом зі своєю графічною мовою.[4] 

Потужного імпульсу подальшому розвитку методів опису діяльності 

організацій додало широке впровадження персональних комп'ютерів та 

розробка інформаційних систем. Потреба в автоматизації бізнес-процесів в 
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свою чергу викликала необхідність в їх опису та формалізації. Бурхливий 

розвиток інформаційних технологій в 80 рр., зростання обсягів розробки поряд 

з гострою необхідністю проектування «правильного» програмного 

забезпечення «з першого разу», привело до створення цілого окремого 

напрямку в програмотехніці CASE-технологій (Computer-Aided Software / 

System Engineering ). CASE-засоби моделювання дозволяють піти від 

складнощів «ручного» застосування методологій для опису (моделювання) 

бізнес-процесів до засобів автоматизації праці фахівців з розробки програмного 

забезпечення (аналітиків, постановників завдань, проектувальників, 

програмістів, технічних письменників).  

Починаючи з 90-х років CASE-засоби стали використовувати не тільки для 

цілей автоматизації діяльності, а й для широкого кола завдань бізнес-аналізу 

діяльності організацій. Дійсно, модель функціонування компанії «як є» 

дозволяла побудувати модель «як повинно бути», а в подальшому і провести її 

реструктуризацію зі значно меншими труднощами і ризиками. Наступним 

логічним кроком розвитку CASE-засобів стало вирішення організаційних 

питань управління, що охоплювали весь цикл виробництва продукту. Цю 

модифікацію виділили в окремий клас, який на західному ринку отримав назву 

«BMS» (Business Modeling Software). [5] 

Протягом першого десятиліття XXI століття, бізнес-моделювання, 

підтримане відповідним програмним забезпеченням, поступово розвинулося до 

окремої методології менеджменту, яка отримала назву «бізнес-інжиніринг». 

Головна ідея бізнес-інжинірингу полягає в аналізі та вдосконаленні діяльності 

компанії за допомогою широкого застосування процесного підходу. Таким 

чином, у еволюції концепції бізнес моделі розвитку компанії можна 

виокремити 4 етапи. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 
«ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ»: ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ 
 

В даний час активно розгортаються дискусії з приводу створення і 

реалізації в найближчій перспективі проривних технологій, тотальної 

діджіталізаціі суспільного життя, головним чином, економіки. При цьому слід 

зазначити, що прогнозуються вже в найближчій перспективі неймовірні 

можливості, що відкриваються перед бізнесом, здатні кардинально 

переформатовувати його, підвищивши продуктивність праці при істотному 

зниженні витрат виробництва та обігу. 

При всіх своїх перевагах діджіталізація несе з собою і певні проблеми: 

можливо вже в недалекому майбутньому роботодавці зіткнуться з проблемою 

дефіциту трудових ресурсів, що відповідають новим вимогам, але не менш 

гостра проблема торкнеться значної частини працездатного населення, яка в 

нових реаліях цифрового життя буде не потрібна. Чи готова економіка до 

діджіталізаціі в короткостроковому і середньостроковому періодах, адже 

цифровий світ уже увійшов в наше повсякденне життя, в більшу частину її 

сегментів. 

У розвинених та ряді країн, що розвиваються, зі стрімко зростаючою 

економікою формується так звана «економіка знань» як новий економічний 

уклад, нова структура ринку, зокрема, ринку праці.  

Економіка знань характеризується такими рисами: прискорення тенденції 

старіння високоосвіченого населення, якому притаманні медіанний вік - сорок 
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п'ять років, третинна освіта (питома вага - 60%), найвищий інтегральний 

показник - індекс людського розвитку, середній ВВП на людину - 52 тис. дол., 

розвинена цифрова економіка, практично повне покриття інтернетом - 85% 

населення [1].  

До теперішнього часу наукові дослідження і громадські дебати були 

зосереджені, головним чином, на загрозі, яку інновації становлять для робочих 

місць та заробітної плати. Однак окремі автори вважають, що в разі виникнення 

виробничих ризиків, ті ж самі технологічні збої роблять людський капітал 

важливим для продовження реалізації стратегійкомпаній, при цьому 

керівництву компаній необхідно приділяти особливу увагу новим формам 

взаємодоповнюваності між інноваційними технологіями і людським капіталом. 

В умовах, коли деякі робочі місця будуть заміщені, найбільший ефект від 

інновацій може бути отриманий в результаті перетворення існуючих робочих 

місць. Наявні на сьогоднішній день дані підтверджують думку про те, що 

інновації знову приведуть до збільшення числа і якісного перетворення 

робочих місць, але для безболісної оптимізації такого переходу необхідно 

виконати велику роботу [2].  

Незважаючи на безліч проведених дискусій як на зарубіжних науково-

технологічних майданчиках, так і на вітчизняних, не існує загальноприйнятого 

бачення майбутнього ринку праці. Також немає єдиної точки зору щодо 

ключових факторів, які вплинуть на майбутні робочі місця і заробітну плату. На 

даний момент в більшості публікацій підкреслюється вплив, який може 

здійснювати на ринок праці Четверта промислова революція з її вектором 

спрямованості на технологічні розробки в області робототехніки, нейроморфної 

інженерії, створення штучного інтелекту.  

Ряд авторів розглядає майбутнє матеріалізованої праці як такого в п'яти 

вимірах: майбутнє робочих місць; якість робочих місць; посилення нерівності в 

оплаті праці та доходах; формування системи «нового» соціального захисту. 

Так, в розвинених країнах вже проводяться експерименти по «впровадженню» в 
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практику так званого «безумовного доходу»; проведення соціального діалогу в 

системі схильних до трансформації виробничих відносин. 

Безумовно, прискорені темпи інноваційної діяльності ставлять перед 

суспільством нові завдання. У країнах з розвиненою економікою технологічні 

зміни вже призвели до витіснення деяких груп робочої сили в результаті 

глобальної конкуренції. У країнах з ринком, що формується можливість 

автоматизації являє собою зростаючу загрозу для працівників з низькою 

кваліфікацією. 

Таким чином, слід зазначити, що діджіталізація має дві сторони: нові 

можливості та нові ризики, і особливо чутливим до них виявляється ринок 

праці. Стимулювання зародження нових сегментів економіки і розвиток 

високотехнологічних, інноваційних виробництв здатні активізувати попит на 

фахівців, що відповідають останнім вимогам діджіталізаціі, а інноваційні зміни 

в системі освіти і перепідготовки кадрів здатні відтворювати відповідний 

кадровий потенціал.  

З метою забезпечення відповідних умов для реалізації можливостей, що 

відкриваються і мінімізації ризиків при прискоренні діджіталізаціі економічних 

процесів як для роботодавців, так і для працівників необхідна негайна 

консолідація зусиль над вирішенням поставленої проблеми з боку бізнесу, 

науки та освіти. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: 
ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ 

СФЕРИ 
Незважаючи на те, що фінансові послуги були комп’ютеризовані 

десятиліттями, а такі продукти, як роздрібне посередництво з використанням 
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цифрових каналів протягом 20 років, більш радикальна трансформація галузі 

затягнулася через ринкові переваги традиційних постачальників фінансових 

послуг. Вони включали встановлену довіру клієнтів, регуляторні бар’єри для 

виходу на ринокбанківської справи та страхування, створювали певні 

ускладнення до інтерналізаціїдіяльності [5].  

Слід зазначити, що трансформація ринку фінансових послуг є неминучою. 

Підтвердженням цього виступають наступні 5 тенденцій, які показують, 

наскільки успішно банки та фірми фінансових послуг можуть 

трансформуватися:  

1. Споживачі все частіше використовують мобільні сенсорні точки 

для онлайн-покупок та транзакцій, і вони розраховують взаємодіяти так само зі 

своїми банківськими установами. Щоб утримати та залучити клієнтів, багато 

банків починають виходити за рамки своїх віддалених банківських додатків і 

ширше застосовують оцифровування за допомогою електронних форм та 

систем робочого процесу, які вони можуть швидко впроваджувати без глибокої 

інтеграції у складні застарілі архітектури.  

2. Капіталізація моделі мінімального контакту. Все більше банків 

застосовують модель обслуговування клієнтів, яка вимагає мінімальних 

контактів зі своїми клієнтами. Пару років тому рання технологія віддалених 

чекових депозитів почала змінювати спосіб ведення особистих фінансів. Тепер, 

оскільки банки все частіше залучають провайдерів технологій та вкладають 

значні інвестиції в комунікацію на місцях (NFC), мобільні платежі в точці 

продажу стають все більш доступними.  

3. Як і інші підприємства, орієнтовані на споживачів, банкам потрібна 

конкретна та поточна інформація про поведінку та переваги клієнтів. Для 

підвищення лояльності клієнтів та цінності життя, банки та фірми з фінансових 

послуг шукають постачальників послуг з нішею, які можуть запропонувати 

рішення щодо аналізу поведінки клієнтів, які збирають, зберігають та 

інтерпретують як їх структуровані, так і неструктуровані дані. 
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4. Інтеграція та утилізація послуг для створення більш тонкого та 

більш продуктивного результату.  

5. Використання міжгалузевого досвіду, економіки та техніки. У 

різних галузях промисловості традиційно використовуються різні способи 

залучення та утримання покупців. Оцифровка– це створення найкращих 

практичних процесів, технологій, інструментів та платформ, якими можна 

ділитися між галузями [2].  

Але існують й інші думки. Наприклад, багато спеціалістів висловлює 

думку, що банки та уряди не можутьзробити більше, ніж зробили. Приватний 

сектор повинен бути частиноювсього фінансового рівняння – вінможе бути 

потужнимрушіємфінансовоговключення. Багатосуб’єктів приватного сектору 

вжезаохочуютькомерцію і готовіскористатисябільш широким 

використаннямцифровихтехнологій – як шляхом 

оцифруванняжиттєвоважливихпроцесів, так і оцифруваннябізнес-моделей[1]. 

Компанії, що впроваджують цифрові інновації випереджають своїх 

конкурентів у прибутках та ефективності акцій. Наприклад, фірма, що 

займається фінансовими послугами, запустила операції та програми 

трансформації ІТ для забезпечення операційної моделі та ефективності 

процесів, підвищення рівня надання послуг та прискорення інновацій нових 

продуктів. Ці зміни призвели до більш ніж 600 мільйонів доларів США 

щорічних заощаджень. Очікується, що реінвестування в хмарні обчислення та 

управління даними сприятиме подальшому зниженню витрат та забезпеченню 

нових можливостей навколо збору даних та аналітики, що також забезпечить 

значні можливості доходу. Така трансформація не тільки забезпечить більш 

швидку та дешевшу обробку для обслуговуючого персоналу, але й надасть 

кращу та послідовнішу ціннісну пропозицію для клієнтів фірми [3].  

Отже, хоча остаточна структура сектора фінансових послуг, що 

трансформується цифровим шляхом, може приймати різні форми, ступінь, в 

якому банки продовжують грати роль, буде залежати від поєднання початкових 

умов та адаптованості. На ринках, де формальна банківська система добре 
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закріпилася і надала ефективні послуги масовому ринку, банки можуть 

продовжувати відігравати домінуючу роль.  
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ РЕКРУТИНГОВИХ 
АГЕНЦІЙ В УКРАЇНІ 

В умовах економічної ситуації в Україні, сьогодні є досить популярним 

працевлаштування закордоном. В пошуках вигідних пропозицій, робітники 

звертаються до агенцій праці або по іншому рекрутингових агенцій.  

Рекрутингові агентства надають послуги пошуку і підбору персоналу для 

компаній-роботодавців, які і оплачують послуги агентства. Для шукачів 

послуги рекрутингових агентства безкоштовні. Як правило, клієнтами 

рекрутингових агентств є компанії з середнього і великого сегмента бізнесу, які 

шукають кваліфікованих фахівців для вирішення поставлених завдань або під 

конкретний проект. Головні цілі та вигоди замовника — швидкий і якісний 

пошук відповідного кандидата, який відповідає всім вимогам компанії, 

економія часу на пошук і підбір кандидатів.[1] 
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Сучасний ринок агенцій з працевлаштування закордоном в Україні 

постійно поповнюється представниками різних країн, проте найпопулярнішою 

серед не кваліфікованого персоналу залишається Польща. Це зумовлено 

низкою різних факторів, таких як: вищий рівень заробітної плати, велика 

кількість робочих пропозицій в різних містах, відносна близькість 

розташування, схожість культури та менталітету, доволі швидка та проста 

процедура оформлення документів для виїзду, а також можливість працювати в 

безвізовому режимі. Польське законодавство створило вигідні та зручні умови 

перебування працюючих іноземців на території своєї країни. 

За даними Міністерства соціальної політики, 3,2 млн українців виїхало 

працювати за кордону 2018 році, 38,9 % з яких – до Польщі.[4] 

Польські агенції праці реалізують свою діяльність з пошуку персоналу на 

території України за рахунок створення представництв, в яких працюють 

спеціалісти з підбору персоналу та українських фірм партнерів.  

Регулювання діяльності представництв, що займаються посередництвом у 

працевлаштуванні закордоном, здійснюється на підставі Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», спрямованого на забезпечення 

реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних 

і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Вказану 

господарську діяльність на території України може здійснювати будь-яка 

юридична особа або ФОП.[2] 

За даними Міністерства соціальноїполітики, станом на 01.12.2019 - в 

Україні мають ліцензію на впровадження господарської діяльності пов’язаної з 

посередництвом у працевлаштуванні за кордон 2745 суб’єктів, 1065 з яких 

працевлаштовують в Польщу. [3] 

Працевлаштуванням до Польщі займаються не лише польські 

представництва в Україні, але і українські фірми – посередники. Основною 

різницею в діяльності цих компаній є те, що українські компанії не 

співпрацюють з польськими роботодавцями напряму, а через польські 

рекрутингові агенції, від яких і отримують винагороду за свою роботу. 
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Вітчизняні рекрутингові агенції виступають більше в ролі партнерів ніж в ролі 

прямих конкурентів. Враховуючи це, польські фірми змагаються між собою в 

створенні найбільш привабливих умов для співпраці з агентами. Ключовими 

факторами вибору тут є : оплата за наданого кандидата, різноманіття оферт, 

терміни виготовлення документів, репутація компанії. 

До найвідоміших польських компаній, які успішно здійснюють свою 

діяльність на ринку України слід віднести: EWL, OTTO, GrupaProgres, Randstad, 

Worklife. Кожна з компаній має свої характерні відмінності, переваги та 

недоліки в порівнянні з іншими. Головними спільними елементами успішності 

цих компаній є широкий вибір вакансій для всіх вікових категорій, відносно 

швидке оформлення необхідних документів, зручне розміщення офісів в 

Польщі, що грає роль для клієнта при виборі маршруту проїзду, надання 

проживання за рахунок роботодавця, співпраця з великими відомими 

роботодавцями ( наприклад LG, Unilever, Auchan  та інші), надання 

працівникам медичного страхування ZUS. Окрім цього, варто додати , що дані 

агенції давно працюють і мають вже сталу репутацію, що зумовлює їх 

популярність та довіру збоку споживачів. Щодо розповсюдження інформації з 

приводу актуальних вакансій, слід зазначити, що рекрутери не лише 

використовують такі спеціалізовані платформи як Work.ua, Razemwork, Flagma, 

Jooble та інші, але й соціальні мережі такі як Facebook, Instagram, де 

зосереджена дуже велика частка потенційних клієнтів. Інші канали 

розповсюдження інформації, на жаль , не є ефективними в просуванні такого 

виду послуг. 

Отож, як бачимо сфера працевлаштування закордон в Україні є досить 

популярною та затребуваною, про що свідчить велика кількість трудових 

мігрантів та діючих агентств. В умовах великої конкуренції, агентства мають 

розробляти стратегії по просуванню свої послуг та удосконалювати діючі 

моделі організації праці. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ У ТОРГОВЕЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС 
 

Діджиталізація – це одна з головних перспектив розвитку української 

економіки. Вона заснована на цифрових технологіях, швидкий розвиток і 

поширення яких вже сьогодні зачіпає традиційну економіку, трансформуючи її 

від споживання ресурсів до їх створення. Завдяки розвитку технологій 

суттєвого зменшились транспортні, комунікаційні та інші витрати, що сприяло 

фрагментації виробництва та перенесенню окремих його компонентів (стадій) у 

різні країни. Зокрема рівень діджиталізації економіки має вагомий вплив на 

частку високотехнологічних товарів, яка в українському експорті нижча, ніж 

середньосвітова. Збільшити високотехнологічний експорт можливо за рахунок: 

-  залучення інвестицій у проекти, які передбачають виготовлення кінцевих 

високотехнологічних товарів;  

- посилення захисту прав інтелектуальної власності, що стимулюватиме 

впровадження в Україні виробництв, захищених патентами; 
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-  сприяння розвитку співпраці науки й бізнесу для стимулювання процесу 

інновацій [1]. 

Інтенсифікація інноваційної діяльності високотехнологічного сектору, 

зростання обсягів капітальних інвестицій у нематеріальні активи, зростання 

патентної активності в Україні сприяли зростанню впливу інновацій на 

економіку України у 2017 році, проте уже у 2019 році Україна значно втратила 

свої позиції. У Глобальному рейтингу інновацій за 2019 рік (Global Innovation 

Index 2019) Україна в загальному рейтингу посіла 47 місце. Ще  торік вона 

займала 43-тю позицію [2].  

Одним з позитивних зрушень стало створення електронної торговельної 

системи «Прозорро», а за підтримки ЄС та ЄБРР у рамках ініціативи 

«EU4Business» запущено нову цифрову платформу, що допомагатиме тисячам 

українських малих і середніх підприємств (МСП) знаходити нові можливості 

для розвитку бізнесу завдяки доступу до важливої інформації. Передбачається, 

що на наступному етапі розвитку, який заплановано на другий квартал 2020 

року, буде відкрито реєстрацію для інших учасників ринку, як-то бізнес-

асоціацій, акселераторів, надавачів грантових коштів тощо. 

Уваги заслуговує також європейська блокчейн-платформа We.Trade, яка 

розпочала свою роботу в 2018 р. та партерами якої є провідні банки світу, такі 

як HSBC, UBS, UniCredit тощо. Українське банківське законодавство офіційно 

не визнає блокчейн-технології, проте вже в цьому році НБУ здійснив спробу 

розпочати процес впровадження у вітчизняну банківську систему блокчейн-

технологій та дозволити українським банкам долучитися до платформи 

We.Trade. Таким чином гірничо-металургійна група компаній “Метінвест” 

уклала перший пілотний смарт-контракт [3]. 

Проте існують і досить значні проблеми, які гальмують процеси інтеграції 

України з країнами ЄС і які потребують негайного вирішення на законодавчому 

рівні. Згідно з сайтом Державної служби статистики України у 2018 році 

загалом в Україні 96,6% підприємств, які використовують комп’ютери в своїй 

діяльності (для торговельних підприємств аналогічний показник становить 
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98%) та 98,1% підприємств, які мають доступ до мережі Інтернет (98,6% – для 

підприємств торгівлі). Лише 4831 підприємств використовували послуги 

хмарних обчислень протягом року, 1376 з них – підприємства торгівлі. 

Кількість підприємств, які використовували соціальні медіа для представлення 

підприємства або рекламування його роботи (товарів, послуг) по Україні – 

12321, з них торговельних підприємств – 3284 [4]. 

Розвиток електронної торгівлі став чинником, який сьогодні визначає 

динаміку та структуру міжнародної торгівлі в цілому та особливості експортно-

імпортних операцій зокрема, що створює нові експортні можливості для 

українських виробників та компаній. На жаль, Україна наразі перебуває на 

початковому етапі становлення електронної торгівлі, адже у 2018 році кількість 

підприємств, що отримували замовлення через мережу Інтернет на продаж 

товарів або послуг (за винятком замовлень, отриманих електронною поштою), 

становить 2476 одиниць (5,6% від к-сті підприємств, що використовували 

комп’ютери). Значно більшою є частка підприємств, що здійснювали закупівлі 

через мережу Інтернет товарів або послуг – 21,7% від загальної кількості, що 

використовували комп’ютери. 

Для порівняння в ЄЄ доступ до Інтернету має 97% усіх підприємств,  п'ята 

частина (20%) яких в ЄС-28 в 2018 р здійснювала продаж в електронній 

комерції. У 2017 році 45% підприємств здійснювали закупівлі через мережу 

Інтернет товарів або послуг, а частка тих, що використовували соціальні медіа 

для представлення підприємства або рекламування його роботи (товарів, 

послуг) – 47% [5]. 

Діджиталізація всебічно впливає на торгівлю й відкритість нашого ринку. 

Цифрова економіка має велике значення для інновацій, зростання, робочих 

місць і конкурентоспроможності України на шляху євроінтеграції, адже швидкі 

технологічні розробки сприяють торгівлі послугами за допомогою цифрових 

мереж, відкривають нові можливості завдяки розширенню меж, що зумовлює 

появу більшої кількості угод. Для того, аби пришвидшити процес інтеграції 

України з ЄС, необхідно врахувати деякі важливі моменти, які б дозволили 
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повноцінно приблизити всі сфери української економіки до європейської 

моделі, серед яких одним з найважливіших є саме діджиталізація. Адже частка 

підприємств, які використовують в своїй новітні технології в нашій країні 

надзвичайно мала (становить приблизно 0,42%).  Необхідною складовою є 

підтримка збільшення інвестицій в людей за допомогою розширення 

співробітництва в сфері освіти, розширення участі українських зацікавлених 

сторін в програмах ЄС [6]; підтримка активної співпраці та укладення 

двосторонніх та багатосторонніх угод щодо обміну досвідом з країнами ЄС (як 

риклад, вже підписаний Меморандум з Естонією, який має на меті побудову 

ефективної моделі управління кібербезпекою і відповідної ІТ-інфраструктури, а 

також її зв'язки з європейськими кіберцентрами [7]). 
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ОСОБЛИВОСТІ  МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК 

В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Зміна позицій країн на світовому ринку, зростання значимості міжнародної 

торгівлі та трансформація структури ринку торговельної продукції, послуг та 
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об’єктів інтелектуальної власності, прагнення країн підтримувати 

конкурентоспроможність власних товаровиробників актуалізують проблему 

торговельно-економічних відносин між країнами. Однією з детермінантів даних 

відносин є торговельні суперечки. 

За історію існування міжнародної торгівлі відбулась велика кількість 

торговельних суперечок. Лише за період з 1995 р.  – по теперішній час 2019 р. в 

СОТ було розглянуто 582 суперечки між країнами-членами [1]. Найактивнішим 

учасником міжнародних торговельних суперечок в рамках СОТ виступає США 

із загальною кількістю у 282 справи (125 рази у якості позивача та 157 – у 

якості відповідача). Після США в рейтингу найбільшої кількості суперечок 

виступає ЄС: 102 та 81 відповідно. Наступною в рейтингу стрімко розвиваюча 

країна в міжнародній торгівлі – Китай, який частіше виступає в якості 

відповідача (54 рази), ніж в якості позивача (32 рази). Такі конфлікти у 

літературі отримали визначення трансатлантичних.  

Аналіз офіційних даних СОТ стосовно причин та методів ведення 

торговельних суперечок згаданих країн наведені в таблиці 1 і дають підстави 

визначити мотиви у кожному протистоянні між конкретними країнами чи 

регіоном.  

Таблиця 1 
ТОП-3 учасники торговельних суперечок та їх інструменти 

Учасники Інструменти 

США - ЄС 

Прихований протекціонізм* 
Нав’язування власних стандартів 
Надмірнне використаняя дозволених СОТ 

антидемпінгових засобів 
Порушення правил режиму найбільшого 

сприяння 

США - Китай 

Обмеження експорту 
Нелегальний експорт (контрабанда, 

контрафакти) 
Штучне завищення курсу юаня 

Китай - ЄС 
Навʼязування власних стандартів 
Маніпуляції тарифами на експорт 



275 
 

* використання державою інституційних обмежень методами 
внутрішньої економічної політики без формального порушення міжнародних 
зобов'язань щодо інших країн. Часто підґрунтям такої політики є 
відстоювання власних геополітичних та соціально-економічних інтересів [3, с. 
23-27]. 

 Джерело: систематизовано автором и на основі даних [2].  

Найчастіше об’єктами торговельних суперечок в галузевому розрізі 

виступають бензин та продукти нафтопереробки; металопродукція; м'ясо свіже, 

заморожене та м’ясопродукти; морепродукти; сільськогосподарські продукти; 

алкогольні напої; текстильна продукція та взуття; фармацевтичні вироби та 

порушення прав інтелектуальної власності [4, c. 154].   

Досліджуючи досвід України в рамках СОТ, у процесах ведення 

міжнародних торговельно-економічних суперечок країна брала участь 13 разів: 

9 разів в якості позивача та 4 – відповідача, в якості третьої сторони була 

залучена понад 36 раз [5].  

Таблиця 2  

Суб’єктно – об’єктна характеристика та хронологічна систематизація 
торговельних суперечок України в рамках СОТ 

 у період з 2008 – по 2019 рр. 
№ 

справи В ролі позивача № 
справи В ролі відповідача 

. 
DS

411 

Вірменія: Заходи, що впливають 
на імпорт і внутрішній продаж цигарок 
і алкогольних напоїв 

. 
D

S423 

Молдова: 
Оподаткування міцних 
алкогольних напоїв  

. 
DS

421 

Молдова: Заходи, що впливають 
на імпорт і внутрішній продаж товарів 
(екологічний збір) 

. 
DS

434 

Австралія: Обмеження стосовно 
торговельних марок та вимог щодо 
упаковки на тютюнові вироби 

. 
D

S525 

Росія: Заходи, пов’язані 
із торгівлею товарами і 
послугами 

. 
DS

499 

Росія: Заходи, що впливають на 
імпорт залізничного обладнання і його 
частин 

. 
DS

512 
Росія: Заходи стосовно 

транзитних перевезень  
. 

D
S493 

Росія: Антидемпінгові 
заходи щодо нітрату амонію 
та аміачної селітри  . 

DS
530 

Казахстан: Антидемпінгові 
заходи щодо сталевих труб 

. 
DS

532 

Росія: Заходи стосовно імпорту 
та транзиту окремої української 
продукції  

. 

 
 
 

D
S525 

 
 

Росія: Заходи, пов’язані 
із торгівлею товарами і 
послугами . 

DS
569 

Вірменія: Антидемпінгові заходи 
щодо сталевих труб  

. 
DS

570 

Киргизька Республіка: 
Антидемпінгові заходи щодо сталевих 
труб  
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Джерело: складено автором на основі [5]. 

Досліджуючи та аналізуючи досвід України у веденні торговельних 

суперечок в рамках СОТ у період з 2008 по 2019 роки, виявлено, що найбільше 

суперечок виникло з Росією після відомих політичних протиріч; країною не 

було виграно жодної торговельної суперечки, однак частково задовольнялись її 

вимоги. Тому постає проблема більш якісного вивчення норм і правил СОТ для 

вітчизняного уряду та бізнесу аби виявити та уникнути дискримінації як зі 

сторони торговельного партнера так і з власного боку. Разом з цим вбачається 

за доцільне покращити дипломатичні здібності у багатосторонніх відносинах в 

рамках СОТ, це покращить наші торговельні зв’язки та відкриє нові ринки зони 

вільної торгівлі.  Бажано долучатись до торговельних суперечок в рамках СОТ 

третьою стороною аби спостерігати за процесом їх проведення та отримувати 

досвід доведення та відстоювання національних інтересів. 

Отже, світовий досвід врегулювання суперечок свідчить про те, що країни 

активно використовують механізм врегулювання суперечок в рамках СОТ. 

Цілком зрозуміло, що найбільш активними позивачами та відповідачами по 

справах стають країни – глобальні економічні лідери з огляду на фінансову та 

кадрову спроможність, а також на необхідність відстоювання своїх позицій на 

міжнародних ринках.  
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Шевчик О.О. (магістрант) 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ 
ПОСЛУГ В ЕРУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

Розвиток міжнародної торгівлі визначають за рядом факторів, основними 

з яких є тяжіння до глобального ринку, урбанізація міст, активний розвиток 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтація на наукоємне 

виробництво та персоніфіковані рішення. Такі чинники вплинули на 

модифікацію традиційної торгівлі. 11 серпня 1994р.  вважається датою початку 

розвитку електронної торгівлі як нового напряму в міжнародній економічній 

діяльності [1-2]. Станом на 2017р. Інтернет-покупки склали 10,2% від світового 

обсягу роздрібної торгівлі, і цей показник продовжує зростати. За прогнозами,  

у 2019р. на електронну комерцію припадатиме 13,9% покупок, в порівнянні з 

0,6% у 1999р. [3]. Найбільшими ринками електронної торгівлі є такі країни, як 

США, Китай, Великобританія, Японія та Німеччина. Підґрунтям є розвинені 

системи інфраструктури й сприятливі умови ведення бізнесу. Окрім цього, 

високий рівень добробуту населення в цих країнах забезпечує його доступність 

до Інтернету та технічних засобів зв’язку, як смартфони, комп’ютери тощо [4-

5]. Оскільки з кожним роком обсяги транскордонних Інтернет-покупок 

збільшуються, оптимізація доставки товарів та надання послуг є вкрай 

важливими для бізнесу. На сучасному етапі розвитку компанії тяжіють до 

роботи за принципом “Delivery-on-Demand”, тобто постачання продукції за 

запитом клієнта чи кінцевого споживача у той час і в тому місці, які є 

найоптимальнішими для клієнта. Такі умови глобального економічного 

цифрового середовища впливають на міжнародну логістичну діяльність [6].  

Вперше питання трансформації логістичної діяльності постало в 2011р. з 

появою концепції “Індустрія 4.0”, в межах якої виокремлюють концепцію 

“Логістика 4.0”. Дані концепції базуються на використанні автоматизованих 

систем управління закупівель, складських і транспортних потужностей 

компанії завдяки самокерованій техніці, штучному інтелекту, BigData, GPS, 

RFID, M2M, 3D-принтерів тощо [7]. Одним з найбільш популярних та 
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розповсюджених інструментів закупівель є онлайн-аукціони – комбінація 

штучного інтелекту та онлайн-платформи, де всі учасники аукціону 

знаходяться в рівних умовах терміну подачі заявок на участь в аукціонах та 

відповідності технічним завданням компанії-замовника. Це, в свою чергу, 

впливає на прозорість відносин між компанією замовником та постачальником, 

що знижує ризики корупційних схем та стандартизує процеси переговорів та 

укладання контрактів [8]. Найбільших трансформацій логістичної діяльності 

зазнають 3PL-провайдери, які вимушені постійно впроваджувати новітні 

рішення у виробничий процес з метою надати найкращі умови компаніям-

замовникам і підтримувати конкурентні позиції на глобальному ринку [9]. У 

сфері складської логістики 3PL-провайдери активно використовують системи 

управління складами WMS, базові функції яких постійно оновлюються. 

З’явилась можливість відстежувати запаси не лише під час знаходження на 

складі, а й під час їх переміщення для формування подальших замовлень і 

мінімізації залишків на складах. Окрім цього нові функції WMS дозволяють 

визначити оптимальні розміри та кількість коробок для формування 

замовлення. Використанню дронів на складах дозволяє заощадити час на 

інвентаризацію більше 50% робочого часу, а на доставку – до 75%. Загалом 

сучасні WMS побудовані на принципах стандартизації й автоматизації процесів 

управління [10-11]. У сфері транспортної логістики активно використовують 

систему управління транспортом ТMS. Однією з провідних технологій, що 

використовується у транспортній логістиці, є блокчейн, що покращує процес 

моніторингу вантажу та забезпечує надійність міжнародних перевезень. До 

інших тенденцій розвитку транспортної логістики на найближче майбутнє 

відносяться створення та активне впровадження безпілотних автомобілів, 

дронів, дирижаблів, шатлів, а також систем відстеження даних щодо поточного 

місцезнаходження та стану товару з метою задоволення потреб клієнтів [12-14]. 

Наприклад, DB Schenker співпрацює з технологічними компаніями щодо 

розробки та впровадження безпілотних автомобілів, 3D-друку. Тим не менш, 
зростаюча цифровізація транспортного та логістичного сектору означає, що ця 
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галузь вже має бути готова до ризиків, які пов'язані з конфіденційністю, 

цілісністю та доступністю даних – так званою тріадою кібер-ризиків. З огляду 

на це, ряд компаній, наприклад, DHL Supply Chain&Global Forwarding та 

Kuehne + Nagel створюють власні розумні технології. Така технологія, як DHL 

Vision Picking оптимізує процес оформлення замовлення шляхом сканування 

штрих-коду, розпізнаванню голосу оператора і візуалізації комплектування 

замовлення. Компанія також розробила DHL Resilience360 для управління 

ризиками на всіх етапах ланцюга поставок. В свою чергу, Kuehne + Nagel 

активно розвиває онлайн-платформа myKN, яка дозволяє і оператору компанії, і 

представнику компанії-замовника відстежувати замовлення на всіх етапах 

ланцюга поставок. Окрім цього, компанія розробила власну систему обробки 

замовлень для внутрішнього користування – SALOG PROD [15-19]. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що основними тенденціями розвитку 

логістики в еру цифровізації є перехід компаній до таких, що надають не лише 

логістичні послуги, а й високої якості ІТ-рішення. 
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Юрчик А.О. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МИТНИХ ПРОЦЕСІВУ МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 
 

 
За умов глобалізаціїта інформатизації світової економіки зростає у 

геометричній прогресії кількість суб’єктів господарювання різних країн світу, 

залучених до міжнародної торгівлі.Наразі важливим фактором економічного 

зростання будь-якої країни є масштаби зовнішньої торгівлі, що суттєво 

залежать від ефективності та швидкості функціонування системи митного 

контролю. Забезпечити ефективністьта швидкість функціонування митної 

системикраїни сьогодні майже неможливо за рахунокпродуктивностілише 

людського ресурсу.Необхідна дієва модернізація цієї системи на засадах 

діджиталізації. 

Метою даногодослідження є визначення ключових переваг діджиталізації 

системи митного контролю, аналіз ефективних кейсів її застосування та 

надання практичних рекомендацій щодо її здійснення. 

Вивчення світового досвіду дозволяє виокремити три найбільш 

ефективних кейсидіджиталізації системи митного контролю: Японська 

автоматизована системаелектронного декларування «NACCS» 

(NipponAutomatedCargoandPortConsolidatedSystem), аналогічна система митного 

контролю Сполучених Штатів Америки «ACS» (AutomatedCommercialSystem) 

та Європейська система «NCTS» (NewComputerizedTransitSystem). Всі вони 

схожі за своєю суттю, проте мають певні відмінності, зумовлені особливостями 

регіонів походження.Американська ACS є найстарішою і стала прототипом для 

всіх інших[1,c. 41].Оперативне управління при обслуговуванні торгівлі 

відбувається за допомогою цих систем відбувається за допомогою модулів 

ризику. В процесі обробки декларації система автоматично проводить 
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ідентифікацію значень за кожним критерієм і виконує множення відповідного 

рівня ризику на вагу відповідного критерію після чого сумує їх. Отримана 

величина є сукупним показником ризику. Далі, в залежності від встановлених в 

даній системі градацій для сукупного показника ризику, визначається, яким 

саме процедурамперевірки підлягає дана декларація[2,c. 3].. Поширення 

отримала триканальна система обслуговування (червоний, жовтий і 

зеленийкоридори): 

Зелений коридор - моментальний пропуск товару; 

Жовтий коридор - додаткова перевірка документів; 

Червоний коридор – огляд товару. 

Аналіз досліджень українських та світових науковців і спеціалістів 

(Бойкова М.В.,ШтальТ.В., Пархоменко В.П., Ігнатьєва О.В.,І.Я. Софіщенкота 

інші), що стосуються діджиталізації системи митного контролюпоказав, 

щоіснує багатодумок, які суттєво відрізняються одна від одної, як в частині 

вибору самої моделі діджиталізації, так і в частині її реалізації. 

На нашу думку, таке розмаїття існуючих думок щодо побудови ефективної 

моделі діджиталізації системи митного контролю серед вітчизняних науковців в 

жодному разі не зумовлена хибністю їх досліджень чи неактуальністю їх 

підходів в сучасних умовах економічного розвитку. У суб’єктів міжнародної 

торгівлі, що займаються імпортною діяльністю, можуть бути одні вимоги до 

створення оптимальної на їх розсуд системи митного контролю, компанії, що 

займаються експортною діяльністю, можуть висувати кардинально інші 

вимоги, держава в якості суб’єкта міжнародної торгівлі чи торговельні 

посередники (брокери) формують свої вимоги тощо. Саме тому, розглядаючи 

діджиталізацію з позиції різних суб’єктів, науковці отримують різні результати 

та дають різні рекомендації щодо вибору та впровадження моделі електронної 

митниці, кожна з яких є по своєму правильною в залежності від поставленої 

задачі. 

Для визначення ключових переваг діджиталізації системи митного 

контролю розглянемо такий факт: завдяки впровадження автоматизованої 
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системи ACS (AutomationCommercialSystem), протягом 10 років в 4 рази зріс 

обсяг оформлюваних товарів без збільшення чисельності митної служби і 

впливу на безпеку, причому 60% рішень на випуск товарів було здійснено в 

автоматичному режимі на підставі виключно електронних копій документів без 

участі митних інспекторів [3,c. 2]. Тобто дана система дозволила пришвидшити 

проходження митного контролю та більш ефективно використовувати 

людський ресурс не знижуючи при цьому рівень безпеки. 

Отже з огляду на все вищесказане можна зробити наступні висновки: 

 діджиталізація системи митного контролю безумовно має позитив ний 

вплив на зростання обсягів міжнародної торгівлі і як наслідок – темпів 

економічного розвитку регіону; 

 головними перевагами діджиталізації перед іншими способами 

модернізації митної системи є покращення більшості її показників: 

пришвидшення процесу митного контролю, зменшення необхідних для 

обслуговування людських ресурсів, підвищення рівня безпеки, тощо; 

 в світі існує багато електронних систем митного контролю, які в 

більшості схожі і їх моделі можуть бути використані при створені нової 

системи; 
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Шевченко А.І. (магістрант) 

МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВ ЗАРУБІЖНИХ КОМАНІЙ 

В сучасних умовах розвитку та трансформації міжнародного бізнес-

середовища загострюється конкуренція на світових товарних ринках, що сприяє 
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пошуку нових важелів отримання конкрентних переваг. Саме тому виробники 

все більше уваги приділяють маркетинговим інструментам і технологіям, що 

сприяють формуванню довгострокових партнерсьих відносин з усіма 

учасниками міжнародних каналів розподілу.  

Трейд-маркетинг (торговий маркетинг, trade-маркетинг) – це діяльність 

всіх учасників торгівлі, спрямована на організацію просування товару від 

виробника до кінцевих споживачів найбільш вигідним для всіх учасників 

товароруху способом. У деяких випадках трейд-маркетинг включають у сферу 

маркетингу як комплекс маркетингових заходів, для вирішення завдання 

присутності продукції в торгових точках на найкращих позиціях і за 

рекомендованою ціною. В інших ситуаціях, його можна розглянути як 

інструмент, що стимулює збут, відносно до області продажів [2, с. 38].  

Серед основних інструментів трейд-маркетингу варто виокремити 

найбільш резльтативні для іноземних представництв компаній, а саме: 

1. POS матеріали (у разі наявності місця продажу), які призначаються для 

залучення уваги покупця та інформування про товар. 

2. Заохочування учасників збутового ланцюга, через який йде продукт до 

кінцевого споживача (стимулювання призами або грошовим еквівалентом 

отових покпців, торгових команд, які поширюють продукцію в торгові точки, 

продавців та покупців торгових точок) при виконанні ними поставлених 

маркетингових завдань. 

3. Акції, націлені на стимулювання збільшення обсягу закупівлі 

(наприклад, купи х одиниць продукції − отримай 1 одиницю продукції 

безкоштовно). 

4. Акції, спрямовані на збільшення ширини продуктової лінійки певного 

виробника (чим більший асортимент продукції певного виробника пропонує 

торгова точка, тим кращі умови роботи надає імпортер (знижки, збільшення 

«дебіторки», безкоштовний продукт, туристичні путівки, «подарункові 

сертифікати» мережевих магазинів тощо)).  
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5. Акції, що сприяють зменшенню простроченої дебіторської 

заборгованості.  

6. Акції, направлені на збільшення активної клієнтської бази 

(стимулюється торгова команда, що поширює продукт імпортера, за те, що 

продає його в як можна більшу кількість торгових точок).  

7. Акції, метою яких є збільшення валового обсягу продажів або виручки 

[3, с. 46]. 

Для узагальнення слід зазначити, що  інструменти трейд-маркетингу 

можна поділити на три группи: 

1. Знижки (як оптовим, так і роздрібним торговцям). 

2. Винагородження персоналу за сумлінне виконання роботи. 

3. Залучення уваги покупців за допомогою всіляких акцій, 

демонстрацій, розіграшів, розпродажів і т.д. 

    Значна частина маркетологів, які займаються BTL, вважають, що сфера 

трейд-маркетингу не обмежується стимулюванням збутового ланцюга, а 

полягає ще й у стимулюванні кінцевого споживача різними промо-

активностями [1, с. 26]. Прикладом може слгувати додаткова тимчасова 

мотивація, для створення якої використовуються три основні важелі впливу на 

покупця, а саме цінова мотивація (економія), продуктова мотивація 

(можливість отримання безкоштовного/унікального зразка), мотивація-

враження (отримання позитивного досвіду від участі в організованому заході).  

 Частина фахівців, які дотримуються «класичного визначення трейд-

маркетингу», вважає, що сфера торговельного маркетингу обмежується 

«товаропровідним ланцюжком» – «постачальник» – «кінцева точка продажу», а 

обов'язки трейд-маркетолога полягають у роботі з такими показниками як 

«активна клієнтська база», «ширина продуктової лінійки в торгових точках» і 

«товарний запас в торгових точках» [1, с. 28]. 

Успіх трейд-маркетингової політики імпортерів багато в чому залежить і 

від налагодженого механізму планування постачання, логістики і продажів, з 
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одного боку, і від адекватності, ефективності та своєчасності застосовуваного 

інструментарію активізації купівельного попиту – з іншого. 
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КРЕАТИВІЗАЦІЯ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ 
Станом на сьогодні ринок продуктів і послуг є надзвичайно 

конкурентоспроможним, а такий елемент комунікацій як реклама грає одну з 

ключових ролей. Споживачу доводиться робити свій вибір серед безлічі 

варіантів товарів із однойменної групи. Різноманіття є настільки великим, що 

бренду дуже легко втратити лояльність навіть за підтримки високої якості 

товару. Виживання у світі швидкозростаючого бізнесу й глобалізації тягне за 

собою постійне суперництво за покупця. Усі ці фактори є основними 

причинами, через що маркетологам доводиться прибігати до все більш творчих 

і новітніх, усе частіше діджиталізованих, способів залучення та утримання 

клієнтів [1, c.2]. У той час як традиційна реклама призначена виконувати суто 

комунікативну функцію [2, c.1], тобто простого інформування потенційних 

споживачів про товари чи послуги компанії, то творчу рекламу прийнято 

вважати більш запам’ятовуючою, вона покликана породжувати серед 

споживачів довіру, а з часом і взагалі створювати навколо рекламованого 

бренду своєрідні «фан-групи». Креативні інструменти стають чи не головним 

інструментом у боротьбі за серце і гаманець цільової аудиторії. Можна навіть 

сказати, що компаніям життєво-необхідно відстежувати тенденції на 

рекламному ринку, шукати можливості для використання креативних стратегій 

та впровадження інновацій у маркетинговий комплекс та комунікації. 
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 З боку дослідників існує великий інтерес до розуміння креативу в 

рекламних послугах та його здатності генерувати підвищену увагу аудиторії, 

забезпечувати обізнаність щодо рекламованих торгових марок, формувати 

сприятливе ставлення тощо. Такі німецькі вчені як В. Рейнартц та П. Сафферт, 

визначають «креативність» як «розбіжне мислення, а саме – здатність 

знаходити незвичні та неочевидні вирішення проблеми». Одним із піонерів 

дослідження даного поняття був американський психолог Елліс Пол Торранс, 

який розробив тести творчого мислення Торранса (TTМT), що 

використовуються для оцінки здатності людей до розбіжних думок 

безпосередньо в діловому світі. На початку 2000-х заходи Торранса були 

адаптовані для рекламної галузі дослідником комунікацій Університету Індіани 

Робертом Смітом та його колегами. Вони також вивели визначення 

креативності саме для реклами – це міра, в якій реклама містить брендові або 

виконавчі елементи, які є різними, новими, незвичними, оригінальними, 

унікальними тощо. Їх метою було вимірювати творчість, використовуючи лише 

ті фактори, які найбільш релевантні рекламному контексту. Вони зійшлися на 

п'ятьох аспектах креативу в рекламних послугах, а саме: оригінальність, 

гнучкість, складність, синтез, художня цінність [3]. 

 Також необхідно пам’ятати, що креативність не повинна 

відокремлюватися від ефективності – реклама зобов’язана бути продуктивною 

та здатною досягти своїх цілей. Однак часто при розгляді поняття ефективності 

рекламну креативізацію плутають із її наслідками. Дійсно, чимало дослідників 

вважають креативні рекламні оголошення ефективними у досягненні своїх 

цілей просто за рахунок наявності в них креативних елементів. Проте головна 

причина, чому вчені та практики в галузі реклами взагалі зацікавлені у вивченні 

рекламної творчості, є саме пошук пояснення, чому деякі кампанії ефективніші 

у досягненні своїх цілей, ніж інші. Зробити ефективність частиною самої 

креативності – це усунути її корисність як пояснювальну змінну [4, c.36-37]. 

Проте, дослідження В. Рейнартца та П. Сафферта, які для вимірювання 

сприйнятої креативності споживачами сформували фокус-групу, щоб 
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проаналізувати 437 німецькі телевізійні рекламні кампанії для 90 торгових 

марок FMCG, що виходили з січня 2005 по жовтень 2010 року, все ж таки, 

підтвердило загальноприйняту думку про креативність: більш креативні 

кампанії також значною мірою є більш ефективними [3]. Звичайно, 

використання творчості відрізняється за категоріями, а певні види креативу, на 

які може наголошувати одна зі сторін, не завжди є найефективнішими для 

стимулювання продажів. 
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Вірченко Н.В. (магістрант) 

ОСОБЛИВОСТІ  ПРОЦЕСІВ ДІДЖІТАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИЙ 
АГАРНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ   

 

На тлі загального розвитку українського IT-ринку українськіб розробники 

останніми роками все більше звертають увагу на такий популярний напрям, як 

розроблення аграрних інновацій.    У процесі виготовлення соняшникової олії, 
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для українських агрокомпаній,  постає питання збільшення потужностей у 

виробництві та оптиматизація робочої сили.  

Замовниками розробок агроінновацій для українських IT-фахівців у 90% 

випадків виступають іноземні інвестори. Якщо українські агрокомпанії не 

переглянуть своє ставлення до інновацій, вони будуть приречені на те, щоб 

постійно наздоганяти іноземних конкурентів у впровадженні нових технологій. 

При тому, що Україна наразі гостро потребує підвищення ефективності 

сільського господарства, розроблення інновацій в агросфері в українських 

програмістів замовляють аж ніяк не українські агрокомпанії, а іноземні 

інвестори.[2] 

    На тлі загального розвитку українського IT-ринку українські розробники 

останніми роками все більше звертають увагу на такий популярний напрям, як 

розроблення аграрних інновацій. Сьогодні в Україні налічується близько 200 

нових агростартапів, і близько 30 із них уже стали успішними компаніями зі 

своєю базою клієнтів як в Україні, так і за кордоном. Серед них Kray 

Technologies, GrainTrack, eFarmer, SkokAgro, BIOsens, SmartEP, UAberry, 

AgroportEx, Tradomatic. 

Якщо розглядати підвид агро культур, то світова конкуренція на ринку 

соняшникової олії провідних виробників які набирають обертів завдяки своєї 

діджіталізації економічного процесу: 

 Kernel 

 EFKO Group 

 Aston 

 Cargill 

 Optimus 

 Nutrisun 

 DicleGroup 

 NMGK 

 Bunge 

 MHP 
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   З найбільш важливих учасників міжнародного ринку соняшникової олії 

можна виділити Аргентину, Росію, Туреччину, Україну та ЄС.  

 
Україна: Експорт олійних культур і продуктів їх переробки, тис. тон[1] 

Україназалишається першим постачальникомсоняшниковоїолії №1 

завдякибагатим ресурсам соняшникових культур. У 2015 роцічасткасвітового 

ринку України в обсязівиробництвасоняшниковоїолії становить 30,1%. Другим 

найбільшимвиробником є Росія з часткою ринку 24,25%, за нею слідують ЄС-

27 та Аргентина, яківідповідноскладають 20% та 8% 

ринковоїчасткисвітовоговиробництвасоняшниковоїолії у 2015 році.   

Такуміцнупозицію на ринку, компаніядосяглазавдяки  сталиdigital-

технологіїямПідтвердженнямправильностідіджіталстратегії є 

рекордніпоказники EBITDA в 2018 році – $170 млн, з яких $25 млн 

отриманозавдякивпровадженнюдіджіталізації».  

Агрокомпанії направляють свої діджітал потужності у якісні RTK-

сигналами для полів, які є основою для точного землеробства. 100% полів 

вкрите метеомоніторингом. Розширення баз власних метеостанцій, колаборація 

у спільний проектах з іншими компаніями. Моніторинг полів з допомогою 

супутникових знімків, коптерів, а також ІТ-інструментів, з якими працюють 

агрономи безпосередньо у полях. Дані цього моніторингу автоматично 

зберігаються в базі даних і в подальшому стають основою для аналітичного 

GIS-порталу. У ньому зібрана вся інформація про процеси, що відбуваються в 

полях. Це дозволяє максимально якісно та швидко аналізувати процеси, які 

відбуваються у виробництві.[3] 

Також в Kernel розробили власний унікальний алгоритм прогнозування 

врожайності на основі аналізу результатів супутникового моніторингу. Він 



291 
 

дозволяє з високою точністю одержати прогноз валового виробництва 

зернових, побудувати якісну логістику і керувати реалізацією продукції за 

форвардними контрактами. У 2018 році алгоритм був протестований на всіх 

полях компанії і довів свою ефективність. Таким чином,  можна стверджувати,  

що потенціал у джітілалізації та розвитку новітніх технологій в найпотужнішій 

сфері для України – агро є та може себе впевнено демонструвати на 

міжнародній арені.Агрокомпанії застосовують агро - кейси для залучення своїх 

ідей незважаючи на те,  що впровадження систем діджиталізації в аграрному 

виробництві України — достатньо «молодий» напрямок робіт. Водночас 

розрахунки ефективності від впровадження цифрових технологій на базі 

існуючих кейсів є більш ніж позитивними. 

   Світ змінюється дуже швидко. І для того, щоб постійно бути на гребені 

хвилі, потрібно розвиватися разом з світом і відповідати на всі виклики. Тому в 

українських агрокомпаніях,  особливо,  у світового лідера Kernel 

впроваджуються ІТ-продукти, додатки для звітності зерна, безпеки даних, 

CRM-програми. Все це дає можливість розвиватися далі, рухатися вперед, 

піднімати ефективність виробництва та говорити з впевненістю про Україну, як 

аграрну країну. На сьогодні деякі українські компанії вже продають за кордон 

системи контролю висіву, програмне забезпечення, різноманітні сенсори, GPS-

обладнання, автопілоти й системи паралельного водіння машин, літальні дрони. 

Айтішники працюють у складі міжнародних корпорацій над розробкою 

безпілотних тракторів, сервісів обробки геопросторових даних, систем 

швидкого прийняття рішень. 

Сьогодні перед усіма аграріями України стоїть складне завдання, в рамках 

якого ми повинні створювати нові механізми конкуренції на світових ринках. І 

це завдання можна вирішити тільки об'єднавши спільні зусилля і надаючи 

ринку сучасні інноваційні продукти.[4] 
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Волкова В. І. (факультет міжнародної 
економіки і менеджменту, магістрант) 

РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В МІЖНАРОДНОМУ 
МАРКЕТИНГУ 

У сучасних умовах більшість людей вже не уявляє своє повсякденне життя 

без різноманітних надбань науково-технічного прогресу, а всесвітня мережа 

Інтернет стала для багатьох основним засобом навчання, соціальної комунікації 

та навіть ділової активності. 

Завдяки Інтернету деякі підприємства отримали можливість вийти на 

глобальний рівень, спростити та покращити укладання різних договорів між 

підприємствами, пришвидшити комунікацію. Також Інтернет сприяє пошуку 

цільової аудиторії і поширенню продукції чи послуг через Інтернет. Можна 

сказати, що Інтернет набуває все більшого значення не лише для основного 

користувача Інтернет, але навіть для економічного розвитку різних підприємств 

і держав [1]. 

У наслідок цього виникає таке поняття як «Інтернет-маркетинг», адже 

підприємствам доводиться розробляти нові плани, стратегії, організовувати та 

здійснювати контроль проведених комерційних операцій з метою постійного 

виявлення сфери сумісних і координованих інтересів компаній і клієнтів, 

адекватного розвитку відносин з клієнтами на базі Інтернет-технологій та 

завойовування Інтернет-ринку [1]. 
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Звідси можемо сказати, що Інтернет-маркетинг –це новий вид маркетингу, 

який передбачає застосування традиційних та інноваційних інструментів і 

технологій в мережі Інтернет для визначення і задоволення потреб і запитів 

споживачів (покупців) шляхом обміну з метою отримання товаровиробником 

(продавцем) прибутку чи іншої вигоди [2]. 

Інтернет-маркетинг являється складовоюелектронної комерції, що 

характеризується інтеграцією її властивостей і традиційного маркетингу. 

Поняття «E-commerce» або покупки через мережу Інтернет– це вид 

бізнесу, пов’язаний безпосередньо з операціями, спрямованими на здійснення 

процесу купівлі-продажу товарів і послуг з метою отримання прибутку[3].  

До основних переваг електронної комерції можна віднести:  

значне зниження витрат підприємств; 

зменшення витрат на рекламу; 

скорочення часу виходу на ринки; 

спрощення укладення та виконання господарських договорів;  

отримання доступу до глобальних ринків та істотне розширення ринку 

збуту товарів і послуг для продавця;  

доступність інформації про товари і послуги, що реалізуються;  

розширений вибір продукції, товарів і послуг для покупця [3]. 

Можна виділити наступні види Інтернет-технологій: 

1. Інформаційні – вид Інтернет-технологій завдяки якому можна 

отримати будь-яку інформацію. Підвидом його вважаються ЗМІ, портали, 

блоги, пошукові системи. 

2. Сервісні – кращим прикладом є корпорація Google, яка надає 

користувачам Інтернету безліч послуг. До них відносяться пошта, соціальні 

мережі, комерційні підприємства та багато інших. 

3. Браузери – найновітніші з web-розробок є браузери, які дають 

можливість відвідувати будь-який Інтернет-ресурс в зручній формі. 

Оскільки сьогодні більшість сайтів в Інтернеті є комерційними проектами, 

сучасні Інтернет-технології є необхідними та важливими для ведення бізнесу.  
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Для просування товарів і послуг підприємства використовують такі види 

реклами: соціальну, медійну та контекстну. Таку рекламу дуже просто 

розмістити в Інтернеті в досить короткі терміни. 

До соціальної Інтернет-реклами можна віднести: 

твіттерна реклама; 

інформаційна реклама в соціальних мережах; 

реклама на форумах; 

RSS і розсилки. 

Під медійною рекламою мається на увазі: тізерна, банерна, посилально-

текстова, вспливаючі вікна [4]. 

Таким чином, можемо відзначити, що новітні технології та використання 

мережі Інтернет значною мірою спрощують наше життя. Придбання їжі, одягу 

чи оплата будь-яких послуг не потребує від нас фізичної присутності, усе це 

можна зробити онлайн. Така тенденція свідчить про необхідність переходу 

сучасними компаніями від традиційного до Інтернет-маркетингу, адже 

технології не стоять на місці, а щоб залишатись конкурентоспроможним 

гравцем потрібно швидко реагувати на зміни та підлаштовуватися під вимоги 

сьогодення. Отож сучасні технології значною мірою спростили та розширили 

можливості ведення бізнесу. Тепер, завдяки впливу Інтернет-технологій його 

ведення стало легшим, дешевшим, швидшим та ефективнішим. Спростилось і 

завдання з пошуку цільової аудиторії та виходу на нові ринки. Саме тому, в 

умовах значної перенасиченості рекламою і зниженням сприйняття населенням 

традиційних рекламних засобів, перехід до реклами у digital-середовищі є 

логічною та ефективною альтернативою, що сприятиме досягненню цілей 

підприємств і отримання ними прибутку. 
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Гаврюшенко В.С. (магістрант) 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЕКСПОРТЕРА 

Світові тенденції глобалізації, швидкого технічного та технологічного 

підйому виробництва, зростання темпів розвитку національних ринків і, як 

наслідок, посилення до жахливого рівня конкурентної боротьби ставлять високі 

вимоги до стратегічного маркетингу в діяльності господарських суб'єктів[1].  

Маркетингова стратегія – це формування та реалізація цілей та задач 

підприємства-виробника та експортера по кожному окремому ринку (сегменту 

ринку) та кожному товару на певний період часу для здійснення виробничо-

комерційної діяльності у відповідності до ринкової ситуації та можливостей 

підприємства. Вона розробляється на основі дослідження та прогнозування 

кон'юнктури товарного ринку, вивчення товарів, покупців, конкурентів та 

представляє собою раціональну логічну побудову, керуючись якою організація 

розраховує вирішити свої маркетингові завдання [2].  

При формування стратегії насамперед необхідно врахувати: на якій стадії 

життєвого циклу перебуває галузь; структуру галузі; сутність і потужність п'яти 

конкурентних сил, масштаби діяльності конкурентів. 

Вибір маркетингової стратегії здійснюється в декілька етапів. Перш за все 

виявляються конкурентні переваги фірми. Для оцінки можливостей успішного 

виходу компанії на ринок зіставляються дані аналізу зовнішнього та 

внутрішнього середовища і на їхоснові проводиться порівняння характеристик 

даної фірми з характеристиками конкурентів, а також з очікуваннями 

споживачів та партнерів. Фірма визначає сильні та слабкі сторони, що 

допомагає їй виділити ті напрямки, в яких вона може досягти успіху; оцінює 

можливості та погрози потенційних ринків, що допомагає визначити фактори, 
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які є необхідними для успіху на ринку. Порівняння потенційно успішних 

напрямків та важливих для успіху факторів дає фірмі уявлення про власні 

конкурентні переваги та робить можливим розробку стратегій [3].  

Далі розробляється базова маркетингова стратегія - довгостроковий план 

підприємства, він не повинен бути розписаним детально, тому що вона може 

бути спростована якимись не передбаченими подіями у зовнішньому 

середовищі. Тому базова довгострокова стратегія не є чимось, що визначається 

раз і назавжди та ніколи не змінюється. Вона повинна регулярно коректуватися 

та уточнюватися в залежності відзмін, що трапляються на ринку, та результатів 

діяльності підприємства [3]. 

Спираючись на прийняту базову стратегію, керівництво компанії 

проводить аналіз портфеля підрозділів компанії на всіх рівнях. Аналіз портфеля 

підрозділів фірми – остання ступінь перед прийняттям рішень про вибір 

маркетингових стратегій, спеціалізації та розміщенні виробництва [4]. 

Стратегічне управління базується на творчій основі, умінні адаптуватися і 

постійно навчатися з ціллю досягнення конкурентних переваг. Зовнішнє 

середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову 

прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має 

незначний вплив. Підприємство - відкрита система, і його розвиток залежить 

від зовнішнього середовища [1]. 

Внутрішнє середовище організації - це сукупність усіх внутрішніх 

факторів організації, які визначають процеси її життєдіяльності, формують її 

довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем 

керівників та персоналу організації. Тільки докладний аналіз всіх аспектів 

діяльності організації дозволяє визначити сильні та слабкі сторони організації, 

можливість реалізації вибраного шляху розвитку організації [1]. 

Одним з найпоширеніших методів оцінки середовища є SWOT - аналіз 

(сила - strength, слабкість - weakness, можливості - opportunities, загрози - 

threats) - це групування факторів середовища функціонування підприємства на 
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зовнішні й внутрішні та їханаліз з позиції визначення позитивного чи 

негативного впливу на діяльність підприємства [4]. 
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ЕКСПОРТНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Глобалізаційні процеси світової економіки напряму пов’язані з активною 

діяльністю суб’єктів ринків товарів і послуг. Участь кожної країни в 

міжнародному ринку впливає на обіг факторів виробництва та продуктів 

споживання, що забезпечується завдяки розвитку національних підприємств. 

Усім суб’єктам світового ринку необхідно приймати участь у зовнішній 

торгівлі, яка формується імпортом і експортом. Проте саме експорт найчастіше 

складає більшу частку ВВП і забезпечується експортним потенціалом країни, 

який базується на діяльності підприємств. Незважаючи на те, що теоретична 

база щодо визначення експортного потенціалу підприємства (ЕПП) міститься в 

наукових працях багатьох вчених, стратегічний розвиток цього напряму 

недостатньо висвітлений і обґрунтований. Дослідження сутності та пошук 

стратегічних напрямків підвищення розвитку ЕПП зумовлює актуальність 

обраної теми. 



298 
 

Проаналізувавши декілька праць та наукових статей, можна виділити ряд 

підходів до визначення поняття експортного потенціалу: компаративний, 

ресурсний, результативний, системно-структурний і функціональний. 

Компаративний підхід базується на теорії конкурентних переваг, 

розробленій М. Портером, відповідно до якої конкурентоспроможність 

компанії забезпечує її експортний потенціал в межах групи підприємств однієї 

галузі. [2] 

Відповідно до ресурсного підходу, експортний потенціал підприємства 

базується на наявності в суб’єкта ресурсів для забезпечення експорту країни. 

Результативний підхід полягає у досягненні поставлених цілей всередині 

підприємства для забезпечення максимального обігу товарів і послуг на 

світовому ринку. 

Взаємозалежність економічного потенціалу підприємства та його 

експортного потенціалу визначається системно-структурним підходом. [1] 

Функціональний підхід полягає у створенні підприємствами корисності 

для задоволення потреб інших учасників зовнішнього ринку. 

 Можна сказати, що системно-структурний підхід найкраще описує 

сутність та вплив ЕПП на функціонування світового ринку. 

На формування ЕПП впливає багато чинників як внутрішніх, так і 

зовнішніх. Це і характеристики підприємства та продукції, і стратегії та 

показники експорту, характеристики внутрішнього і зовнішнього ринків, 

інституційна складова та зовнішнє регулювання процесів взаємодії ринкових 

суб’єктів. [3]   

Перспективним напрямком є розробка експортної стратегії діяльності 

підприємства з метою розвитку його експортного потенціалу та розширення 

міжнародного співробітництва в умовах глобалізації. [1]   

Отже, поняття «експортний потенціал підприємства» може бути визначене 

як поняття, що формує можливість підприємства бути учасником міжнародної 

економічної діяльності з метою задоволення власних та потреб зовнішнього 

ринку. 
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СУЧАСНІ ІНТЕРНЕТ-ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГУ НА 
МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПОСЛУГ 

Сфера послуг в сучасному світі – це один із основних напрямів розвитку 

економіки, що стрімко розширюється. Все більше компаній шукають нові, 

інноваційні форми маркетингу, що можуть забезпечити їх стабільне 

функціонування та розвиток в умовах посилення конкуренції, нестабільних 

ситуаціях та фінансово-економічних, політичних кризах. Сучасні інструменти 

маркетингу дозволяють підприємствам зайняти більш конкурентну та виграшну 

позицію в сучасній ринковій економіці. [4] 

Звичайна зовнішня реклама на вулиці чи у ЗМІ вже не є такою 

ефективною,  як раніше. Споживачі використовують різноманітні цифрові 

пристрої для задоволення своїх потреб замість фізичних магазинів. Інтернет 

проник в усі куточки нашого життя, змінив стиль ведення бізнесу, перенісши 

його на більш глобальний рівень. Саме тому сучасні інструменти маркетингу 

послуг – це перш за все використання інтернет-маркетингу. Зараз користувачі 

все частіше витрачають гроші в інтернеті тому саме тут потрібно шукати ваших 

майбутніх покупців. Час звичайної реклами пройшов, користувачі від неї 

втомилися і більше їй не довіряють, а інтернет-маркетинг дає нові способи 

розповісти світові про послуги компанії. [1], [4] 

Існує багато інструментів інтернет-маркетингу, до основних з яких зараз 

відносять: 



300 
 

1. SMM (Social Media Marketing). Такий інструмент є найбільш 

популярним серед інструментів інтернет-маркетингу. SMM допомагає вести 

бізнес-сторінки у різних соціальних мережах (Facebook, Instagram та інших), 

комунікувати із цільовою аудиторією, позитивно впливати на її думку про 

бренд.[1]  Така реклама зазвичай ненав’язлива і спрямована на цільову 

аудиторію, яка підбирається за багатьма параметрами. Соцмережі адаптовані 

під мобільні телефони, тому з них дуже легко збирати інформацію.[2] 

2. Контекстна реклама - ефективний спосіб підвищення продажів. 

Підприємства можуть вибрати аудиторію за віком, інтересами, географічним 

розташуванням і багатьма іншими параметрами. Найбільш поширенею зараз 

Google Adwords іYandex direct, але є і альтернатива у вигляді самої старої і 

надійної системи – Begun. Незалежно від сервісу завдяки контекстній рекламі, 

компанія отримує користувача, який вже зацікавлений в покупці товару фірми 

чи замовлені послуги. [2] Така реклама досить затратна, але дозволяє значно 

збільшити трафік на сайт за короткий час.  

3. Пошукова оптимізація сайту (SEO). Стратегія SEO просування 

допомагає підняти сайт компанії на вищі позиції у пошуковій мережі. Таким 

чином, користувач під час пошуку інформації в інтернеті вводить запити, які 

автоматично співпадають зі змістом сайту компанії, побачить сайт у Google (чи 

іншій пошуковій мережі) та зможе перейти на нього. [1] SEO-оптимізація 

досить тривалий процес, який в середньому займає близько 6 місяців, але при 

цьому він дає тривалий  ефект, який працює на перспективу. В результаті 

аудиторія почне більше довіряти інтернет-ресурсу підприємства і кількість 

клієнтів збільшиться.  

4. E-mail маркетинг – це інструмент, за допомогою якого можна  дуже 

ефективно встановити двосторонній зв’язок між підприємцем і 

споживачем. Кожен клієнт індивідуально отримує електронні повідомлення про 

компанію, діяльність фірми, нові акції, новини компанії, вигідні пропозиції, 

програми лояльності тощо. Витрати на таку рекламу мінімальні, а за 

допомогою зворотнього зв’язку можна відстежувати реакцію користувачів. [2] 



301 
 

Цей інструмент більш популярний для сфери надання послуг в секторі В2В, ніж 

В2С. Дуже часто його використовують в IT-сфері для пошуку нових клієнтів та 

збільшення продажів.  

5.  Відео-маркетинг. Зараз створити відео-ролик може будь-хто, а 

потім поширювати його за допомогою e-mail-розсилки або розміщення на 

відеохостингу Youtube. Маленькі відео можна завантажувати в 

Instagram. Візуальний контент завжди легше сприймається, ніж великий 

текстовий блок [2] В сфері надання рекрутингових послуг агентства досить 

часто знімають різноманітні відео з місця праці (виробництва чи складу), 

беруть відео-відгуки про якість надання послуг. Це все в першу чергу 

допомагає краще розповісти про компанію, показати широкий спектр 

можливих послуг та правильно донести інформацію клієнтам. 

6. Event marketing – це система просування товарів чи послуг за 

допомогою певних заходів: вебінарів, форумів, семінарів. Між споживачем і 

брендом компанії налагоджується емоційний контакт, клієнт отримує всю 

необхідну інформацію про послугу. [2] Дуже часто завдяки використаню такого 

інструменту компанії можуть продати відразу декілька своїх послуг, розширити 

значно базу клієнтів та якісно ознайомити їх із продуктом. 

7. Вірусний маркетинг. Компанії розробляють цікаве для споживачів 

рекламне повідомлення, так званий «вірус», який вони самі передають один 

одному, сприймаючи це все не як рекламу, а як розвагу. Це може бути 

провокаційна стаття, відеоролик, незвичайний сайт, онлайн сервіс,  мультфільм 

флеш-гра або якась скандальна інформація. [3] 

Отже, у кожного практичного інструменту інтернет-маркетингу є свої 

переваги і недоліки, які необхідно враховувати під час планування рекламної 

кампанії. Крім того, сучасні інструменти маркетингу постійно змінюються. 

Саме тому, дуже важливо за цим слідкувати для того, щоб розуміти, які 

інструменти вже не працюють, а які навпаки стали популярними, як, 

наприклад, контент-маркетинг та швидко змінити стратегію ведення 

маркетингу.  
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Женжеруха П.О. (магістрант) 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ 
АВІАБУДУВАННЯ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

 

Авіабудування – це складний технологічний процес, який потребує великої 

кількості висококваліфікованих спеціалістів, а також устаткування та 

виробничої інфраструктури. Cьогодні у світі налічується всього 9 країн, які 

мають повний та замкнутий цикл виробництва літаків. До слова, Україна є 

однією з них. Наразі ж світовими лідерами є дві компанії: Airbus (Франція) та 

Boeing (США). Ці дві компанії умовно розділили весь світовий ринок 

авіабудування навпіл. Зрозуміти величезний масштаб цих компаній можна 

завдяки кількості вироблених та замовлених літаків. Так, за період 2015-2018 

років у Airbus було замовлено 3667 літаків, з яких поставлено – 2841 літаки 

(різниця в цифрах зумовлена тим, що компанія бере замовлення на декілька 

років вперед)[1]. Boeing в свою чергу отримав замовлень на 3261 літак і 

поставив 3079 літаків [2]. Звісно, ці компанії не єдині, існує ще декілька 

потужних гравців, які зайняли більш вузькопрофільні ніші та спеціалізуються 

більшою мірою на регіональних літаках. Серед таких компаній слід відзначити: 

Bombardier (Канада) та Embraer (Бразилія).До слова, автори 
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AviationBenefitReport 2019 наголошують, що виробництво літаків є важливим 

елементом, що впливає на стабільний світовий економічний розвиток (Рис. 1). 

 
Рис.1. Зв'язок між стабільним економічним розвитком та авіабудівною 

галуззю [3] 
Важливо також відмітити, що авіавиробники дуже чутливі до змін і 

розвитку ринку авіаперевезень, адже саме авіакомпанії з надання послуг з 

авіаперевезення є основними замовниками продукції літакобудування. Тому 

для них є важливим також аналіз основних тенденцій та інновацій у цій сфері. 

Загалом сучасні тенденції світової економіки відображаються у наявності 

інтегрованих корпоративних структур. Об’єднання даних підприємств 

здійснюється на основі консолідації акціонерного капіталу. Укрупнення бізнесу 

робить його більш впливовим й менш підвладним регулюванню та контролю як 

зі сторони національних урядів, так і зі сторони міжнародних економічних 

організацій [4]. Дана тенденція споглядається і в авіабудуванні, великі компанії 

прагнуть поглинати молоді перспективні компанії, стартапи та конкурентів або 

починати співпрацювати з ними. Так, між Bombardier та Airbus є ряд певних 

домовленостей про співпрацю, так само як у Boeing з Embraer. 

Однак в контексті даного дослідження нас цікавить саме аспект 

діджиталізації. Справа в тому, що технологічний розвиток, діджиталізація і 

виробництво літаків є нерозривними поняттями. Адже сама сутність 

виробництва літака полягає в тому, що цей продукт є надзвичайно 
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високотехнологічним. І саме для галузі авіабудування наразі триває 

безперервна інноваційна робота, яка має на меті покращити якість літаків, 

полегшити та прискорити їх виробництво, а також підвищити ефективність їх 

використання. Все це можливо тільки при умові діджиталізації важливих 

виробничих процесів. І тут важливою є кожна деталь, від введення 

електронного документообігу до впровадження технологій 3-D друкування 

окремих частин літака.  

Щоб зрозуміти, наскільки інноваційною є галузь літакобудування 

наведемо приклад декількох проектів, що вже імплементуються у світі: 

 NewExperienceTravel Technologies (NEXTT) – технологія, що базується 

на використанні штучного інтелекту для прийняття рішень та моделювання 

оптимальних авіа сполучень. 

 RemoteTowerRevolutionizesAirTrafficControl – технологія, що в 

автономному режимі забезпечує роботу цілого диспетчерського пункту 

невеликого аеропорту. 

 Використання VR-технологій для тестування літаків, а також окремих 

деталей в різних умовах. 

Насправді, немає межі інновацій, особливо в авіа галузі. Тому, 

діджиталізація і авіабудування є дуже спорідненими категоріями. В свою чергу 

слід наголосити, що тенденції розвитку світової авіації є дуже важливими для 

виробників, адже спираючись на прогнози, компанії розраховують на певну 

кількість вироблених та замовлених літаків. Згідно із прогнозом, що наведений 

в AviationBenefitReport 2019, очікується, що попит на повітряний транспорт 

зросте в середньому на 4,3% річних протягом наступних 20 років. Якщо цього 

зростання буде досягнуто, до 2036 року галузь повітряного транспорту 

сприятиме: 

 Створенню 15,5 млн. робочих місць та продукування світового ВВП у 

розмірі 1,5 трлн. доларів США. 

 Створення додаткових 46,4 млн. робочих місць (робота, що не пов’язана 

напряму з виробництвом літаків). 
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 З врахуванням впливу глобального туризму галузь повітряного 

транспорту сприятиме створенню 97,8 млн робочих місць та 5,7 трлн. доларів 

США ВВП [4]. 

Підсумовуючи, слід наголосити, що ринок авіабудування динамічно 

розвивається, на ньому присутні потужні гравці, які є драйверами інноваційних 

розробок у всьому світі. Серед основних тенденцій сучасного розвитку 

авіабудування можна виділити: використання IT технологій при виробництві 

літаків, застосування новітніх програм при управлінні літаком під час польоту, 

створення інтегрованих корпоративних структур, що полегшують процес 

виробництва та  підвищують загальну ефективність кожного окремого 

підприємства тощо. Галузь авіабудування є дуже перспективною, навіть не 

зважаючи на присутність таких гігантів, як Boeing і Airbus. Такі компанії, як 

Embraer та Bombardier довели, що можливо успішно функціонувати, навіть не 

маючи багатотисячних замовлень. Не останнім фактором такого успіху є 

ефективне використання тих досягнень, що принесла у бізнес діджиталізація. 
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Клімова А.Т. (магістрант) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 
ОБЛАДНАННЯМ ТА ХІРУРГІЧНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ 

Ми живемо в час, коли торгівля досягла небувалих розмірів. Так, найбільш 

успішне підприємство світу – Amazon – це інтернет-магазин, який розпочинав 

колись із торгівлі книгами, а наразі торгує усім, чим можна, і його зона 

покриття охоплює всю планету. Таким чином, торгівля в наш час розвивається 

в будь-якій сфері та галузі. Не обійшов даний прогрес стороною і торгівлю 

медичним обладнанням та хірургічними інструментами. 

Особливість даної сфери торгівлі полягає в тому, що вона дуже вузько 

направлена. Це є водночас і основною перевагою, і ключовим недоліком. 

Позитивною стороною вузької спрямованості є те, що при інноваційних 

розробках та пропонуванні прогресивної продукції усі потенційні покупці з 

великою імовірністю перетворяться в реальних. Негативною стороною є той 

факт, що кількість споживачів даної сфери є чітко обмеженою. Тому, 

організовуючи дану торгівлю, важливо звертати увагу на даний фактор. 

В Україні торгівля медичним обладнанням та хірургічними інструментами 

є не настільки розвинутою, як в Німеччині чи США, однак, в нас наявний 

повний цикл даної галузі. Зокрема, наявні виробники медичного обладнання, 

включаючи хірургічне устаткування (наприклад, OSD Україна [2]), фахові 

магазини, які займаються продажем даної продукції (зокрема, МедіНОВА [4]) 

та навіть спеціалізовані інтернет-магазини (наприклад, Медсток [5], Мед-

магазин [1]). Звичайно, даних підприємств набагато більше. Це свідчить про те, 

що Україна є активним учасником ринку медичного обладнання та хірургічних 

інструментів. 

Крім того, варто відмітити, що в Україні торгівля даним обладнанням вже 

вийшла на новий рівень завдяки пілотному проекту, який був розроблений 

спільними зусиллями ДП «Прозорро» та Міністерством економічного розвитку 

і торгівлі України. Суть даного проекту полягає у впровадженні е-каталогів в 
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електронній системі закупівель ProZorro [3]. Завдяки цим нововведенням 

торгівля медтехнікою полегшилася і стала більш швидкою та зручною. 

Проте, варто відмітити, що за кордоном Україна наразі не вважається 

провідною країною у виготовленні та торгівлі даною продукцією. Причин 

декілька: застаріле обладнання, яке використовується на виробництві, застарілі 

технології, відсутність інноваційної пропозиції, нестача кваліфікованих кадрів 

та професійного керівництва. 

На мою думку, першочерговим завданням для українських підприємств є 

закупівля інноваційних технологій та обладнання. Для цього галузі необхідна 

підтримка з боку держави, як у фінансовому плані, так і у кадровому. Так, слід 

не лише знаходити професіоналів з-за кордону, а й виховувати власних. Для 

цього необхідно збільшити також фінансування закладів медичного навчання. 

По-друге, необхідно також розробляти власні інновації в даній галузі. Так, 

Україна наразі намагається реформувати усі галузі своєї економіки. Медична 

галузь повинна не відставати і також впроваджувати усі можливі інновації, 

особливо, коли мова йде про можливість виходу українських підприємств на 

міжнародний ринок. Дана тенденція зможе збільшити обсяг українського 

експорту, підвищити ВВП держави та збільшити рівень довіри іноземних 

інвесторів до української економіки. 

Отже, можу зробити висновок, що міжнародна торгівля обладнанням та 

хірургічними інструментами є перспективною, проте, для цього необхідно 

пройти стадію удосконалення даної галузі в межах України. Після 

вдосконалення інноваційної діяльності підприємств та оптимізації кадрового 

потенціалу, Україна зможе вийти на міжнародний ринок хірургічних товарів з 

власними інноваційними напрацюваннями. Даний ринок допоможе як медичній 

галузі України, в яку будуть спрямовані великі обсяги інвестицій, так і 

економіці України загалом, так як вона привабить іноземних інвесторів та 

збільшить обсяги зовнішньої торгівлі держави. 
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Коломійцев П.О. (магістрант) 

НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ 
МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО 

ТОРГОВЕЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 

 Повноцінну реалізацію національних економічних інтересів в умовах 

глобального торговельного розвитку забезпечує ефективна система митного 

регулювання. Тому, модернізація систем митного регулювання є постійним 

завданням держав, які покликані забезпечувати як ефективне функціонування 

внутрішнього ринку так і сприяти реалізації потенціалу національного бізнесу 

на світових ринках товарів та послуг. 

 Формування Глобальної системи митно/тарифного регулювання 

передбачає фундацію правил співіснування держав, які б сприяли 

цивілізованому узгодженню національних економічних інтересів. Справа 

держав – модернізовувати національні системи у напрямку гармонізації правил 

просування товарів, послуг, транспортних засобів, ресурсів між кордонами. 
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Розглянемо етапи модернізації системи митного регулювання в Україні [1 

]. 

1-й етап 1991 – 1993 рр. – лібералізація зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД). 

Імпортний митний тариф у межах 0-10% - переважно; 15-30%; 50% 

максимальна ставка для алкоголю та тютюну. 

2-й  етап 1994 – 1995 рр. – запровадження політики протекціонізму. 

Переважають фіскальні цілі у формуванні системи митного регулювання – 

наповнення Державного Бюджету, а, також, у пріоритетах - захист 

національного товаровиробника. 

3-й етап 1996 – 1998 рр. окреслюються наміри інтеграції у Світову 

Економічну систему, що потребує трансформації митного тарифу, відновлення 

експортних податків, задля перешкоджання вивезення природних ресурсів з 

України, підвищення імпортного митного тарифу на споживчі товари – задля 

захисту національного товаровиробника, і, в свою чергу, зниження імпортного 

митного тарифу на енергоносії та сировину. 

4-й етап 1999 – 2000рр. Початок переговорів щодо вступу у Світову 

Організацію Торгівлі (СОТ). Робота над новою редакцією Митного тарифу. 

Поступова лібералізація імпортного режиму на хімічну  продукцію, товари 

легкої промисловості, с/г техніку і запчастини.  

5-й  етап 2001 – 2004 рр. Адаптація системи митно/тарифного регулювання 

до вимог Світових ринків. Затвердження Митного Тарифу України. Переговори 

з ЄС. Створення умов для приєднання до Міжнародної конвенції 

Гармонізованої Системи опису і кодування товарів 

6-й етап 2005 -2007 рр. Виконання зобов'язань перед СОТ. Імплементація у 

національне митне законодавство положень ГАТТ/СОТ. 

7-й етап з 2008 – по теперішній час. Формування законодавчої бази по зоні 

вільної торгівлі з ЄС. Діджіталізація системи митно/тарифного регулювання у 

відповідності із вимогами та стандартами Всесвітньої митної організації 

(ВМО).  
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На майбутнє, за статтею ХІ ГАТТ СОТ митне регулювання слугуватиме 

єдиним інструментом регулювання торговельно-економічних взаємовідносин 

країн. [2] Рішення краї-членів СОТ є ґрунтовним, позаяк мито – підлягає чітким 

економіко-математичним обчисленням та прозорим для міжнародної спільноти, 

щодо намірів держав. На відміну від нетарифних інструментів регулювання 

зовнішньоторговельних потоків, в основі яких як швидке вирішення 

національних потреб, так і підґрунтя для заходів прихованого протекціонізму, 

що стагнує процеси глобалізації торговельно-економічної взаємодії країн. 

Таким чином, вважаємо за необхідне наступні напрями модернізації 

національної системи митного регулювання: 

1. Інформаційно-цифрова трансформація як інструмент досягнення 

транспарентності . 

2. Гармонізація елементів системи митного регулювання, а саме, 

товарної класифікації, оцінки митної вартості та порядку визначення країни 

походження товару. 

Список літератури: 
1. Гребельник О.П. Митне регулювання ЗЕД - К.: Центр навчальної 

літератури, 2005 р. 
2. WCO in brief [Електронний ресурс] // The official web-site of the 

World Customs Organisation – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/goals.aspx.   

3. Митна служба в системі державного управління в зарубіжних 
країнах: компаративний аналіз / В. В. Ченцов // Університетські наукові 
записки. - 2009. - № 1. - С. 333-339. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2009_1_61 
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Кравцова Д.В. (магістрант) 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДІДЖИТАЛ-МАРКЕТИНГУ  
НА В2В РИНКАХ 

В останнє десятиліття більшість практиків в області маркетингу говорить 

про проблему скорочення кількості покупців при зростанні обсягів 

виробництва і товарів на ринках, що, безсумнівно, призводить до посилення 
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конкуренції між компаніями, пошуку нових шляхів залучення покупців, 

просування товару і позиціонування його на ринку. На тлі економічного спаду в 

світовій економіці спостерігається розвиток сегмента віртуальної торгівлі в 

усьому світі [1]. Саме застосування інструментів діджитал-маркетингу, як 

інноваційної форми комунікації, дозволяє підвищити ефективність 

маркетингової діяльності промислового підприємства.  

Цифровий маркетинг включає технології Інтернет-маркетингу та цифрові 

комунікації (Рис.1). Загалом цифровий маркетинг можна визначити як 

використання мереж, створених за допомогою апаратного та програмного 

забезпечення в процесі маркетингу [2, с. 17].  

 
 Рис. 1. Структура цифрового маркетингу [2] 

 Серед основних маркетингових інтернет-інструментів можна виділити 

наступні: стратегія, сайт, web-аналітика, контент маркетинг, трафік 

менеджмент, діджитал PR (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Класифікація інструментів інтернет-маркетингу [3]  

Таким чином, діджитал-маркетинг відрізняється від класичного не тільки 

способами збору та передачі інформації, але і форматом взаємодії з ЦА, 

каналами просування. Цифрове просування включає як інструменти онлайн-

середовища (цифрове телебачення, інтернет-оголошення, пошуковий 
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маркетинг
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телебачення
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маркетинг), так і фізичну рекламу (білборди, вивіски, електронні вітрини 

тощо). Найбільш ефективними методами є [4]: 

8. Соціальні мережі Фейсбук і LinkedIn; 

9. Інструменти Google (контекстна, медійна, пошукова реклама та 

сервіси відеохостингу); 

10. Цифровий піар (публікації статей та кейсів в ЗМІ); 

11. Co-маркетинг (вибудовування партнерських відносин з метою 

взаємних продажів продукції); 

12. Партнерство з відомими блогерами, які виступають у ролі експертів 

і гарантів якості продукту 

13. Вивчення інсайдів покупців (збір відгуків, проведення опитувань, 

досліджень, email-анкетування). 

Проаналізувавши тренди, стає зрозумілим що у 2018-2019 році 

найпопулярнішими комунікаційними інструментами діджитал-маркетингу на 

В2В ринках стали локальні партнерські мережі, медійна і вірусна реклама, 

ведення блогів, реклама на цифровому телебаченні, тизери та банери, 

електронна розсилка листів, сервіси для створення електронних розсилок, 

реклама в мобільних додатках, сервіси для створення графіки, відео і 

текстового контенту, публікація контенту в соціальних мережах, сервіси 

аналітики (Яндекс Метрика, Google Analytics), реклама на терміналах 

самообслуговування, ігрових консолях, в онлайн-іграх. З кожним роком все 

більшої популярності набирають оффлайн навчальні заходи (семінари, 

конференції, виставки) [2].  

Інтернет-реклама в сфері В2В також має свої особливості, які необхідно 

враховувати. Так як промислові товари не є товаром масового попиту, такі 

варіанти просування як масова email-розсилка (без виділення цільового 

сегмента), реклама на не профільних сайтах не матиме пропорційного ефекту 

вкладених коштів. «Промислова» реклама більш раціональна і вимагає 

ґрунтовних обґрунтувань конкретних переваг продукту [4]. 
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Серед тенденцій розвитку сучасних інформаційних технологій, що 

використовуються у цифровому маркетингу, доречно виокремити інтеграцію 

методології управління проектами (Project Management) у маркетингову 

діяльність підприємств та організацій, а також «Науки про дані» (Data Science), 

«Великих даних» (Big Data), «Аналітики, що передбачає» (Predictive Analytics), 

«Машинного навчання» (Machine Learning) [5]. 

Інтернет маркетинг надає споживачеві можливість отримувати своєчасну, 

актуальну, повну і достовірну інформацію про компанію та про товар, створює 

позитивний імідж бренду, підвищує лояльність цільової аудиторії і дозволяє 

ефективно вирішувати виникаючі перед організацією маркетингові задачі. 
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Кузнецов С.Д. (магістрант) 
 

КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ ТОВАРНИХ 
РИНКАХ 

 
Легка промисловість –одна з найбільшглобалізованихгалузей у світі. У 

багатьохкраїнахвона формує бюджет країни та 

наповнюєвнутрішнійринокпродукцієювласноговиробництва.  

Якщо охарактеризувати світовий ринок легкої промисловості, то можна 

зробити висновок, що це комплексна галузь,до складу якої входить значна 

кількість підгалузей, що виготовляють одяг, взуття, товари текстильної 

промисловості, вироби зі шкіри та хутра та ін. Переважно продукція легкої (як і 
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харчової) промисловості покликана задовольняти попит населення країни у 

товарах народного споживання і має незначне експортне значення.  

Однак світові корпорації та брендові підприємства з пошиття одягу й взуття, 

торгові марки котрих особливо відомі, поширюють виробництво і продаж 

готової продукції по всьому світі. До них належать як всесвітньо відомі елітні 

підприємства модельного одягу "Chanel", "Hermes", "Armani", "ChristianDior", 

"Gucci", так і бренди більш демократичного повсякденного та спортивного 

одягу або взуття ("Adidas", "ZARA", "Nike" та ін.). Провідне місце у світовому 

виробництві товарів легкої промисловості посідає текстиль. 

Текстильна промисловість забезпечує приблизно половину всього обсягу 

виробництва товарів легкої промисловості в світі, а також займає в ній перше 

місце за чисельністю зайнятих. Основнаїїфункціяполягає 

увипускупредметівспоживання, насамперед тканин і трикотажу. Порядізцим 

вона задовольняєсвоєюпродукцією і багатовиробничих потреб. 

Залежновідсировинитекстильнупромисловістьподіляють на такіпідгалузі: 

бавовняну, вовняну, шовкову, лляну, трикотажну, промисловість з випуску 

тканин з хімічних волокон, виробництвонетканихматеріалів. 

В Україніпротягомостанніхроків легка промисловістьпостала перед 

проблемами, якіпризвели до погіршенняпоказниківїїдіяльності.До основних 

причин можна віднести фінансову кризу, війну, відтік кадрів, нерівноправність 

у системі оподаткування, існування «тіньового»імпорту, що призводить до 

зниження конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та споживчого 

попиту, що своєю чергою, може призвести до руйнівних наслідків, відсутність 

допомоги держави. 

Проте не пізно ще виправити дане становище, оскільки незважаючи на 

негативний період для нашої країни, деякі підприємства змогли подолати цей 

період, закріпити свої позиції та поступово починають знову відновлювати 

світові позиції. Серед них можна виділити такі: «Торнадо», «Промінь», «ЧШК», 

«Текстиль-контакт», «Промстандарт», «МІК», «Олтекс» і тд. В нашої держави є 
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досить великий потенціал, аби зайняти лідируючи позиції у Європі, а згодом у 

світі. 
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Михайлова Я.Б.  (магістрант) 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В умовах функціонування ринкової економіки потреба суб'єктів 

підприємницької діяльності у відображенні коректної інформації щодо 

фінансового стану зростає. Аудиторська діяльність є елементом сучасної 

економічної системи. В країнах з ринковою економікою аудиторські послуги 

виступають джерелом інформації для користувачів фінансової звітності, 

оскільки сповіщаєпро фінансові ресурси об’єкта аудиторських послуг та 

зменшуєйого потенційні збитки.  

В економіцінадання аудиторських послуг залежить від поняття «аудит», 

що є формою контроля фінансового стану підприємства. Даною діяльністю 

можуть виконувати спеціально уповноважені державні організації та 

ліцензовані суб’єкти підприємництва – аудитори та аудиторські фірми [2]. 

Аудиторську діяльність країни регулюють наступні нормативно-правові 

акти: Господарський та Цивільний кодекси України, закони України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та іншими нормативно-

правовими актами. 

В сучасних умовах аудиторська діяльність є процесом збирання та оцінки 

інформації щодо господарського стану підприємства або іншої установи, яку 

надають зацікавленим сторонам. Інформація з господарської діяльності 

підприємства є предметом аудиторських послуг. Результатом аудиторської 
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діяльності є аудиторський висновок про господарську діяльність підприємства, 

який подається у формі звіту. 

Найбільш повне визначення поняття «аудиторські послуги» надано в 

Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: 

аудиторські послуги - аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої 

фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші 

професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів 

аудиту [1]. 

Аудиторські послуги мають специфічні риси, які виділяють його з інших 

економічних категорій: 

- наявність двох сторін: аудитор і об’єкт перевірки; 

- забезпечення відповідності стандартам; 

- надання інформації щодо фінансового стану аудируємої особи її споживачам; 

- аналіз процесів діяльності підприємств; 

- персоніфіковане спрямування – аудиторські послуги не надають декілька 

однакових результатів своєї діяльності не зважаючи на схожість аудируємих 

осіб, оскільки кожна їх господарська діяльність є унікальною.   

Аудиторський ринок є особливою сферою економічних відносин, де 

об’єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга — аудиторська 

перевірка, формується пропозиція і попит на неї. 

Таким чином, в широкому розумінні аудиторський ринок являє собою всю 

сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу аудиторських 

послуг, тобто ринок забезпечує зв’язок між аудитором і об’єктом перевірки, де 

здійснюється обов’язкове визнання аудиторської послуги. 

Список літератури: 
1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

2. Господарський Кодекс України[Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#n2 
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Мусіяка Є.О. (магістрант)  

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ МЕРЕЖ ЗАКЛАДІВ 
ХАРЧУВАННЯ  

На даному етапі розвитку закладихарчуваннявсе більше впроваджують 

останні досягнення науково-технічного прогресу, основними напрями якого є: 

механізація технологічних процесів, запровадження наукової організації праці, 

упровадження комп’ютерних технологій використання яких полегшує 

управління всіма аспектами ресторанного бізнесу. 

Сьогодні цифрові технології відкривають додаткові можливості для 

розвитку інновацій в закладах харчування. Діджитал-технології є дієвим 

інструментом налагодження комунікацій підприємства з цільовою аудиторією.  

Міжнародні мережі закладів харчуваннявикористовують різні підходи для 

налагодження комунікацій з цільовою аудиторією реалізуючивласні 

маркетингові стратегії. Бурхливийрозвитокцифровихтехнологійє 

причиноютрансформаціїінструментів маркетингузакладівхарчування, 

щовідображається на особливостяхїхвпливу на клієнтів[1, с. 414]. 

Розглянемо деякі з таких технологій. Так, сьогодні міжнародні мережі 

закладів харчуваннявикористовують технології віртуальної реальності,що дає 

можливість їм отримати новий рівень комунікацій з цільовою аудиторією 

завдяки візуальному контакту, що дозволяє користувачам відчути реальність 

представленої продукції. Так першим цю технологію своїм клієнтам 

запропонувавMcDonald’s. Так, в закладах мережів дитячих меню пропонувався 

спрощений VR-пристрій, який складавсяз коробки HappyMealі смартфону 

клієнта[3, с. 132]. Трансформація фірмового продукту McDonald’s, 

орієнтованого на дітей, дозволила збільшити його популярність серед цільової 

аудиторії, а також привернути увагу старших вікових груп. Вдалий 

маркетинговий хід призвів до зростання продажів HappyMeal при невеликих 
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інвестиціях у модернізацію даного продукту. Цільова аудиторія отримала 

технологічний і привабливий подарунок у якості додатку до основного 

продукту McDonald’s. 

Ресторани американської мережі PizzaRanchзапровадили систему 

управління столиками на основі технології радіочастотної ідентифікації 

TableTracker. Дана система дозволяє персоналу знайти необхідний столик, не 

створюючи при цьому незручностей для інших гостей ресторану. 

Співробітник ресторану приймає замовлення на касі та передає 

відстежуючий пристрій клієнту. Після цього співробітник вводить номер 

відстеження в систему касових терміналів, система використовує цей номер 

щоб позначити замовлення. Потім співробітник вмикає відстежуючий пристрій. 

Таймер відображає час в системі, таким чином кухарі, адміністрація та 

обслуговуючий персонал можуть відстежувати час приготування та подачі 

страв щодо контрольних показників і розподіляти замовлення в потрібному 

порядку. 

Як тільки страва готова, система вказує співробітнику на місце 

розташування клієнтів, які зробили замовлення, і він швидко знаходить 

потрібний столик за номером замовлення.TableTracker може використовуватися 

на 5 планшетах одночасно, що дає співробітникам можливість відстежувати 

тільки ту інформацію, яка їм необхідна (так, наприклад, кухарі і адміністрація 

можуть вибрати перегляд усіх замовлень, офіціант – тільки замовлення в 

ресторані, а касир за стійкою – тільки замовлення « на винос»)[2]. 

Міжнародні мережі закладів харчуванняза допомогою цифрових екранів, 

розміщених в ресторанах та інших громадських місцях, можуть донести до 

своїх клієнтів цілеспрямовані повідомлення. Цифрові панелі меню, системи 

касових терміналів та платформи для розміщення замовлень надають 

менеджерам закладів корисну інформацію, тим самим допомагаючи їм 

оцінювати наслідки своїх рішень для бізнесу. 

КомпанієюLongRangeSystems було розроблено додаток з управління 

листом очікування під назвою OnCueforRestaurants (OCR), який об’єднує в собі 



319 
 

декілька апаратних засобів.OCR повідомляє гостей про те, що їх столик готовий 

за допомогою повідомлення на телефон або спеціальний пейджер компанії.  

Важливим моментом при розширенні мережі закладів харчування є вибір 

перспективного місця для нового закладу. КомпаніяSmartLanes Technologies 

розробила систему відстеження транспорту Lanescan,якавикористовує 

технологію комп’ютерного зору, розпізнає марку, модель, рік випуску, колір, 

штат, країну і реєстраційний номер транспортного засобу. Програма дає змогу 

оцінити інтенсивність транспортного руху, виявляючи найбільш популярні 

маршрути, найбільш відвідувані заклади харчування тощо[2] 

Підсумовуючи, можна зробити висновок, щовикористання цифрових 

технології закладами харчуванняяк нового виду маркетингової 

діяльностісприяє налагодженню стійких комунікацій з клієнтами та 

задоволенню їх потреб у продуктах харчування. 
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НАПРЯМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ДВОСТОРОНЬОГО 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З 

ІТАЛІЄЮ 
  
 В умовах ускладнення інтеграційних процесів у форматі регіональних 

утворень, актуалізується значення двостороннього торговельно-економічного 
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співробітництва. Порівнюючи національні економічні інтереси держав, з метою 

виокремлення напрямів прибуткової взаємодії, а саме відповідність експортних 

товаропотоків України - імпортним потребам держав Європейського Союзу 

(ЄС)  і у зворотному порядку –  експортну спеціалізацію країн ЄС у 

міжнародному торговельному просторі й імпортні товаропотоки України, нами 

виокремлено Італію, як одну з країн, потенціал прибуткової торговельно-

економічної взаємодії Україна використовую у недостатній мірі. 

За даними митної статистики України, за результатами торгівлі у 2018 році 

Італія залишається шостим торговельним партнером України серед країн світу 

за обсягом торгівлі товарами. За обсягом товарообігу України з країнами 

Європи, Італія посідає третє місце, поступаючись Німеччині та Польщі. Обсяг 

українського експорту в Італію перевищує сукупний експорт до США, Великої 

Британії,  Франції, Японії, ПАР та Канади разом узятих.[1 ] 

Обраний нами ринок для перспективної прибуткової взаємодії це ринок 

рослинної олії та олійних культур, який має великі перспективи розвитку в 

Україні та потенціал співпраці з Італією. Експорт соняшникової олії до Італії з 

України знаходиться стабільно на третьому місці.[2] Незважаючи на велику 

кількість різного виду власних рослинних олій в Італії, країна все одно активно 

імпортує даний продукт, це пов’язане з активним використання олії у 

повсякденному житті людей та інших бізнес суб’єктів економічної діяльності 

країни та бажання мати великий асортимент на ринку рослинних олійних 

культур.  

Форми міжнародної торгівлі, які на нашу думку доцільно застосувати у 

двосторонньому співробітництві: 

1) За критерієм об'єкта торговельної взаємодії: торгівля готовою, 

брендованою продукцію, частка якої поступово має зростати у загальному 

експорті, зокрема рослинної олії з України до Італії, внаслідок посилення її 

міжнародної конкурентоспроможності, як сертифікованої за міжнародними 

стандартами, зокрема, Fair Trade [3].  
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2) За критерієм взаємодії суб'єктів торгівлі: традиційна торгівля, 

коопераційна торгівля, компенсаційна торгівля. 

3) За критерієм регулювання двосторонніх торговельно/економічних 

відносин: звичайна міжнародна торгівля при реалізації ресурснх компонентів, 

та преференційна торгівля – торгівля, при здійсненні якої застосовуються 

пільги з боку держави (податкові, митні, нетарифні) при реалізації під 

українською торговою маркою товарів із достатнім рівнем доданої вартості. 

Методи торгівлі: комбінування прямої внаслідок створення власних точок 

збуту української продукції на території Італії, та непрямої торгівлі. А саме 

через: збутових посередників – фізичних і юридичних осіб, що здійснюють 

перепродаж товарів від свого імені, роблять покупцям послуги сервісного 

характеру, рекламують продукцію; а також збутових посередників, що 

називаються дистриб’юторами, а це означає підтримують ділову репутацію 

замовника – українського експортера  або через консигнаторів. 

 Окрім того, вважаємо доцільним впровадження коопераційної форми 

торговельної взаємодії між Україною та Італією як інструмент запровадження 

довгострокового співробітництва на інших ринках агропромислового 

комплексу. Так, зокрема, потенціал вдосконалення взаємодії винайдено при 

аналізі українського експорту зерна до Італії та, з Італії макаронних виробів з 

твердих сортів пшениці. Фундація міжнародної коопераційної торговельно-

економічної взаємодії у виробництві макаронних виробів на заводських 

потужностях на території України  - сприятиме зростанню доданої вартості 

національного експорту. 

 Таким чином, вважаємо, що добробуту України сприятиме, передусім, 

винайдення прибуткових двосторонніх напрямів торговельно/економічної 

взаємодії. 
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4.  Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з 
країнами світу  [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
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Павленко О.Ю. (магістрант) 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
СІЛЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК  

РОЗВИТКУ  ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає 

одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі. 

Ефективність сільського господарства  включає не тільки співвідношення 

результатів і витрат виробництва, в ній відбиваються також якість продукції і її 

здатність задовольняти ті чи інші потреби споживача. При цьому підвищення 

якості сільськогосподарської продукції вимагає додаткових затрат живої і 

уречевленої праці [1].   

На думку В. Я. Месель-Веселяка, найбільш впливовим фактором, що 

спричиняє низьку ефективність виробництва, є недосконалість економічного 

механізму господарювання [2, с. 22]. 

 Рівень сучасних інформаційних технологій в агропромисловому 

комплексі відіграє провідну роль. Важливим етапом є забезпечення 

інформаційних технологій у сільському господарстві, так як підприємство є 

динамічною системою, що постійно  розвивається, тому змінюються потреби, 

технології, обладнання та цілі відповідно.  

Інформаційні технології дозволяють збирати великий об'єм даних, 

аналізувати  та отримані результати дозволяють вирішити проблему, яка б 

мінімізувала витрати та максимізувала прибуток аграрного підприємства.  
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Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство – 

означає  отримання підтримки з різних аграрних питань у будь-який час у будь-

якому місці, будь-якими засобами та в будь-якій прикладній аграрній сфері.  

У такий спосіб аграрні інформаційні ресурси для АПК зможуть 

підтримати єдиний ланцюг: інформація – консультація – прийняття рішень – 

навчання [3]  

Тому діджиталізація в агросфері - це передача в інформаційну систему 

величезного масиву даних, що описують всі характеристики полів: агрохімічні, 

фізико-хімічні, історія клімату, історія врожайності, історія внесених ЗЗР, норм, 

отримана врожайність.  

В Європейському Союзі, який зацікавлений в розвитку digital agriculture, 

зараз вибудувана модель роботи з формуванням центрів компетенції за 

напрямками: IoT, farm management, big data і так далі.  

У Британії приватно-державним партнерством в області precision farming 

займається Agri-EPI Centre і державне агентство Innovate UK, яке має частку в 

цій структурі, займається інвестиціями в розвиток інновацій, в тому числі і в 

агросфері. Одна з цікавих розробок створених в рамках цього проекту - це 3D-

карта ґрунтів Великобританії. [4]  

Також використовуючи супутникові дані та безпілотні технології для 

перевірки врожаю, експериментів та вдосконалення моніторинг у посівних 

площ. Цифрові інструменти підвищують надійність даних та роблять швидшим 

та простішім прийняття управлінських рішень, а найголовніше підвищують 

ефективність виробництва.  

Швидкість впровадження нових технологій зазвичай обернено 

пропорційна масштабу компанії – через складнощі в управлінні, звичні для 

великих господарств. А структура сучасних агрохолдингів і без того від самого 

початку багаторівнева і забюрократизована.  

Ще одна проблема – соціальна. Зростання технологічності виробництва 

автоматично виливається в скорочення потреби у співробітниках. За 

розрахунками компанії McKinsey [5], до 2030 року поточну кількість робочої 
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сили може бути скорочено на 15% через автоматизацію і – як результат – 

підвищення продуктивності праці. Зворотний бік – збільшення заробітних плат 

для решти щасливчиків. 

Таким чином, ми бачимо, що використання інформаційних технологій 

дозволить суттєво удосконалити систему інформаційної підтримки АПК, що 

супроводжувалося б збільшенням конкурентоспроможності сучасного 

аграрного виробництва.  

Отже, застосування інформаційних технологій дозволить значно 

збільшити продуктивність праці.  

Інформаційні технології дозволяють зберігати  велику кількість даних, їх 

аналіз, на основі отриманих результатів, що підказують вирішення проблеми, 

яка б мінімізувала витрати та максимізувала прибуток аграрних підприємств.  

Провівши аналіз шляхів підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва за рахунок розвитку цифрових технологій, 

визначені наступні рекомендації для аграрних підприємств: 

1. Підвищити рівень сучасних інформаційних технологій на підприємстві 

в цілому . 

2. Перейняття європейського досвіду у розвитку digital agriculture за 

напрямками: IoT, farm management, big data. 

3. Підвищити ефективність виробництва агропромислових підприємств за 

рахунок використання супутникових даних та безпілотних технологій для 

моніторингу посівних площ. 

Список літератури: 
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условияха даптации к рынку / С. А. Кравченко // Економіка АПК. – 2005. – № 
11. – С. 120–128. 

2. [2, с. 22].Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підруч. / В. Г. 
Андрійчук. – 2-ге вид., доп., перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 624 с. 

3. [3]  Офіційний сайт Agri-EPICentre,PrecisionSoilMapping – [Електронний 
ресурс]. – Режим до- ступу : https://agri-epicentre.com/portfolio-item/precision-
soil-mapping/ 



325 
 

4. [4 c.60-64] Коптєлов, А. Інформаційні технології в сільському 
господарстві [Текст] / А. Коптєлов, О. Осітнянко // Агробізнес: інформатика - 
обладнання - технології. - 2010. - № 12. - С. 60 - 64. 

5. [5]  Офіційний сайт компанії McKinsey,Використання цифрових 
інновацій в «революції доходів» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/how-digital-
innovation-is-transforming-agriculture-lessons-from-india. 

 
Панова Є.І. (магістрант) 

ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ БАНКІВСЬКИМИ 
ПОСЛУГАМИ 

Сфера послуг є провідним сектором економіки більшості розвинених 

країн. Однією зі складових сфери послуг, найбільш швидко зростаючої в 

світовій економіці, є індустрія банківських послуг, яка характеризується 

вільним вибором партнерів і наявністю конкуренції. Розвиток цих відносин 

сприяє збільшенню попиту і пропозиції на послуги банків, стимулює до 

розширення асортименту і якості послуг. 

З точки зору продуктової структури такий ринок є сукупністю 

пропонованих для продажу банківських послуг, і може бути поділений на 

окремі сегменти, які відповідають певним групам банківських продуктів, а 

саме: 

 ринок кредитних послуг; 

 ринок депозитних послуг; 

 ринок розрахунково-касових послуг; 

 ринок інвестиційних послуг. 

За географічним охопленням можуть бути виділені локальні, регіональні, 

загальнонаціональні та міжнародні ринки банківських послуг. 

За типами споживачів банківських послуг можна виділити ринок суб'єктів 

господарювання (корпоративний ринок); ринок фізичних осіб 

(домогосподарств); урядовий ринок; ринок фінансово-кредитних інститутів [1, 

с.77]. 

Найбільш розвиненими та важливими у складі світового ринку 

банківських послуг є ринки країн Тріади, провідними представниками яких є: 
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ЄС (зокрема Франція, Німеччина, Об’єднане Королівство), США та Китай. 

Найбільшим за обсягами ринком у складі світового ринку банківських послуг є 

ринок ЄС, загальні обсяги банківських активів котрого на 12 грудня 2017 року 

становили понад 32,7 трлн дол. США. Друге та третє місця посідають ринок 

США та ринок Китаю з обсягами банківських активів близько 12,03 та 9,95 

трлн дол. США. Для порівняння загальні обсяги активів банків Російської 

Федерації та України становлять близько 1,053 та 0,126 трлн дол. США [2]. 

На сучасному етапі розвитку світового господарства функціонування 

міжнародного ринку банківських послуг не можливе без інтенсивного розвитку 

банківських інформаційних технологій. Впровадження новітніх технологій 

допомагає банкам знайти нові шляхи отримання прибутку, скоротити витрати 

на інфраструктуру, персонал, покращити якість обслуговування, що сприяє 

підвищенню ефективності діяльності банків. Так, наприклад, дистанційне 

управління банківськими рахунками можна здійснювати різними способами: за 

допомогою телефону – телебанкінг; персонального комп’ютера – е-банкінг; 

інтернету – інтернет-банкінг; портативних засобів – мобільний банкінг Серед 

країн-членів ЄС інтернет-банкінг є найбільш поширений: у Данії (де 90% 

людей у віці від 16 до 74 років заявили, що вони користуються таким видом 

послуг) та Нідерландах (89%), а також інші країни Північної Європи – 

Фінляндія (87%) та Швеція (86%). Найнижчі показники зареєстровані в Болгарії 

(5%) та Румунії (7%). Менше 30% людей віком від 16 до 74 років 

використовують Інтернет-банкінг у Греції (25%) та Кіпрі (28) [3]. 

Ринок банківських послуг в Україні переживає динамічну кризову спадну 

фазу свого розвитку, особливо це стосується готівкового ринку валютних 

цінностей, який стихійно створюється та становить суттєву конкурентну 

загрозу легітимним валюто-обмінним операціям. Упродовж 2016 р. 

спостерігалося різке скорочення кількості суб'єктів ринку, близько 21 банків 

збанкрутували та стільки ж перебувають на межі банкрутства та ліквідації[4].  

У сучасних умовах розвиток банківського сектора економіки вимагає 

необхідність у створенні нових, нестандартних банківських продуктів, 
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упровадження яких означає перехід на новий ступінь розвитку фінансових 

послуг. Саме фінансова інновація показує творчий підхід до оновлення 

банківських послуг та дає можливість для вирішення проблем банківської 

системи у кризовий період. Одним з можливих шляхів впровадження 

інноваційних банківських послуг для підвищення конкурентоспроможності 

банків може бути впровадження дистанційного банківського обслуговування 

клієнтів, що включає в себе розробку сучасної інноваційної стратегії розвитку 

банку, побудову повноцінного роздрібного бізнесу та виведення продуктової 

політики на новий технологічний рівень, розширення бізнес-проектів на 

підтримку бізнесу, приведення ризик політики у відповідність із міжнародними 

стандартами. Такі стратегічні орієнтири окреслюють нові напрями розвитку 

вітчизняного ринку банківських послуг. 

Список літератури: 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ У 
РОЗВИТКУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ 

 
 

Ключовим трендом сучасного етапу розвитку світової економіки є 

діджиталізація усіх сфер суспільного життя. Наразі конкурентоздатність країн 

зумовлена рівнем розвитку високих технологій в загалі та інформаційних, 

зокрема. Важливими стають фактори доступу до Інтернету, розвитку 
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інформаційної інфраструктури, стану попиту на інформаційні технології, 

інвестицій у нові технології та створення цифрових стартапів. 

США, Сінгапур, Швейцарія, країни Скандинавії — лідери цифрової 

економіки 2019 р. за 

даними TheIMDWorldDigitalCompetitivenessRanking.Україна,згідно з цим 

рейтингом посіла 60 місце, опустившись на 2 позиції, порівняно з 2018 р.[1,c. 

162-164]. 

Сьогодні вже доведено, що діджитал-технології спроможні забезпечити 

економічне зростання будь-якої країни. Запідрахунками експертів ЄС через 

призупинення цифровізаціїщороку втрачатиметься майже 600 млрд євро. Тому 

ЄС активно просуваєідеюєдиного цифрового ринку, який до 2020 р. буде 

спроможнийстворитиблизько 6 млрдзв’язківфізичнихосібізінтернет-мережею 

[2, c. 101].. 

В Україніінформаційнітехнологіїнабуваютьвсеохоплюючого характеру. 

Близько 50 % населення країникористуєтьсяІнтернетом, і тенденція 

подальшихзмін є зростаючою.Згідно з данимиUniversalMcCann близько 81 % 

українськихкористувачівзареєстрованосьогоднімінімум у 

однійсоціальніймережі. У США цейпоказникстановить лише близько 65 % [3].  

У світовому масштабічасткатрадиційноїекономікизменшується, а 

цифрової – зростає, надаючимогутніперевагикраїнам. ЗдосвідуЕстонії 

таІрландії відомо, 

щобезпосереднійефектвідрозвиткуцифровоїекономікистановив + 20% 

ВВП за 5 років та ROI цифровоїтрансформації до 500%. 
Достатньо яскравим прикладом діджиталізаціїекономікиє Китай. Після 

стрімкого зростання уряд Китаю переорієнтувався на якісне зростання.Так, 

показники економіки країни зростають завдяки розвитку та 

модернізаціїінформаційних технологій. Масштаби внутрішнього ринку і 

правильний підхід до управління й контролю в ранні роки 

розвиткутехнологійзробиликраїнуглобальнимлідером у таких галузях, як 
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електроннакомерція і фінансовітехнології. В Китаї на цифрову економіку вже 

припадає 30% ВВП, або $3,4 трлн (22,6 трлн юанів). Зацим показником держава 

посідає друге місце у світі з упровадженняцифровоїекономіки.  

Наразіблизько 22% світового валового внутрішнього продукту створено 

завдякицифровійекономіці. Станом на 2017 р. у світіналічувалося 3,9 млрд 

користувачівІнтернету, з них 751 млн – у Китаї[4]. 

Одним з важливих факторів діджиталізації економіки є розвиток і світове 

розповсюдження сучасних інформаційних технологій (ІТ). Сьогоднілідером за 

загальнимекспортомпослуг у ІТ-сферіє США.За підсумками 2018 

р.обсягизагальносвітовихвитрат на продукти та послуги у сферіІТ склали $3,7 

трлн.Показникрозмірувнутрішнього ринку ІТ є важливим у визначенні стану 

розвиткуцифрових (digital) технологійкраїнипорівняно з іншимикраїнамисвіту.  

США та Китай сприяють інтеграції України в Єдиний цифровий 

економічний простір, у той час, як країни ЄС дещо відстають у цифровому 

розвитку від США, Кореї та Японії. Залучення українських надавачів ІТ-послуг 

до європейської інформаційної спільноти допоможе ЄС займати лідерські 

позиції у цій сфері. Європейські країни намагаються залучити українських ІТ-

фахівців на свої ринки, щоб підвищити ефективність цифрової економіки.  

Сьогодні головними споживачами українських ІТ-послуг є США(близько 

70% українського експорту ІТ), ЄС(близько 7%), Ізраїль (5%). У ЄС головними 

споживачами українських ІТ- послуг є Великобританія та Німеччина. 

У 2018 р. в українській ІТ-галузіспостерігалосястабільнезростання. 

Обсягекспортузріс на 30% порівняно з 2016 р., тобто з $3 млрд до $4,5 млрд [5, 

c. 13–21.].В Українїдіджиталізаціявсе більше набуває пріоритетного значення 

для економічного розвитку. Цьому, перш за все, сприяєнаявність одного з 

головнихресурсів – людськогоінтелектуальногопотенціалу.  

Україна має унікальну можливість зробити «цифровий стрибок» у 

головних сферах економіки через стрімкий розвиток сучасних ІТ-технологій та 

їх світове розповсюдження. Вчасний перехід і масова діджиталізація 
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допоможуть інтегруватися в загальний тренд, в іншому разі виникає загроза 

залишитися на узбіччі глобальної світової економіки.  
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Танабаш A.A. (магістрант) 

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ 
ПАКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ 

 

Сьогодні пакувальна промисловість виступає одним із стимулів зростання 

і розвитку глобальної економіки. Так, світовий ринок упаковки щорічно 

демонструє приріст в розмірі 3,5%, а до 2020 р його сукупні обороти досягнуть 

998 млрд.дол.США (або 900 млрд євро відповідно) [1]. При цьому обсяг 

світового ринку пакувального обладнання до 2023 р може досягти 62 млрд дол. 

США[2]. 

Попит на пакувальне обладнання в значній мірі обумовлений зростаючим 

попитом на споживчі товари, більш широким впровадженням автоматизованих 

пакувальних машин і розробкою енергоефективного обладнання. Сучасні 

автоматизовані пакувальні машини використовуються на різних етапах 

упаковки і забезпечують завершення всіх етапів в лічені хвилини, а не години, 
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на відміну від попередніх версій. Ще один важливий фактор, який стимулює 

світовий ринок пакувального обладнання - це зростаючий попит на роботи-

пакувальники з боку декількох секторів - кінцевих користувачів. Пакувальне 

обладнання відіграє важливу роль, забезпечуючи безпеку продукту протягом 

всього ланцюжка постачання. 

Користувачі все частіше переходять на складне, інтегроване і 

стандартизоване обладнання, щоб відповідати нормам з охорони 

навколишнього середовища і скоротити відходи упаковки. Очікується, що 

протягом прогнозного періоду світове виробництво продуктів харчування і 

напоїв буде рости значними темпами. Передбачається, що в основному це 

збільшення попиту буде з боку країн з перехідною економікою завдяки 

зростанню доходів споживачів, попиту на готові до вживання фасовані харчові 

продукти і підвищення життєвого рівня. У зв'язку з цим збільшився попит на 

фасовані продукти у всьому світі, що в свою чергу відкриває прекрасні ринкові 

можливості для ринку пакувального обладнання. Найдинамічніший сегмент - 

кінцевий користувач ринку пакувального обладнання - це косметична 

промисловість, який, згідно з прогнозами, буде рости із середньорічним темпом 

зростання 7,9%, і до 2023 року обсяг даного ринку досягне 3,27 млрд дол.[3] 

Обгорткові машини - це другий з найбільш швидкозростаючих сегментів 

світової індустрії пакувального обладнання. Найбільше зростання очікується на 

ринках, що формуються в Азіатсько-Тихоокеанськогму регіоні та Африці. Такі 

фактори, як зростання попиту на свіжі харчові продукти і напої, товари для 

дому та предмети особистої гігієни, фармацевтичні товари і зростання 

роздрібної торгівлі посприяли зростанню світового ринку обгорткових машин. 

Проте цілком імовірно, що протягом прогнозного періоду значне зростання 

продемонструють і машини для друку етикеток завдяки зростанню попиту на 

упаковку за спеціальними вимогами замовника і нормативним актам щодо 

етикетки на товарах. 

З 2017 року найбільша частка в світовому обсязі ринку пакувального 

обладнання припала на Азіатсько-Тихоокеанський регіон, очікується, що він 
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продовжить домінувати протягом прогнозного періоду через наявність цілого 

ряду виробників харчових продуктів, напоїв і товарів особистої гігієни в 

регіоні. Передбачається, що в найближчому майбутньому регіон продовжить 

розвиватися найвищими темпами завдяки високим темпам економічного 

зростання і великому попиту на ринках, що формуються Китаю і Індії. Північна 

Америка і Європа - це сформовані ринки для пакувального обладнання, 

оскільки це економічно розвинені регіони, де присутня велика кількість 

учасників ринку [4]. 

Отже, до домінантних тенденцій розвитку світового ринку пакувального 

обладнання ми можемо віднести: зниження матеріаломісткості упаковки, 

забезпечення її відповідності сучасній логістиці, зростання інтернет торгівлі. 

Підвищується роль таких факторів, як бар'єрні властивості упаковки, її безпекаі 

зручність використання кінцевими споживачами. Все більшою мірою 

використовується персоніфікація пакувального рішення, збільшується частка 

виробництва і застосування активної упаковки, виробів з доповненою 

реальністю. І, звичайно, все більш важливими і гострими стають питання, 

пов'язані з впливом упаковки та її відходів на довкілля. 
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Хмельовська М.О. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИНКУ МЕДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
СПРАВЕДЛИВОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Протягом останніх років Україна стала ключовим гравцем на світовому 

ринку меду, щороку виробляючи 4-5% світового виробництва. У 2018 році за 

обсягом експорту країна посіла 8 позицію із показником 97,985 тис. дол. США 

(4,3% світового виробництва) [1].Незважаючи на такі позитивні результати, все 

ж Україна використовує не весь свій потенціал. Так, у порівнянні із 2017 роком 

Україна значно погіршила свої позиції – у 2017 році країна посідала 5 місце у 

світі за обсягом експорту меду натурального(із показником 133,943 тис. дол. 

США) [1]. Причинами цього є: випадкова – масове отруєння бджіл через 

обробку сільськогосподарських угідь пестицидами та систематична – низька 

ефективність виробництва та відсутність інновацій. 

Сьогодні одним з найперспективніших сегментів ринку 

сільськогосподарської продукції України є бджільництво, і зокрема експорт 

меду натурального. Відповідно до економічної та політичної ситуації, що 

склалися в Україні, ми змушені зосереджувати особливу увагу на окремих 

галузях, розвиток яких здатний збільшити експортні можливості країни та 

підвищити її економічний потенціал.Покращити свою позицію на 

міжнародному ринку меду та, власне, закріпити лідерську позицію, Україна 

може шляхом впровадження діджитал-технологій в рамках загального розвитку 

галузі за принципами справедливої торгівлі. 

Справедлива торгівля (з англ. Fair trade) – це організований громадський 

рух, метою якого є захист справедливих стандартів міжнародного  трудового, 

екологічного та соціального регулювання, що досягається шляхом 

встановлення партнерства між виробниками і споживачами. Це альтернативний 

підхід до торгівлі, завдяки якому виробники отримують кращі умови торгівлі 

(товари або сировина закуповуються без посередників), робітники отримують 

кращі умови праці (гідну оплату, дотримання етичних стандартів, наприклад, 
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невикористання дитячої праці), а споживачі, купуючи відповідно марковані 

товари, вносять свій вклад у зменшення бідності в світі, а насамперед 

поліпшення економічного розвитку країн, що розвиваються [2]. 

Варто зазначити, що в Україні близько 90% пасік знаходиться у приватній 

власності, тобто основними виробниками меду є суб’єкти малого та середнього 

сільгоспвиробництва. Така ситуація зумовлює необхідність спільної 

координації зусиль виробників, держави та профільних організацій. Так, 

вивчивши досвід співпраці країн Латинської Америки в рамках організації 

Wolrd Fair Trade Organization [3],можна зробити висновок про можливість 

проведення з українськими виробниками меду регулярних вебінарів (онлайн-

семінарів), надання підтримки у проведенні симпозіумів, розробки навчальних 

матеріалів та кращих практик у виробництві меду, налагодження 

співробітництва між лабораторіями, інститутами та агенціями, що 

спеціалізуються на меді, для поширення інформації та технічних 

характеристик. 

Можливості діджиталізації українського ринку меду на цьому не 

обмежуються. Покупці зі всього світу демонструють високий рівень лояльності 

до продукції не лише із позначкою «Fair trade», але й до продукції, походження 

якої можна точно відслідкувати і упевнитись в її якості. Мед – товар, який 

часто фальсифікують. Так, відповідно до дослідження «Фальсифікована їжа», 

опублікованого у «Журналі харчових наук», мед є третім найбільш 

фальсифікованим продуктом у світі [4]. Це викликає занепокоєння споживачів з 

усього світу. 

Вирішенням цієї проблеми може стати новітня розробка українських 

інженерів – «розумний вулик» [5]. Завдяки такому вулику, який обладнано 

електронними IoT (Інтернет речей) пристроями, пасічники зможуть 

відслідковувати всю інформацію про життя бджіл безпосередньо через 

смартфони. А сервіс трекінгу, яким також обладнано сучасне українське ноу-

хау, може запобігти фальсифікації меду та дати можливість підтвердити його 
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походження. Таким чином інформування покупця про історію продукції, 

виробника, регіон та дати збирання стає досить простим та зручним. 

Слід зауважити, що сьогодні компанія із виробництва таких вуликів має 

малосерійне виробництво і експортує свою продукцію переважно в країни 

Європи та Північної Америки. Таким чином Україна не просто покращує 

можливості розвитку галузі закордонних країн, але втрачає свої можливості 

удосконалення продукту, підвищення лояльності покупців на вже існуючих 

ринках та виходу на нові ринки, маючи сама величезний потенціал у розвитку 

бджільництва. 

Таким чином, використання діджитал-технологій та переваг торгівлі за 

принципами справедливої торгівлі неодмінно підвищить якість українського 

меду, полегшить процес виробництва суб’єктам сільгоспвиробництва, а, отже, і 

позицію України на світовому ринку меду.  
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Резніченко Є.В. (магістрант) 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

Сучасний розвиток світової економіки характеризується цілою низкою 

тенденцій, які в свою чергу безпосередньо впливають на розвиток як 

національних, регіональної й світової фінансової систем, так і міжнародних 

фінансів у цілому [1].  

Саме тому одним із ключових факторів ефективного розвитку економіки 

будь-якої держави є наявність розвинутого фондового ринку як основного 

інструменту перерозподілу фінансових ресурсів між галузями економіки, 

збільшення потоку інвестицій, створення сприятливого середовища для росту 

заощаджень і трансформації накопичень в інвестиції. Враховуючи те, що 

фондовий ринок є в усіх країнах світу, капітали більше не концентруються в 

«руках» держав, а формується загальна міжнародна сфера, по відношенню до 

якої держави стають менш значущими. Так, трейдер з будь-якого куточка світу 

може вкласти свій капітал в активи, що перебувають в обігу в різних країнах. 

Сучасні інвестори вже не розміщують свої гроші в банках під незначні 

відсотки, а вважають більш вигідним купувати частки крупних компаній і 

отримувати дивіденди від їх діяльності. Відтак, світовий фондовий ринок 

дедалі швидше розвивається і наразі є другим ринком після валютного за 

масштабами операцій. 

Світовому фондовому ринку XXI століття притаманні наступні тенденції 

розвитку: збереження високої частки розвинених ринків в капіталізації 

світового ринку (рис. 1); збільшення обсягів операцій з диверсифікованою 

структурою фінансових інструментів; сек'юритизація активів, поява нових 

видів цінних паперів; консолідація фінансових інститутів (фондових бірж, 

інфраструктурних організацій тощо); розвиток інтернет-технологій здійснення 

операцій та розрахунків на фондовому ринку; модернізація індикаторів 

розвитку сучасних фондових ринків [2, 3]. 
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Рис. 1. Капіталізація світового фондового ринку [5] 

 

Світова капіталізація на кінець першого півріччя 2019 року збільшилась на 

1,6% порівняно з першим півріччям 2018 року, що відбулося , вперше з 2014 

року після різкого падіння світової капіталізації наприкінці 2018 року [6]. 

В умовах наростаючих процесів фінансової глобалізації динаміка 

національних і міжнародних ринків стає дедалі більш взаємозалежною. 

Сучасному світовому фондовому ринку притаманна одночасність концентрації 

капіталів та їх централізації [4]. Результатом концентрації капіталу стає 

зосередження міжнародної торгівлі цінними паперами на кількох національних 

фондових біржах, які стали загальновизнаними міжнародними центрами 

фондової торгівлі. Йдеться, зокрема, про Нью-Йоркську фондову біржу або 

Токійську фондову біржі, які, будучи за юридичним статусом національними, 

по типу капіталів трансформувалися в центри глобального фондового ринку. 

Дослідження динаміки розвитку світового фондового ринку за останні 5 

років свідчить, в цілому, про його зростання. Ринкова капіталізація за період з 

2014 р. по 2018 р. збільшилась на 10%, обсяги торгів зросли на 20,3%, кількість 

угод на ринках – на 42,5%, кількість компаній у біржовому списку збільшилась 

на 6% (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Основні показники розвитку світового фондового ринку за 2014-2018 рр. 

Показники Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ринкова капіталізація світового 

фондового ринку, млрд дол. 

67828 66961 71046 82512 74432 

Американський регіон 30269 27943 30964 36487 34206 

Азійсько-Тихоокеанський регіон 21082 23141 24442 31297 23860 

Європа-Близький Схід-Африка 16477 15877 15641 14729 16366 

Обсяги торгів на світовому ринку, 

млрд дол. 

80890 113719 86502 80204 97319 

Американський регіон 43623 46064 43951 40261 54617 

Азійсько-Тихоокеанський регіон 23647 53715 30807 30276 29182 

Європа- Близький Схід-Африка 13593 13941 11745 9667 13519 

Кількість угод на світовому ринку, 

млн од. 

15349 23772 20620 19123 21866 

Американський регіон 5836 6464 6803 5607 6832 

Азійсько-Тихоокеанський регіон 8002 15510 11938 11988 12944 

Європа- Близький Схід-Африка 1510 1798 1879 1529 2089 

Кількість компаній в біржовому 

списку (лістигну), од. 

48509 45740 46377 46583 51582 

Американський регіон 10336 10203 9873 9806 10075 

Азійсько-Тихоокеанський регіон 24422 25401 26237 26961 27347 

Європа- Близький Схід-Африка 13751 10136 10267 9749 14160 
Джерело: складено автором за даними Світової федерації бірж за ряд років [6]. 

Підсумовуючи, можна визначити, що специфічними особливостями 

сучасного світового фондового ринку є: значне зростання швидкості 

проведення біржових угод на основі використання сучасних інформаційних 

технологій; секьютерізація - тенденція перетворення все більшої маси капіталу 
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в форму цінних паперів; зростання оборотів, коли за секунди величезні суми 

переводяться з одного ринку на інший;  глобальний характер фондового ринку. 
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МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Оскільки освіта набуває все більшого значення з точки зору економічного 

та соціального розвитку, надзвичайно важливим є підвищення її якості та 

ефективності – ринок праці вимагає адаптації навчальної програми до мінливих 

потреб ринку праці та до міжнародних вимог. На сьогоднішній день знання 

розглядаються як ключовий фактор економічного зростання, так само як і 

здатність країни встигати за технологічним розвитком інших держав.  

Вклад вищої освіти у функціонування суспільства та економіки, у 

економічне зростання, розвиток інновацій, розвиток ринку, зменшення рівня 
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безробіття, підвищення якості людського капіталу, поліпшення науково-

дослідної діяльності та процвітання кожної нації є незаперечним. 

Глобальна вища освіта переживає безліч проблем, які впливають на 

результативність освітньої діяльності в усьому світі. Глобалізація – це сила, яка 

охоплює віртуальну економіку, а також спосіб обміну та використання знань та 

інформації [1,с. 106 – 109]. 

Глобальний ринок вищої освіти в 2016 році оцінювався в 51,8млрд доларів 

США і, як передбачається, до 2025 року складе 105,72 млрд доларів США, 

зростаючи щороку на 8,25% протягом періоду з 2017 по 2025 рік[2]. 

Лідерами у сфері вищої освіти є США, Великобританія, Данія, Фінляндія. 

Для того, щоб не стати аутсайдером у сфері вищої освіти, країні необхідно 

увесь час розвивати власні конкурентні переваги. Діяльність країни на 

міжнародному ринку вищої освіти передбачає необхідність реагування на 

різноманітні виклики. А для цього необхідно підвищувати 

конкурентоспроможність кожного окремого ВНЗ. 

«Конкурентоспроможність освітніх послуг закладу вищої освіти» -це 

здатність надавати освітні послуги відповідно до сучасних вимог ринку праці, 

та спроможність забезпечувати при цьому працевлаштування випускників за 

спеціальністю і задовольняти попит працедавців у якісній підготовці фахівців 

[3,с. 140 – 148]. 

В результаті досліджень підтвердилась позитивна кореляція між якістю 

людського капіталу та конкурентоспроможністю, тому інвестиції в освіту та 

навчальний процес мають стати ключовим інструментом у всьому процесі 

підвищення конкурентоспроможності економік [4,c. 86 – 91]. 

Швидкі зміни та розвиток у світі вищої освіти передбачають посилення 

транскордонних освітніх зв’язків, збільшення доступності вищоїосвіти, 

збільшення кількості студентів-міжнародників, підвищення очікувань від якості 

освітніх послуг[5,c. 1878 – 1884]. 

Одним із найвагоміших факторів впливу на вибір абітурієнта на сьогодні є 

місце ВНЗ в різноманітних рейтингах. Українські ВНЗ часто навіть не 
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потрапляють до цих рейтингів. Найбільш вірогідною причиною цього може 

бути значне відставання рівня розвиткуекономікиУкраїни від провідних країн. 

З усіх найвідоміших світових рейтингів вищої освіти Україна щорічно 

потрапляє лише до рейтингу Universitas 21. За ним наша держава займає 38-е 

місцезагалом, включно з 33 місцем за ресурсами, 39 засередовищем, 43 за 

зв’язком та 38 за вихідними результатами [6].  

Україна також займає шосте місце за державними витратами на вищу 

освіту у структурі ВВП. Однак через велику кількість студентів рівень 

загальних витрат на одного студента є досить низьким. Витрати на НДДКР 

вищими навчальними закладами в структурі ВВП мають низький рейтинг – 45. 

Також наша країна займає 30 місце за співробітництвом із промисловістю, але 

водночас займає лише 46 місце за передачею знань [6].  

Крім того, Україна займає 45 місце за загальним обсягом публікацій, 47 

місце за публікаціями на душу населення та 50 за їх середнім впливом. За 

рівнем вищої освітньої кваліфікації робочої сили Україна займає шосте місце 

[6]. 

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

позиції України на світовому ринку вищої освіти вимагають покращення. Для 

нашої держави першочерговим завданням є розвиватись у відповідності з 

міжнародними викликами та вимогами до закладів вищої освіти – для того, щоб 

зрештою потрапити до визнаних міжнародних рейтингів університетів та 

загалом проводити якісну освітню та дослідницьку діяльність. 
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ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ 
НАНОТЕХНОЛОГІЙ 

Світовий ринок нанотехнологій – це ринок швидко зростаючої технології 

з потенційним застосуванням у багатьох галузях світової економіки, зокрема в 

галузі охорони здоров'я, косметики, енергетики та сільського господарства. Ця 

технологія революціонізує кожну галузь, при цьому надзвичайно привертаючи 

увагу у всьому світі. Таким чином, існує велика можливість для учасників 

галузі скористатися швидко зростаючим ринком, який би отримав величезний 

дохід за рахунок комерціалізації технології. 

Розвиток нанотехнологій пророкує багато переваг, починаючи від 

енергозбереження і закінчуючи покращенням стану охорони здоров’я. У той же 

час, він несе потенційні ризики для навколишнього середовища, приватної 

конфіденційності, соціальні та політичні ризики [1]. 

Нанотехнології одна з конвергентних технологій. Так називають 4 

взаємопов'язаних науково-технічних напрямки, визнаних найбільш 

перспективними: нанотехнології, біотехнології, нейротехнології та 

інформаційні технології. Це пов'язано з тим, що нові досягнення в кожній з них 

призводять до нових проривів у всіх інших. 

Надаючи матеріалам і системам принципово нові якості, нанотехнології 

забезпечують прогрес практично у всіх існуючих областях техніки і 

промисловості. Це дійсно так, тому що нанотехнології управляють структурами 
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матерії на атомарному рівні, тобто на рівні, загалом для всього живого і 

неживого. Вони сьогодні є основою більшості інноваційних рішень у всіх 

сферах щоденного способу виробництва. Ця інтегруюча роль нанотехнологій 

висуває їх на одне з перших місць критичних технологій, без розвитку яких 

сьогодні жодна держава світу не може претендувати на конкурентну 

технологічний розвиток і створення своєї інтелектуальної власності в сфері 

науки і технологій. 

Нині понад 50 держав світу, ведуть дослідження в області нанотехнологій. 

Однак, в останні роки центр інвестицій почав зміщуватися до корпорацій і 

навіть приватним інвесторам. Інтерес з боку недержавних інвесторів 

обумовлений їх надзвичайно високою прибутковістю. 

BloombergInnovationIndex уже сьомий рік аналізує десятки критеріїв для 

оцінки інноваційних економік, використовуючи такі показники, як витрати на 

дослідження і розробки, виробничі потужності та концентрацію 

високотехнологічних публічних компаній [2]. Та визначив, що статус 

найінноваційнішою країни в світі в 2019 році зберегла Південна Корея. На 

друге місце піднялася Німеччина завдяки покращенням у сфері досліджень і 

освіти.Топ-5 інноваційних економік за версією Bloomberg замикають 

Фінляндія, Швейцарія та Ізраїль. 

Що стосується основних об’єктів світового ринку нанотехнологій, а саме 

компаній портал БізнесСвіт визначив, що перше місце в списку найбільш 

інноваційних компаній світу теперішнього часу зайняла унікальна 

організаціяApple «ThinkDifferent», яка переросла рамки простого бренду, що 

стала символом епохи технологічного прогресу та епохи споживання. 

АмериканськакорпораціяAppleстворює не просто інновації, вона 

створюєтенденціїсучасності, 

роблячивласніпродуктиоб’єктоммасовогопоклоніння[3]. 

Другий рядок списку головних інноваційних організацій світу зайняла 

корпорація Google, американський транснаціональний гігант, який працює на 
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ринках пошуку інформації в глобальній мережі, інтернет-сервісів різного 

спрямування і технологій інтернет-реклами [3]. 

Ключові чинники формування та розвитку світового ринку 

нанотехнологій включають в себе:  

1. Зростання глобального попиту на нові товари і продукти  

2. Розвиток інтелектуального капіталу  

3. Науково технологічна революція 4.0 

Індустрія 4.0 стирає межі між фізичними, цифровими і біологічними 
сферами. Мова йде про хвилю відкриттів, обумовлених розвитком 

можливостей встановлення зв'язку: роботи, дрони, розумні міста, штучний 

інтелект і дослідження головного мозку[4]. 

4. Розвиток сучасної інфраструктури  

5. Пріоритетні напрямки науково технічного прогресу, а саме 

біотехнології, нейротехнології та інформаційні технології. 

6. Міжнародний науково-технологічний трансфер 

Прорив у нанотехнологіях сприяє прориву в інших інноваційних сферах - і 

навпаки. Відповідно, зароджується такий феномен як NBIC-технології: нано, 

біо-, інфо-, когни-, - які на даний момент не можна розглядати окремо. 

Розвиток нанотехнологій призведе дострімкого збільшення обсягів циркуляції 

інноваційної продукції на національному, регіональному та глобальному рівні, 

зменшення транзакційних витрат, завдяки розвитку IT і прискоренню передачі 

даних, підвищенню рівня відкритості інформації, удосконалення глобальної 

логістичної системи. Найближчим часом все більше бізнес-операцій 

проводитимуть роботи, тим самим, скорочуючи вплив людського фактора. 

Хоча можна очікувати і скорочення робочих місць, що є негативним аспектом. 

Список літератури: 
1. Лукьянец В.С. Наукоёмкое будущее. Философия нанотехнологии. 

Загадка SILENTIUM UNIVERSI. // Практична філософія. - № 3. – 2003 (№ 9). – 
С. 10-27 

2. https://www.bloomberg.com/europe 
3. https://busines.in.ua/top-50-innovatsijnyh-kompanij-svitu/ 



345 
 

4. Остапенко Т. Г. Міжнароднийобмінтехнологіями у 
формуванніконкурентнихперевагнаціональноїекономіки (на прикладіІталії): 
Монографія / Т. Г. Остапенко. – К. :Зовнішняторгівля, 2012. – 188 с. 

 

Голик В.В. (магістрант) 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЛІДЕРСТВО КНР 

Завдяки мобілізації національних природних, людських і технологічних 

ресурсів, а також активному залученню іноземних інвестицій Китай досяг за 

останні тридцять років безпрецедентних успіхів в економічному розвитку і 

посідає нині друге місце у світі. Його науково-технічний і економічний 

потенціал та надзвичайно високі темпи розвитку дають підстави прогнозувати, 

що до 2040 року він стане першою економікою у глобальному просторі. 

Вже сьогодні Китай є лідером у виробництві сталі, що складає 716 млн. т, 

вугілля у розмірі 3,7 млрд. т, нафти (205 млн.т), газу (107 млрд. кубометрів) та 

електроенергії (4,7 трильйона кіловат/годин) на рік. Такі показники досягнуті 

не лише за рахунок експорту, а й завдяки постійно зростаючому внутрішньому 

попиту. 

В найближчі п’ять років Китай планує інвестувати до 1,5 трлн. дол. США в 

7 стратегічно важливих напрямків промисловості та зробити країну світовим 

постачальником високих технологій. Серед пріоритетів інвестування в 

розробку альтернативного палива, біотехнології, ІТ нового покоління, 

виробництво високоякісного обладнання, сучасні матеріали, біопаливо для 

автомобілів і енергозберігаючі та екологічно чисті технології. 

Не менш важливу роль в економіці Китаю відіграють так звані Спеціальні 

Економічні Зони. Саме завдяки 4 СЕЗ текстильне виробництво, фармацевтична 

промисловість та електронна промисловість найбільші в світі. 

Китай планує створити до 2022 року місячну станцію, отримати повну 

технологічну незалежність до 2025 року і стати глобальною науковою 

державою до 2050 року. Амбіції Китаю поширюються на створення місячної 

бази. В 1950-х роках США розглядали можливість створення до 1965 року бази 

для 12 чоловік на Місяці. На той момент ця ідея здалася занадто амбітною і 
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була забута. Зараз Китай планує створити на Місяці постійну базу. Китай в 

2018 році запустив космічний зонд "Чане-4", щоб вчинити першу в історії 

людства м'яку посадку на зворотному боці Місяця. У планах Китаю польоти на 

Місяць в 2020, 2025 і 2030 років.  

Китай працює над високопродуктивними обчисленнями. З 2017 року 

Китай запустив 15 інноваційних проектів, один з яких присвячений квантовій 

комунікації. Американські вчені, у тому числі співробітники Агентства 

національної безпеки, вважають, що вже до 2020 року Китай стане лідером в 

області високошвидкісних обчислень, і у них є підстави так вважати, адже 

нещодавно перша комерційна лінія квантового зв'язку протяжністю 260 км 

з'єднала Шанхай і Ханчжоу, а суперкомп'ютери Китаю вже декілька років 

очолюють топ-500 щонайпотужніших обчислювальних систем світу.  

Китайський уряд субсидує виробництво напівпровідників, що може 

понизити собівартість продукції і створити загрозу країнам-конкурентам. У 

2014 році Китай оголосив, що витратить 150 млрд. дол. США на збільшення 

долі власних інтегральних схем на ринку з 9% до 70% до 2025 року.  

Об'єм інвестицій Китаю в дослідження і розробки росте так нестримно, що 

країна, як очікується, обійде за показниками США в 2020 році. Це не гарантує 

того, що Китай стане лідером по інноваціях - кількість реєстрованих патентів як 

і раніше вказує на пріоритет в цій сфері США. Проте, Китай активно інвестує в 

розвиток нових технологій, у тому числі в поновлювані джерела енергії, тоді як 

США скорочує ці інвестиції, і в перспективі Китай може обійти Америку.  

Отже, Китай приділяє велику увагу науці. Він же поставив перед собою 

завдання стати глобальною науковою державою до 2050 року. Інвестиції в 

науку можуть змінюватись залежно від економічної ситуації, але доки Китай 

розглядає вкладення в цю область як критично важливі для забезпечення 

довгострокового процвітання країни. 

Заради досягнення високих конкурентних позицій у світі Китай робить 

ставку на освіті молоді, добираючи талановитих молодих людей для 
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опанування науковими дисциплінами і технологіями, економікою, 

менеджментом і англійською мовою. 
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Кузьменко В. В. (магістрант) 

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ  
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Діджиталізація - масове освоєння підключених цифрових послуг 

споживачами, підприємствами та урядами - в останні роки відіграє роль 

ключового економічного рушія, що прискорює зростання економік та 

зайнятості населення. За даними 2011 року, діджиталізація забезпечила 193 

млрд. дол. США зростання глобального виробництва та створила 6 млн. 

робочих місць у всьому світі [1]. 

Утім, у світі зберігається класична диспропорція між розвиненими 

країнами та країнами, що розвиваються: поглиблюється цифрове відставання 

зростаючих економік. Кількість людей, які користуються Інтернетом, 

перевищила половину населення планети у 2018 році, причому доступ до 
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мережі мають 80% європейців порівняно з менш ніж 25% у країнах Південної 

Сахари [2]. Майже половина світового населення лишається осторонь від зисків 

цифровізації.  

Особливістю цифрової диспропорції також є її вихід за рамки класичного 

географічного підходу на користь двох світових гігантів: США та Китаю, та їх 

окремих підприємств. Найбільше поширення цифровізації та цифрового 

розриву стимулюють приватні корпорації: розробники технічного, програмного 

забезпечення, та цифрових платформ, які на конференції ООН з торгівлі та 

розвитку було визначено рушійною силою зростання цифрової економіки [3]. 

Так, світовий рейтинг компаній за ринковою капіталізацією очолюють 

американські Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, та Facebook, за ними – 

китайський гігант Alibaba. Загалом із 70 провідних цифрових платформ світу – 

90% загальної капіталізації припадає на компанії, що базуються у Китаї та 

Америці. Таким чином більша частина світових користувачів мережі Інтернет є 

клієнтами даних компаній та країн, і це стосується як приватних осіб, так і 

цілих індустрій [4]. 

Цифровізація як обслуговуючий механізм економіки переросла у цифрову 

економіку, у якій цифрові дані є ключовим фактором виробництва. У 

масштабах світової економіки та торгівлі виникають серйозні труднощі при 

застосуванні національних законів і регулюючих положень щодо 

транскордонної торгівлі цифровими послугами та продуктами. 

 У зв'язку з цим завдання урядів полягає в тому, щоб в тісній співпраці із 

зацікавленими сторонами сформувати цифрову економіку, встановивши 

«правила гри». 

Звіт Світового банку Doing Business 2020 [5] дозволяє виокремити світові 

тенденції щодо державних реформ національного бізнес-середовища. Так, 

більша частина реформ 2019-го була направлена на цифровізацію економік, 

зокрема створення правових рамок функціонування цифрової економіки: 

1. Запровадження або спрощення процедур онлайн-послуг для бізнесу: 

електронні платежі та документообіг, сплата податків та подача митних 
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декларацій онлайн. 

2. Діджиталізація та публічна доступність державних баз даних. 

3. Стандартизація та прозорість державних сервісів: 

a. Публікація списків вимог щодо документів, необхідних для 

реєстрації бізнесу та отримання дозволів. 

b. Запровадження системи моніторингу дотримання стандартів та 

онлайн-відстеження статусу перебігу офіційних процедур. 

c. One-stop Shop – онлайн-платформи за принципом єдиного вікна для: 

реєстрації бізнесу, отримання дозволів та митних сервісів.  

4. Створення систем онлайн-судочинства: онлайн-подача позовних 

заяв, відстеження статусу судового процесу, спрощення процедур врегулювання 

дрібних спорів. 

Як зазначається у вступному слові авторів звіту Doing Business 2020, ті 

економіки, що мають високі показники за індексом легкості ведення бізнесу, як 

правило, виграють від вищого рівня підприємницької активності та нижчого 

рівня корупції. Дане твердження також можливо застосувати у контексті 

глобальної конкурентоспроможності економік держав, оскільки із 30 економік, 

які займають лідуючі позиції за рейтингом Doing Business, 80% держав входять 

до ТОП-30 за Global Competitiveness Index 2019 (GCI, Глобальний індекс 

конкурентоспроможності) [6], а ще 17% - до ТОП-50. Із цих же 30 держав 24 

мають вищі за середній показники ВВП на душу населення. 

Таким чином, стимулювання підприємництва в цифрових секторах і 

секторах, які використовують цифрові технології, має найважливіше значення 

для створення вартості на місцевому рівні. 

Сучасна роль держави полягає у розвитку національної екосистеми 

цифрової трансформації та побудові інноваційної та всеосяжної цифрової 

економіки. 
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Сєлiвoнчик A.М. (мaгiстрaнт) 

ГЛOБAЛЬНE КOНКУРEНТНE ЛIДEРСТВO СШA 
Нa пoчaтку трeтьoгo тисячoлiття мoжнa гoвoрити прo нeзaпeрeчнe 

лiдeрствo СШA в пoлiтичнoму, сoцiaльнo-eкoнoмiчнoму, нaукoвo-тeхнiчнoму 

тa вiйськoвoму aспeктaх.  

Сeрeд прeдстaвникiв нaукoвoї спiльнoти, щo дoслiджують прoблeмaтику 

лiдeрствa в сучaснiй систeмi мiжнaрoдних вiднoсин, слiд вiдзнaчити 

Є.Кaмiнськoгo, Є.Мaкaрeнкo, O. Бaгaтурoв, Є. Бaжaнoв, Г. Кiссiнджeрa, 

Ф.Фукуяму, Дж.Aйкeнбeрi, Д.Рiєфa, E.Бaсeвiчa, С.Кoєнa, A.Бeтлeрa тa iнших. 

Лiдeрствo СШA змушує iншi дeржaви кoмбiнувaти aбo oбирaти мiж 

двoмa стрaтeгiями дiї – oпoзицiї тa пристoсувaння. Oстaння прaктикується тими 

aктoрaми, для яких прямe oпoнувaння aмeрикaнськiй пoтузi є нeдoцiльним. 

Кoмбiнaцiя oбoх типiв стрaтeгiчнoї пoвeдiнки притaмaннa нaсaмпeрeд 

рoзвинутим крaїнaм-пaртнeрaм. Вoнa хaрaктeризується, як м'якe бaлaнсувaння, 

oснoвний прaктичний eлeмeнт якoгo пoлягaє у вiйськoвoму спiврoбiтництвi зi 

СШA, чaстo в oбмiн нa диплoмaтичну пiдтримку. Oднaк зрoзумiлo, щo 

стрaтeгiчнoгo рeцeптa мaксимaльнo успiшнoгo узгoджeння влaсних пoзицiй iз 

Бiлим дoмoм нeмaє. Нaмaгaючись рeaгувaти нa силoву дiю Aмeрики, чи тo 

прoтистoяти, чи тo aдaптувaтися дo нeї, iншi крaїни дeмoнструють зусилля, якi 

мoжнa iдeнтифiкувaти як стрaтeгiю вiдпoвiдi [1]. Нe дивлячись нa свiтoву 
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фiнaнсoвo-eкoнoмiчну кризу, СШA мaють пoтужну eкoнoмiку, якa є oснoвним 

джeрeлoм свiтoвoгo тeхнiчнoгo прoгрeсу тa цeнтрoм вирoбництвa нoвiтнiх 

тeхнoлoгiй. Пoлoвинa нoвих тeхнoлoгiй свiту ствoрюється в СШA, якi 

витрaчaють вдвiчi бiльшe кoштiв нa iнфoрмaцiйнo-тeхнoлoгiчнi пoтрeби у 

пoрiвняннi з крaїнaми зaхiднoї Єврoпи. Трeбa пiдкрeслити дoмiнувaння СШA у 

свiтoвiй вaлютнiй систeмi, чiльнi пoзицiї у свiтoвiй тoргiвлi, вoлoдiння 

нaйпoтужнiшими ТНК, мoжливiсть нaдaвaти знaчну eкoнoмiчну тa гумaнiтaрну 

дoпoмoгу зoвнiшньoму свiтoвi. Eкoнoмiчнe i тeхнoлoгiчнe дoмiнувaння СШA 

пiдкрiплюється знaчним вiйськoвим пoтeнцiaлoм. Пiсля рoзпaду бiпoлярнoї 

систeми вoни нe пoслaбили свoїх силoвих пoзицiй i нe скoрoтили витрaти нa 

oбoрoну, a, нaвпaки, прискoрили мoдeрнiзaцiю свoгo вiйськoвoгo aрсeнaлу. Цe 

oбґрунтoвується, як пoтрeбoю в нoвiтнiхoбoрoнних зaмoвлeннях для кoнцeрнiв, 

пiдприємств, якi спeцiaлiзуються нa вирoбництвi збрoї, тaк i нeoбхiднiстю 

фiнaнсувaння нoвих тeхнiчних рoзрoбoк, eкoнoмiчний зиск вiдвикoристaння 

яких пiдтримує eкoнoмiку крaїни-лiдeрa. СШA спрoмoжнi ствoрити глoбaльну 

вiйськoву кoaлiцiю, як цe булo у випaдку прoвeдeння вoєнних oпeрaцiй в 

Югoслaвiї тa Iрaку. Силoвi мoжливoстi гeгeмoнa ґрунтуються нa числeнних i 

квaлiфiкoвaних збрoйних силaх, нa ширoких тa пoтужних сoюзaх, рoзгaлужeнiй 

рoзвiдувaльнiй мeрeжi, eфeктивнiй iндустрiї вирoбництвa oзбрoєнь, пoлiтичнiй 

вoлi викoристoвувaти свoї силoвi мoжливoстi, здaтнoстi швидкo мoбiлiзувaти тa 

пeрeмiщувaти нa вeличeзнi прoстoри знaчнi вiйськoвi кoнтингeнти. Пoтужнiсть 

глoбaльнoгo мaсштaбу включaє в сeбe стрaтeгiчну i тaктичну ядeрну збрoю, 

удaрнi пiдвoднi чoвни пoряд з супутникaми у кoсмoсiтaфлoтoм з двaнaдцяти 

вaжких aвiaнoсцiв. Вaртo при нaгoдi нaвeсти мiркувaння aмeрикaнських 

дoслiдникiв Р.Кaгaнaтa, У.Кристaлa, якi зaзнaчaють, щo «мiжнaрoднi фiнaнсoвi 

iнститути були ствoрeнi aмeрикaнцями i слугують aмeрикaнським iнтeрeсaм. 

Мiжнaрoднa структурa бeзпeки являє сoбoю сукупнiсть сoюзiв, якими кeрує 

Aмeрикa» [2,с.63]. Схoжу пoзицiю зaймaють й iншi прeдстaвники 

aмeрикaнськoї пoлiтoлoгiї – A.Бaсєвич [3, с.5] i В.Вулфaрт [4, с.18], якi тaкoж 

ввaжaють СШA єдинoю нaддeржaвoю. 
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Вaжливим aспeктoм дoмiнувaння СШA в глoбaльнiй систeмi 

мiжнaрoдних вiднoсин є iнфoрмaцiйнo-культурний чинник, який, нa думку 

бaгaтьoх вчeних є oдним з oснoвних склaдoвих успiху в рoзпoвсюджeннi 

зaхiдних цiннoстeй, нoрм пoвeдiнки тa iнтeлeктуaльнoгo сприйняття свiту. 

СШA лiдирують в iнфoрмaцiйнiй iндустрiї, щo дaє мoжливiсть дoмiнувaти у 

глoбaльнoму пeрeмiщeннi iнфoрмaцiї тa iдeй чeрeз Iнтeрнeт, a тaкoж чeрeз 

систeму супутникoвoгo тeлeбaчeння. З цьoгo привoду зaслугoвує нa увaгу 

думкa укрaїнськoгo вчeнoгo-мiжнaрoдникa I.Хижнякa, який ввaжaє, щo пoявa 

тaких фaктoрiв як нaукoвo-тeхнiчнa рeвoлюцiя мaє бeзмeжний пeрeтвoрюючий 

пoтeнцiaл, a тaкoж, щo в мoмeнт oстaтoчнoї трaнсфoрмaцiї в пoстiндустрiaльну 

пaрaдигму рoзвитку цe мoжe зaбeзпeчити пeрeхiд мeхaнiзму сaмoрeгуляцiї 

aмeрикaнськoгo сoцiуму в нoву якiсть [6, с. 49].  

Всe вищeзaзнaчeнe свiдчить прo бeзпeрeчнe лiдeрствo СШA в сучaснiй 

систeмi мiжнaрoдних вiднoсин. Стaтус лiдeрa пoтрeбує вeличeзнoї кoнцeнтрaцiї 

усiх джeрeл i пoтeнцiaлу мoгутнoстi зaдля йoгo збeрeжeння тa супрoвoджується 

знaчнoю нeбeзпeкoю, пoзaяк вiн здaтний aктивiзувaти кoлoсaльнi сили прoти 

гeгeмoнa, який зaвжди «кeрує свiтoм» тимчaсoвo.  
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Черкас В.В. (магістрант) 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ 
ВКЛАДІВ УКРАЇНИ 

Важливим чинником розвитку економіки країни є здорова банківська 

система. Національний банк України здійснює фінансовий моніторинг і 
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приймає рішення щодо неплатоспроможності банку, а Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) виконує функції у сфері гарантування 

вкладів та виведення неплатоспроможних банків з ринку, їх ліквідації. Фонд 

гарантує до 200000 грн у банках учасниках. Участь у Фонді являється 

обов’язковою і учасником банк стає одразу як отримує ліцензію.Фонд є 

суб’єктом управління майном, має право самостійно користуватись і 

розпоряджатись належним майном, вчиняти стосовно цього майна будь-які дії 

(наприклад, відчуження, передача в оренду, ліквідація), якщо це не суперечить 

законодавству та меті діяльності Фонду[4].Отже, діяльність Фонду спрямована 

на захист прав та інтересів вкладників. 

Фонд почав свою діяльність з 1998 року і на той час гарантувалось 500 грн, 

від того часу гарантована сума змінювалась11 разів і відмітка дійшла до 

200000грн. Наприклад,  у Польщі Фондом банківських гарантій  гарантується 

повністю сума , що не перевищує еквівалента в польських злотих 100 000 євро. 

Наразі Фондом розробляються проекти щодо збільшення гарантованої суми 

відшкодування до100000 євро в гривневому еквіваленті.Можна зазначити, 

щоперед Фондом стоїть кілька пріоритетних напрямків - підвищення 

граничного розміру гарантованої суми відшкодування за вкладами, 

реструктуризація боргу Фонду перед Міністерством фінансів України, 

притягнення до відповідальності пов’язаних осіб, дії яких призвели до 

неплатоспроможності банків, імплементація Євродиректив,стимулювання 

залучення коштів у банківську систему України.Основною стратегією Фонду є 

наближення діяльності Фонду до положень Основних принципів ефективних 

систем страхування депозитів, погоджених Базельським комітетом з 

банківського нагляду разом з Міжнародною асоціацією страховиків депозитів у 

червні 2009 року. Стратегія також враховує найкращий світовий досвід, 

зокрема положення Директиви Європейського Союзу № 94/19/ЄC «Щодо схем 

гарантування депозитів» від 30 травня 1994 року та Директиви № 2009/14/ЄС 

від 11 березня 2009 року, що вносить зміни до Директиви 94/19/ЄС про 

програми гарантування депозитів щодо рівня покриття та затримки у виплаті. 
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Аналізуючи національну банківську систему України та порівнюючи її з 

іншими банківськими системами ми бачимо велику різницю в інституційній 

структурі, в прийнятих рішеннях та діях. Наприклад, ситуація польського 

банківського сектору залишається стабільною, чому сприяє економічне 

піднесення та середовище рекордно низьких відсоткових ставок, навіть коли у 

Польщі за 2013-2016 роки збанкрутував тільки один, але найбільший 

кооперативний банк це, звичайно, значно вплинуло на фінансові результати 

банківської системи Польщі, а також на виплати з Банківського Фонду 

Гарантування але незважаючи на зниження чистого фінансового результату 

діяльності на той час, банківська система функціонувала стабільно. Тому і 

зростає  репутація до банківського сектору та довіра у суспільства до польських 

банків. А в Україні на той час втратило ліцензію чимало великих та малих 

банків, що призвело до втрати репутації українських банків і дуже погіршило 

стан економіки України.  

В Австралії, Великій Британії, Норвегії, Франції система гарантування 

вкладів включає в себе депозити фізичних та юридичних осіб, а також вклади 

громад або окремих фінансових установ (пенсійних чи страхових фондів). У ЄС 

гарантії повернення депозитів розповсюджуються на фізичних осіб і 

неприбуткові організації, а також на юридичних осіб. Сума, яка гарантується  

однакова для всіх категорій вкладників[1, с.98-102].Отже, перелік категорій 

вкладників, які входять до системи гарантування вкладів в ЄС та інших країнах 

куди ширший ніж в Україні. 

В Україні гарантуються кошти лише вкладникам банків і тільки фізичним 

особам та фізичним особам підприємцям. Але це породжує недовіру до 

банківської системи України. Важливим етапом формування довіри та розквіту 

національної банківської системи України, є розгляд та прийняття відповідних 

рішень щодо збільшення гарантованої суми відшкодування, гарантування не 

тільки фізичним, а й юридичним особам. А також не менш важливо щоб 

гарантувалися кошти не тільки у банках , а й у фінансових компаніях, спілках, 

страхових компаніях, тощо. 
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Отже, інституційна структура національної банківської системи України 

потребує подальшого розвитку, та піднесення економіки. Для досягнення 

даного ефекту  потрібно розробити заходи щодо вдосконалення банківського 

сектору та посилення його впливу на економічний розвиток країни, 

реорганізувати центральний банк та розробити поведінкові методи впливу 

Національного банку України на комерційні банки, застосовувати міжнародний 

досвід оздоровлення проблемних банків, вдосконалити систему банківського 

нагляду і захищати не тільки інтереси фізичних осіб, а й юридичних. Важливим 

чинником являється захист фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, адже 

це впливає на розвиток малого та середнього бізнесу і якщо вони несуть збитки 

, то це відобразиться і на економіці країни.  Запорукою подальшого розвитку 

національної банківської системи України є запозичення досвіду та співпраця з 

іншими конкурентоспроможними країнами. 
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Скорбіч О.Ю. (магістрант) 

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ У СВІТОВОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ 

Глобалізація міжнародної торгівлі й транснаціоналізація великих компаній 

припускають безперешкодне переміщення ресурсів і товарів, що неможливо 

здійснити без транспортного комплексу. Транспорт є основою формування 

внутрішніх і міжнародних ринків і забезпечує повноцінний розвиток ринкових 

відносин. З глобалізацією виробництва і розподілу товарів невідривно пов’язані 
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процеси створення систем міжнародних транспортних коридорів. 

Інтенсифікація розвитку стратегічних напрямків перевезень потребує 

оптимізації розміщення транспортних вузлів, формування єдиної логістичної 

мережі. Загальні проблеми формування транспортно-логістичних систем вже 

були глибоко проаналізовані багатьма зарубіжними вченими, серед яких 

Д.Бауерсокс, Д.Клосс, Д.Ламберт, С.Ленглі, К.Мельцер, І.Шнайдер та ін., а 

аспекти посилення інтернаціоналізації і глобалізації виробництва транспортно-

логістичних систем ми можемо розглянути в наукових працях В. А. Карасьова, 

Г. П. Мартина, Х. Шуманна, О. Сергєєвої, Ю. Чернецькогота ін.. Але сьогодні 

системний підхід до становлення і функціонування транспортно-логістичних 

систем вумовах глобалізації, інтеграції транспортних ринків і розбудови 

міжнародних транспортних коридорів ще потребує подальшого обґрунтування і 

дослідження., а також існують нерозв’язані проблеми транспортної  галузі,  що 

характеризуються:‐спадом попиту   на   вантажні   та  пасажирські  

перевезення, багаторазовим зростанням цін на матеріальні ресурси, що 

призводить до значного зниження реальних доходів транспорту; 

-низькою конкурентоспроможністю транспортно-дорожнього комплексу 

на   зовнішньому і внутрішньому ринку;  

-невирішеністю питання щодо джерел фінансування транспортно-

дорожнього комплексу;  

-відсутністю іноземних    та    вітчизняних    інвестицій    у фінансуванні     

техніко-технологічної    модернізації    розвитку транспорту;  

-недосконалістю нормативно-правового  забезпечення  діяльності 

транспортно-дорожнього комплексу,  повільним   вирішенням   питань   

уніфікації   транспортного законодавства відповідно до міжнародного права. Це 

стало причиною пошуку нових методів формування транспортних відносин в 

Україні в умовах глобалізації. 

Розвиток транспортної системи країни є однією з необхідних умов 

подальшої структурної перебудови економіки, підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світових ринках і 
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інтеграції країни в систему міжнародних відносин, що динамічно змінюється. 

Найсерйозніший вплив у майбутньому на діяльність і розвиток транспорту, 

формування транспортного ринку матимуть[1]: по-перше, глобалізація 

транспортних систем і процесів, переміщення товаропотоків між державами, 

регіонами, континентами; по-друге, широке впровадження в діяльність 

транспорту і в систему надання його послуг принципів транспортної логістики, 

побудованої на досягнення інформаційних технологій і вимогах світового 

рівня. 

Для транспортної системи будь-якої держави активна участь у глобалізації 

ринку транспортних послуг означає:  

1) Лібералізацію усіх сфер транспортної діяльності, відмову від 

державного регулювання та зростання конкуренції; 

2) Уніфікацію і універсалізацію транспортних засобів, технологій, 

технічних умов, активний розвиток і модернізацію транспортної 

інфраструктури; 

3) Зростання транспарентності ринку транспортних послуг, зростання 

інформаційної відкритості (зокрема фінансову інформацію), підпорядкування 

діяльності транспортних компаній вимогам закону і міжнародних угод [2, с.2-

5]. 

Підвищення ефективності функціонування транспортної системи - один із 

чотирьох основоположних факторів глобалізації світової економіки разом із 

лібералізацією торгівлі, розвитком телекомунікацій та міжнародної 

стандартизації [3, с.35-37]. Транспортна система світу є «сполучною ланкою 

процесу глобалізації світової економіки», що забезпечує розмивання 

національних кордонів і формування єдиного світового ринку [4, с.4-15].  

Відомо, що Україна є зручним транспортним хабом між Європою та 

Азією. Країною із однією з найдовших залізничних систем у Євразії, 

транспортні можливості якої перевершують тільки Китай, Індія та Росія. Наша 

країна розташована на перехресті головних транс-європейських коридорів, що 

з’єднують Східну і Західну Європу, країни Балтії з Чорноморським регіоном 
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[5]. Вищевикладене вказує на значний транспортно-географічний потенціал 

України як транзитної держави, що зв’язує різні регіони Євразійського 

економічного простору та підкреслює особливу важливість для неї розвитку 

міжнародних транспортних систем.У сучасних умовах чинники глобального 

середовище чиніть вагомий вплив на потенціал розвитку світової транспортної 

системи. Дослідження подальшого розвитку потенціалу світової транспортної 

системи має враховувати: по-перше, оцінку впливу динаміки, регіональних 

структур і структурних змін у світовому виробництві та торгівлі товарами на 

розвиток вантажних перевезень різними видами транспорту; по-друге, 

можливості оптимізації пасажирських перевезень у наслідок зміну основних 

індикаторів туристичного ринку; по-третє, розширення участі основних 

інтеграційних угрупувань у системі внутрішньо-регіональних і 

трансконтинентальних комунікацій. Застосування запропонованого підходу дає 

можливість впливати на стан світової транспортної системи через урахування 

відповідних факторних показників, серед яких: обсяги світового ВВП і 

світового товарного експорту, структурні зміни в регіональній структурі 

торгівлі, обсяги експорту туристичних послуг, внутрішньо-регіональної 

торгівлі, міжрегіональних вантажопотоків, а також дозволяє підвищити 

точність і надійність прогнозу й тенденцій розвитку різних видів світового 

транспорту. 

Враховуюче вищевказане можемо зробити висновок. Що стосується 

глобальної логістичної мережи, то операції по логістиці при функціонуванні 

міжнародної логістичної системи в основному будуть виконуватися за 

допомогою використання прогресивних технологій при організації й здійсненні 

доставки товарів; підтримка міжнародних логістичних організацій (ФИАТА, 

КЛЕКАТ й ін.); нормативні акти, прийняті на міжнародному рівні й адаптація 

їх до національного законодавства багатьма країнами.Щодо глобальної 

транспортної мережі  ‐  основними рушійними факторами глобалізації ринку 

транспортних послуг в умовах сучасного руху товарів є економічний ріст, 

перспективи розвитку світових ринків, регіоналізація, глобальна конкуренція, 
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експансія технологій, дерегулювання транспорту, розвиток логістичної 

інфраструктури. Успіху в умовах глобалізації, використовуючи переваги 

інтеграції, можна домогтися за допомогою вибору оптимальних стратегій, що є 

перспективним напрямком подальшого дослідження. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯК ЗАПОРУКА 
КОНКУРЕНТНОГО ЛІДЕРСТВА ЕКОНОМІК 

Діджиталізація - масове освоєння підключених цифрових послуг 

споживачами, підприємствами та урядами - в останні роки відіграє роль 

ключового економічного рушія, що прискорює зростання економік та 

зайнятості населення. За даними 2011 року, діджиталізація забезпечила 193 

млрд. дол. США зростання глобального виробниства та створила 6 млн. 

робочих місць у всьому світі [1]. 

Дана робота присвячена виокремленню основних напрямків цифрового 

розвитку бізнес-середовища у контексті глобальної конкуренції та формування 

рекомендацій щодо використання глобальних індексів для ґрунтовного 

дослідження діджиталізації на рівні національних економік. 

Потужним інструментом для дослідження впливу цифровізації варто 

вважати звіт Світового банку, Doing Business 2020 [2], у якому аналізується 
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простота підприємницької діяльності 190 країн світу. Індекс легкості ведення 

бізнесу розрахований на основі державної екосистеми регулювання основних 

бізнес-процесів підприємтсва: починаючи від реєстрації бізнесу та завершуючи 

закриттям бізнесу. 

Як зазначається у вступному слові авторів звіту Doing Business 2020, ті 

економіки, що мають високі показники за методикою Doing Business, як 

правило, виграють від вищого рівня підприємницької активності та нижчого 

рівня корупції. Дане твердження також можливо застосувати у контексті 

глобальної конкурентоспроможності економік держав, оскільки із 30 економік, 

які займають лідуючі позиції за рейтингом легкості ведення бізнесу, 80% держав 

входять до ТОП-30 за Global Competitiveness Index 2019 (GCI, Глобальний 

індекс конкурентоспроможності) [3], а ще 17% - до ТОП-50. 

Звіт Світового банку дозволяє виокремити світові тенденції щодо 

державних реформ національного бізнес-середовища. Так, більша частина 

реформ 2019-го була направлена на цифровізацію економік, зокрема: 

5. Запровадження або спрощення процудур онлайн-послуг для бізнесу: 

електронні платежі та документообіг, сплата податків та подача митних 

декларацій онлайн. 

6. Діджиталізація та публічна доступність державних баз даних. 

7. Стандартизація та прозорість державних сервісів: 

a. Публікація списків вимог щодо документів, необхідних для 

реєстрації бізнесу та отримання дозволів. 

b. Запровадження системи моніторингу дотримання стандартів та 

онлайн-відстеження статусу перебігу офіційних процедур. 

c. One-stop Shop – онлайн-платформи за принципом єдиного вікна для: 

реєстрації бізнесу, отримання дозволів та митних сервісів.  

8. Створення систем онлайн-судочинства: онлайн-подача позовних 

заяв, відстеження статусу судового процесу, спрощення процедур врегулювання 

дрібних спорів. 
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Для поглибленого аналізу процесів цифровізації економік у контексті 

глобальної конкуренції рекомендовано використовувати дані рейтингів 

Європейської комісії Digital Economy and Society Index (DESI, Індекс розвитку 

цифрової економіки) [4], та американського Global Entrepreneurship Index (GEI, 

Глобальний індекс підприємництва) [5]. Дані рейтинги відповідають 

ранжуванням звіту Doing Business, тож доцільно вважати їх доповнюючими. 

Субіндекси DESI для аналізу цифровізації бізнесу на державному рівні: 

4. Інтеграція цифрових технологій у бізнес: цифровізація бізнесу та 

розвиненість електронної комерції; 

5a4. Державні цифрові послуги для бізнесу, що дозволяють зареєструвати 

бізнес онлайн та виконувати регулярні бізнес-операції через Інтернет. 

Субіндекси GEI для поглибленого дослідження освоєння бізнесом 

цифрових технологій: 

7. Імплементація технологій: обсяги технологічного сектору та швидкість 

запровадження бізнесом нових технологій. 

10. Продуктові інновації: здатність до розробки нових продуктів та 

інтеграції нових технологій. 

11. Інноваційні процеси: ступінь використання підприємствами нових  

технологій та доступність високоякісного людського капіталу STEM. 

Отже, діджиталізація бізнес-середовища нині є пріоритетним напрямком 

роботи держав. Основна частина сучасних світових національних реформ у 

сфері бізнесу направлена на спрощення процедур надання публічних сервісів із 

запровадженням новітніх технологій та широкого використання мережі 

Інтернет: імплементація систем «єдиного вікна», онлайн-подача та відстеження 

документів, зменшення кількості та часу виконання необхідних для ведення 

бізнесу процедур. 

Сучасна роль держави полягає у розвитку національної екосистеми 

цифрової трансформації та побудові інноваційної та всеосяжної цифрової 

економіки. 
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Шкред А.О. (магістрант) 

КОНКУРЕНТНЕ ЛІДЕРСТВО НІМЕЧЧИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
СОЮЗІ 

Німеччина є беззаперечним лідером в ЄС за економічними та політичними 

ознаками. Підтвердженням цьому є стаття [5], що була опублікована у липні 

2016 року Європейською радою з міжнародних відносин. Стверджуючи, що 

Німеччина є найбільш ефективною в ЄС, відомі науковці Джозеф Джаннінг і 

АлмутМоллер назвали ряд чинників, які можна узагальнити в три групи. 

По-перше, лідерство ФРН обумовлено необхідністю регулювати військові 

конфлікти на кордонах Євросоюзу (Україна, раніше Балкани), а також 

міграційні потоки. Для вирішення цього завдання Берлін готовий відігравати 

більш активну роль у регіональній дипломатії, навіть миритися з досить 

високими ризиками (суперечлива угода з Туреччиною). 

По-друге, політична і економічна роль Німеччини дозволяє їй стати 

фактичним гегемоном в Європі. Однак німецький уряд побоюється негативної 

реакції держав-сусідів, які пам'ятають про німецьку агресію і спроби нав'язати 

гегемонію військовим шляхом. Замість цього Берлін сьогодні проводить гнучку 

політику вибудовування політичного центру всередині ЄС шляхом формування 

коаліцій та підтримки багатосторонніх відносин. Таким чином, утримання 
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політичного фокуса ФРН на ЄС і його збереженні в світлі останніх проблем 

представляє для інших країн Європи один із способів направляти енергію 

німців на створення загальноєвропейського дому. 

По-третє, Берлін вважає за краще залишатися регіональним гравцем в 

рамках ЄС, незважаючи на те, що США фактично «звалили на Німеччину роль 

гегемона в Європі». 

В останні роки в країнах Європи і за її межами все частіше говорять про 

повернення Німеччиною своїх лідерських позицій в Європі. Особливої гостроти 

дискусії надали події, пов'язані з борговою кризою Греції. Саме уряд ФРН став 

основним ініціатором і архітектором реструктуризації боргу Афін, отримавши у 

відповідь звинувачення в новій хвилі гегемонії. Крім того, саме Німеччина 

ініціювала проведення політики «відкритих дверей» для біженців, що в умовах 

міграційної кризи викликало вкрай хворобливу реакцію багатьох європейських 

країн. 

Берлін сьогодні проводить гнучку політику вибудовування політичного 

центру всередині ЄС шляхом формування коаліцій та підтримки 

багатосторонніх відносин. 

В Німеччині функціонує так звана «континентальна» модель соціальної 

політики. За цієї моделі, як правило, держава несе відповідальність за виплати 

соціальних допомог одержувачам, тобто за соціальне забезпечення, але не 

організує соціальні послуги. Тут бюджетні відрахування і соціальні внески 

працівника і роботодавця на соціальні заходи приблизно рівні. Основними 

каналами перерозподілу коштів є державні і приватні (але підконтрольні 

державі) соціально-страхові фонди. Цією моделлю користується Німеччина, 

Австрія, Франція та Бельгія. 

Лідерство Німеччини в Євросоюзі доводять наступні показники:  

 

 

 

Таблиця 1 
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ВВП найбільших країн ЄС станом на 2018 рік (млрд. дол. США) 

Німеччина 3951, 34 

Великобританія 2828,83 

Франція 2780,15 

Італія 2075,86 

Іспанія 1427,53 

Джерело: складено автором на основі [1] 

ВВП на особу населення найбільших країн ЄС станом на 2018 рік 
(млрд. дол. США) 

Люксембург 78335 

Ірландія 114340 

Данія 60596 

Австрія 51513 

 

Німеччина 47662 

Великобританія 42850 

Франція 42953 

Італія 34321 

Іспанія 30733 

 За рівнем ВВП Німеччина знаходиться на першому місці в ЄС, після неї 

йде Великобританія з рівнем ВВП 3114855,9 млн. дол.. США. Тобто Німеччина 

випереджає ВБ на 44,9%, що ще раз підтверджує її беззаперечне лідерство.  

 За показником ВВП на особу населення Німеччина займає не першу 

позицію, її випереджають Люксембург, Ірландія, Нідерланди, Данія та Австрія. 

Однак варто відзначити, що усі перелічені вище країни мають невеликий рівень 

населення. Зокрема, найбільша кількість населення з-поміж вищезазначених 

країн – в Нідерландів, станом на 2018 рік їх населення складає 17,18 млн. осіб. 

США. В той же час в Німеччині населення станом на 2018 рік складає 82,79 

млн. осіб. 
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 Усі інші показники, наведені в таблиці, також доводять лідерство 

Німеччини в ЄС. 

Певна залежність від курсу Євро, що, в свою чергу, залежить від 

економічного становища інших країн Єврозони. В останні роки питання 

стабільності курсу Євро є актуальним. 

Таблиця 2 

SWOT-аналіз Німеччини 

Strengths Weaknesses 

Найбільша економіка Єврозони;   
Потужний національний бренд;    
Стійке фінансове становище;    
Розгалужені ланцюги поставок та 
транспортна система;    
Підвищення рівня споживання 
населення;    
Інноваційні технології;  
Ефективний та освічений персонал;    
Вдале географічне положення;    
Стабільне політичне середовище; 
тощо. 

Занижена оцінка витрат на 
модернізацію Східної Німеччини;  
Високі соціальні витрати;  
Залежність від імпорту енергоносіїв;   
Високі податки; тощо. 

Opportunities Threats 
Один з лідерів ринку;    
Сприятливий інвестиційний клімат;  
Великий і відкритий ринок;    
Місце на європейському ринку; тощо. 

Конкуренція з боку нових  
індустріальних країн;  
 Зрілий ринок;  
Зростання зовнішньої заборгованості 
країни;    
 Нестабільність курсу Євро; тощо 

Джерело: складено автором 

Політика Німеччини спрямована на те, щоб, по-перше, шляхом 

економічного домінування і використання «м'якої сили» домогтися більшої 

політичної ваги в Європі і прилеглих регіонах, по-друге, звільнитися від 

успадкованих від військового часу комплексів політичної неповноцінності, 

вплив яких до сих пір повністю не подолано. Разом з тим сучасна Німеччина 

бачить свою політичну стратегію насамперед у форматі трансатлантичних 

відносин і намагається реалізувати себе в першу чергу в економіці. 
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Норенко О.Г. (магістрант) 

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS 
In modern conditions, the human resource becomes a key element in the growth 

of labour productivity, enterprise development, increasing its competitiveness and 

economic growth. Compliance with modern realities and constantly increasing 

requirements in connection with the introduction of new technologies requires 

personnel development and increase of their interest in working process. In this 

regard, it became necessary to conduct a new human resources management policy at 

enterprises, which should be based on an analysis of the personnel structure, efficient 

use of working time, development of production and employment. 

KPMG and Deloitteconducted researches to study the role and impact of human 

resource management. Richard Watson and Jeff Schwartz studied the future of 

human research management. Analysis of the performance of companies is based on 

the financial reports of companies. 

In the modern world, a human resource acquires a dominant position among 

other resources.In order to more accurately assess the importance of human resource 

management in 2018KPMG conducted a survey among employees of international 

companies.75% of the respondents feel the credibility and influence of HR has 

increased across their organisation as a whole, and 72% perceive an increase in HR 

credibility within the leadership teams. 
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There is no doubt that HR has gained its seatat the decision-making table, as 

74% of the participants state that HR is represented in their top management team. 

This increased influence has gone hand in hand with an increase in the HR 

budget: 56% of respondents report a budget increase since 2016. 

Along with significance, challenges arise and tendencies appear that help them 

to be solved. Since this work examines the field of e-commerce, several challenges 

have been identified: lack of HR technologies and tools, understaffed HR team, 

deficient internal communication, misalignment between departments, staff 

turnoveras well as multicultural problems in management and misunderstanding what 

workers value is [1]. These problems threaten the company with financial losses, 

problems with international law and damage to the brand image. 

The companies that we examined solve challenges by building a strategies for 

managing human resources. 

Amazon’s strategy is based on principals of measurability of the result, 

competition  and insufficiency. Regardless of the reasons, employees should work at 

least 80 hours a week by default - twice the standard. Despite the precariousworking 

conditions and constant staff turnover in human resources, Amazon expanded and in 

2018 was able to accommodate 50,000 employees.According to the results of 2018, 

Amazon's net profit has more than tripled - from $ 3 billion in 2017 to $ 10.1 billion, 

it follows from the financial statements of the company.In contrast to good financial 

performance, the company gained the image of a tyrant company, which definitely 

does not correspond to the trends in the market and does not combine with the 

modern idea of the healthy work of most people. In the long run, this threatens big 

losses for the company. 

Next Jump in its turn designed strategy called health promotion program. They 

trainsemployees by pushing them to positions for which they are not yet ready, and 

then helps them in every possible way to master new roles.One of the main values of 

the company is the work life balance. TherebyNext Jump has been able to attract top 

talent where over 5,000 applicants apply for roughly 10 positions a year, including 

applicants from the top 4 East Coast engineering schools; 70% of the leadership was 
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hired out of college and mentored over the last 4 to 6 years. Employee engagement is 

off the charts and the company attributes this to the growth and development of its 

employees health in both mind and body; employee turnover rates which peaked at 

40% have declined and held consistently to low single digits, significantly below the 

industry norm; a 5 year compound annual growth rate of 30% in e-commerce sales 

grew to a 120% average for the past 3 years [2]. 

After analyzing the behavior of companies, it is worth looking at trends in 

human resource management in order to understand what companies could use to 

continue their successin the market. Main trends according to Deloitte 2019 report are 

talent mobility, accessing talent and HR cloud (adoption of subscription-based cloud 

systems, which were intended to reduce the need for IT to maintain HR software, 

provide a more integrated suite of tools, improve data management, improve the user 

experience, and deliver faster innovation) [3]. One more important tendency is the 

spread of influence of new position of Chief Ethical Officer [4]. 

Reinvention with a human focus offers a path forward through the challenges 

and uncertainties facing organizational and HR leaders. The future belongs to leaders 

who can look ahead and define a destination that works for their organisations, their 

customers, their people, and society at large. Thus,Amazon could try to implement 

new position of Chief Ethical Officer in order to reduce issues with international 

legislation, improve working conditions and employee satisfaction. While Next Jump 

correlates with all the trends except HR cloud. It can be their focus for the next few 

years. 

Thus, it is determined that human resources are gradually becoming a priority in 

international companies.The overall effectiveness of HR systems at Amazon and 

Next Jump was revealed. Talent mobility, accessing talent, HR cloud development 

and spread of influence of the Chief Ethical Officer are becoming key tendencies. 

Recommendations for adopting new trends in HR in Amazon and Next Jump are 

identified. 
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Кривонос Ю.С. (магістрантка) 

ВИКЛИКИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ  
В ЕПОХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 
Сьогодні консалтингова діяльність забезпечує підтримкубізнесу в 

безлічспособів, починаючи відформування бізнес-моделей, оптимізації витрат 

до підбору персоналу. Враховуючи швидкозмінні геополітичні та кон’юнктурні 

ситуації, консалтинговими послугами користуються щороку більше клієнтів, 

тому галузь продовжує стабільно зростати. Однак, незважаючи на те, що 

різноманітність сектору забезпечує його впливовість на ринку товарів та 

послуг, практики часто зіштовхуються з викликами епохи цифрового бізнесу. 

Перш за все, слід розглядати зміну поведінки клієнта у більш спритному 

середовищі, посиленому швидкими цифровими інноваціями. Корпоративні 

покупці професійних послуг стали більш вимогливими, відштовхуючись від 

таких понять, як оплачувані години, та вимагають фіксованої плати та більшої 

прозорості витрат. Натомість очікується вища цінність, якість роботи та 

швидша реалізація рішень та послуг. У той же час клієнти також вимагають 

прозорості та підзвітності в роботі. Цей міжнародний тренд більшою мірою 

пов'язаний з фінансовою кризою - коли компанії були змушені різко скоротити 

витрати на зовнішні консультації [1].  

Ще одним фактором, що підвищує міру контролю, є те, що консалтингові 

фірми більше не користуються монополією на спеціалізовані знання. Два 

десятиліття тому такі фірми, як McKinsey, BostonConsultingGroupабо ж Велика 

четвірка мали унікальні знання та поради найкращих практик, що зробило їх 

пропозицію вартісною. Зараз значна частина цієї інформації легко доступна в 
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мережі Інтернетдля бажаючих оволодіти знаннями. Крім того, на ринку праці 

зараз чималоколишніх працівників консалтингових фірм. За даними McKinsey, 

понад 34000 випускниківпрацюють у приватному, державному та соціальному 

секторах по всьому світу, що означає поширення їх практик ведення бізнесув 

цій галузі.Завдяки цим змінам клієнти більше схильні розподілятизадачі між 

кількома постачальниками, використовуючи спеціалізовані консультації, вони 

можуть заглибитись у експертні питання. 

Як наслідок, виникає новий виклик – створити більшу цінність за нижчою 

ціною. Це змусило керівників консалтингових фірм відповідно оновлювати 

власні бізнес-моделі, оптимізуючи витрати та підвищуючи ефективність. В 

дослідженніDeltek опитували останніх щодо шляхівпідвищення рентабельності. 

Посилення контролю витрат займає перше місце, даліприскорення обороту 

капіталу за рахунок кращого управління вхідними та вихідними потоками та 

обмеження перевищення бюджету проекту, особливо у випадку проектів із 

фіксованою ціною [2]. 

Інноваційні технології та трансформації на ринку праці зумовлюють вихід 

на консалтинговий ринок нових гравців, а також розгортання альтернативних 

бізнес-структур. Ще декілька років тому ефективною формою конкуренції були 

спеціалізовані фірми. Наразі головною конкурентною силою виявляється 

збільшення кількості незалежних консультантів. Наприклад, у Великобританії 

зараз понад 2 мільйони фрілансерів, п’ята частина працівників сфери 

консалтингу є незалежними консультантами. Найчастіше їх залучено до таких 

сфер як аналітика даних, операційне управління та цифрові технології [3]. 

Стрімкий підйом незалежних консультантів прискорюється за допомогою таких 

порталів, як Upwork, PeoplePerHour, Talmix. Вони виступають 

посередниками,поєднуючи мільйони професіоналів з роботодавцями з усього 

світу. 

З іншого боку, найбільші гравці все ще продовжують зростати. Велика 

четвірка становитьзначну частку світового ринку консалтингових послуг - 39%, 

тоді як топ-200 займають близько 80% [4].Враховуючи останні два 
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фактори,галузь консалтингу відчуває все більш «стиснуту середину», оскільки 

малі фірми не готові конкурувати на високому рівні, і водночас занадто великі, 

щоб їх розглядали як індивідуальних фахівців. 

Автоматизація бізнес-процесів є ще одним фактором, щоє напрямом 

діяльності великої кількості консультантів, але водночас кидає виклик 

професійному сектору послуг, оскільки зменшує потребу в аутсорсингу. Таким 

чином, більшість завдань, якими раніше займалися вручну професійні фірми-

сервіси, можуть бути автоматизовані. А з поширенням штучного інтелекту 

автоматизація консультаційних робіт може набрати ще більших обертів. Якщо 

раніше говорили про зникнення посади бухгалтера, то зараз з ринку 

витісняються і аналітики, які приймають рішення опираючись на великі обсяги 

даних – машини виконують цю роботу точніше та швидше. 

Нарешті не менш важливий аспект у роботі консультанта – обробка 

значних обсягів конфіденційної інформації, яка варіюється від стратегічної 

інформації  до комерційних та особистих даних. Це робить професійні сервісні 

фірми очевидними цілями для хакерів і порушення безпеки даних. В Європі 

введення Загального регламенту про захист даних (GDPR), який набув чинності 

минулого року, додав важливості забезпеченнюкібербезпеки. Крім серйозних 

фінансових стягнень, негативний розголос може завдати шкоди репутації 

бізнесу.  

Таким чином, успішний консалтинговий кейс сьогодні можна окреслити як 

надання інноваційних, дієвих рішеньв умовах трансформації ринку за 

справедливою ціною. 
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Жданова Г.В. (магістрант) 

ТЕНДЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ КРАЇН 
СВІТУ В УМОВАХ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 На сучасному етапі розвитку, відбувається переосмислення процесів 

глобалізації, у глобальній економіці переважає тенденція інтегрування економік 

розвинених країн із економіками країн, що відстали в розвитку, шляхом прямих 

інвестицій, зниження торгових бар'єрів, а також, імміграцію населення. 

Сьогоднішнє зростання побоювань щодо глобальної рецесії, що 

виникають внаслідок коливань на ринках облігацій США, триваючої 

торговельної війни між США та Китаєм, Brexit, торговельних санкцій між 

США та Іраном, нестабільності в Перській затоці та пов'язаних з цим коливань 

цін на нафту, призвело до того, що економіки країн світупочали змінювати свій 

підхід до міжнародної торгівлі, перевивши свою увагу від зрілих ринків США 

та Європи на пошук нових партнерів, розширення торгівлі з нетрадиційними 

економіками та пріоритетність торгівлі над політичними зв'язками.[2, с. 13-23] 

Прикладом змін у зовнішньоекономічній політиці, є співпраця  Китаю, 

Індії, Бразилії з такими країнами як Іран, Єгипет, Кенія та інші. Після введення 

коштів у Південно-Східну Азію в рамках Ініціативи "Пояс доріг" у серпні 2019 

року Китай вклав 400 мільйонів доларів у нафтогазовий сектор Ірану, 

спрямований на зміцнення внутрішнього сектору логістики та виробництва. У 
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той час, коли США лобіюють виключити Іран із світових ринків, китайські 

інвестиції є прикладом проникливої торговельної політики та прагненням 

шукати "альтернативні" економіки для збільшення зовнішньої торгівлі в обмін 

на геополітичну силу.Крім того, Китай також збільшив свій вплив в Африці, 

інвестуючи значні кошти в Єгипет, Алжир, Марокко та Кенію. Також 

спостерігають загальне збільшення обсягу торгівлі між Китаєм та його різними 

нетрадиційними торговельними партнерами. У 2018 році обсяг торгівлі між 

Єгиптом та Китаєм перевищив 13,8 мільярдів доларів США - найвищий за всю 

історію. У Марокко з 2017 року китайські інвестиції спостерігаються у річному 

обчисленні на 5,3%.[3] 

На відміну від Китаю, Індія не має власного фонду для фінансування 

іноземних інвестиційних програм з метою отримання геополітичних опор. 

Натомість країна вирішила залишатися вагомою у міжнародній торгівлі, 

залучаючи іноземні трудові ресурси та капітал всередину країни. В останні 

кілька років Індія доклала зусиль для оновлення своєї політики прямих 

іноземних інвестицій, правової системи для залучення іноземного капіталу та 

впровадження Кодексу про банкрутство у 2016 році, спрямованого на 

забезпечення спрощених процесів неплатоспроможності для великого та 

малого бізнесу. Ці законодавчі зміни та обіцянка довгострокового зростання та 

прибутку  стають причиною того, що, незважаючи на зниження темпів 

внутрішнього зростання, іноземні інвестори продовжують вкладати кошти до 

Індії. Проведена у 2019 році конференція, організована ASSOCHAM, (одна з 

найбільших торгових асоціацій Індії, яку очолює президент Індії до Ісландії, 

Швейцарії та Словенії), стала показником зацікавленості країни щодо 

залучення європейських  

талантів та стартапів до Індії, особливо в галузі відновлюваної енергетики, 

біотехнологій та фармацевтичного сектору.[4] 

Зниження Бразилією імпортних тарифів на понад 2300 товарів у 

Південній та Латинській Америці останнім часом свідчить про відступ країни 
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від «протекціоністської» економіки на користь розвитку за рахунок іноземних 

інвестицій та торгівлі з боку зрілих торгових партнерів.[1] 

Вагомим став запуск платіжної системи, у провідних країнах Європи, що 

дає змогу здійснювати платежі Ірану, не зважаючи на впроваджені США 

санкції проти Ірану.[1]. Ситуація, що скалася є чітким показником 

пріоритетності торгівлі над політичними прихильниками. Незважаючи на те, 

що відбувається зміна традиційних торгівельнихвідносин на нові, перспективи 

довгострокової прибутковості дозволяють ринкам, що розвиваються 

залишатися актуальними. Зберігається тенденція розвитку міжнародної торгівлі 

у напрямках: поновлюваних джерел енергії, досліджень і розробок в області 

фармацевтики, охорони здоров'я та біотехнології. 

У даній роботі проаналізований сучасний стан зовнішньоекономічних 

відносин між провідними країнами світу та виявлені основні тенденції у 

зовнішньоекономічних відносинах між країнами світу.  На світовій арені 

відбувається зміна традиційних торгівельнихвідносин на нові,що передують 

стійким торгівельним відносинам: ПІІ у певні галузі країни з подальшою 

співпрацею у цій сфері, переміщення людського капіталу для підняття галузей 

у слаборозвинутих країнах, організація форумів та фондів для встановлення 

стійких відносин з країнами, що розвиваються, але не зважаючи на це, 

зберігається тенденція розвитку торгівельно – економічних відносин у 

напрямках: поновлюваних джерел енергії, досліджень і розробок в області 

фармацевтики, охорони здоров'я та біотехнології. 
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Андрущак М.А. (магістрант) 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 
СТРАТЕГІЙ. ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: ПОНЯТТЯ, ПЕРЕВАГИ ТА 

НЕДОЛІКИ, ПРИКЛАДИ 

В умовах глобалізації ринків успіх діяльності компаній напряму залежить 

від оперативності реагування на зміни зовнішнього середовища. Ефективні 

маркетингові заходи, які враховують принципи глобального маркетингу, 

дозволяють компаніям отримати значні конкурентні переваги під час 

завоювання нових ринків збуту. 

Популярним є трактування глобального маркетингу як «маркетингу 

транснаціональних компаній, які оцінюють весь світ як один великий ринок, на 

якому регіональні й національні відмінності не відіграють вирішальної ролі» 

[1]. Й. Ронкайнен вважав, що глобальний маркетинг – це «реалізація концепції 

державного управління через спільні маркетингові зусилля з боку уряду та 

бізнесу.» [2, c. 66]. Т. М. Циганкова стверджує, що в сучасних умовах 

«джерелом успіху та конкурентних переваг при стандартизації є зближення 

потреб різних національних ринків» [3]. 

Розвиток компаній до глобального маркетингу можна розділити на 

декілька етапів. На першому етапі компанія концентрується на певній території 

(в певній країні), а її діяльність зосереджена на внутрішньому ринку. На 

другому етапі компанія все ще зосереджується на внутрішньому ринку, але 

починає експортувати товари чи послуги. На третьому етапі компанія розуміє, 

що потрібно адаптувати маркетингову діяльність, робити її  більш 

орієнтованою на різні культури та національності. На четвертому етапі 

компанія створює цінність, яка є релевантною для обслуговування світових 

ринків.  

У сучасному світі, коли інтернет дозволяє досягнути іншого кінця планети 

за секунди, глобальний маркетинг стає фокусом навіть для маленьких бізнесів і 

дуже важливо розуміти його переваги та недоліки. 
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Ключовими перевагами глобального маркетингу є: 

1. Можливість охопити набагато більшу кількість споживачів, і 

відповідно збільшити продажі. 

2. Глобальний маркетинг зменшує конкуренцію. Споживачі схильні 

обирати більш популярні бренди, які викликають більше довіри і виглядають 

більш експертними. Тому глобальні бренди зазвичай виграють у локальних. 

3. Економія від масштабу. Більші продажі забезпечують більше 

виробництво, що в свою чергу дозволяє економніше використовувати ресурси і 

робити товари дешевшими у собівартості. 

Проте існують і недоліки глобального маркетингу, які варто враховувати 

менеджерам: 

1. Закони різних країн можуть створювати різноманітні бар’єри для 

виходу на той чи інший ринок. 

2. Вищі фінансові ризики, пов’язані з митницею, логістикою, тощо. 

3. Чутливість до культурних особливостей. Навіть гарно продумана 

глобальна маркетингова стратегія може потерпіти поразку на деяких ринках, 

оскільки не буде враховувати ті чи інші культурні аспекти. 

Нижче наведені яскраві приклади компаній, яким вдалось розвинути 

ефективну глобальну маркетингову стратегію. 

H&M 

H&M майже збільшує кількість своїх магазинів на 10 - 15 відсотків 

щороку. Один із секретів їх глобального розширення - максимізація онлайн 

досвіду покупок. 

McDonald’s 

Незважаючи на те, що Макдональдс доволі жорсткий у питаннях стосовно 

брендингу, він все ж намагається додавати певні локальні смаки у меню. 

Макдональдс на Близькому Сході продає McArabia - це бутерброд з плоским 

хлібом. Він також вів у Франції макаруни і включив Мак-Спагетті на 

Філіппінах у меню. У Мексиці у них є зелений чилі-чизбургер, а в Південній 

Кореї булгур-бургери. 
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Nike 

Nike розвивав свою міжнародну присутність, ретельно вибираючи 

міжнародні спонсорські підтримки. Хоча витрати на спонсорство є досить 

непередбачуваними, попит зазвичай різко зростає через тригери, такі як турніри 

та чемпіонати. Це привернуло увагу міжнародної арени. 

Отже, глобальна маркетингова стратегія стає все більш актуальною у світі, 

де немає меж. Сучасні умови господарювання визначили неможливість 

ізолювання від глобальної маркетингової конкуренції, залишаючись на 

внутрішньому або декількох обраних ринках. Компаніям, які працюють у сфері 

міжнародного бізнесу необхідно регулярно оцінювати ринкову ситуацію і 

оперативно змінювати і приймати стратегічні рішення, при цьому не забуваючи 

зважувати усі ризики, щоб ефективно застосовувати свої конкурентні переваги. 
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Ліснича Е.М. (магістрант) 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ CUSHMAN&WAKEFIELD) 

Як показує досвід розвинутих країн, діджитал-технології не лише 

здатнібезпосередньо забезпечити економічне зростання, а й створюють 

самопідтримуючий синергетичний ефект за рахунок численних екстерналій, що 

поширюються на економічну, соціальну, технологічну, інтелектуальну й 

інфраструктурну складові розвитку. Згідно з розрахунками експертівЄС, у разі 
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призупинення цифрової трансформації щороку втрачатиметьсямайже 600 млрд 

євро. [7, c. 101]. 

Говорячи про мобільні програми, які використовують для ведення бізнесу, 

то сфера їх використання дещо інша від сфери звичайних користувачів. [10]. 

Створення мобільних додатків є незамінним для інформування та підвищення 

визнання на ринку нових брендів, продуктів або послуг. Крім того, розробка 

мобільної програми може значно полегшити підтримку та контроль бізнес-

процесів у бізнесі. Наприклад, мобільні програми можуть дозволити 

працівникам однієї компанії виконувати, приймати та контролювати виконання 

операційних процедур у рамках загальної корпоративної закритої мобільної 

програми або зареєстрованим споживачам можливість відстежувати їх 

замовлення в Інтернеті. 

Щодо комерційної нерухомості, то починаючи від невеликих приміщень 

автостанцій до великих торговельних центрів, вона включає й роздрібні 

торговельні приміщення різного призначення, офісні приміщення, торговельні 

центри, ресторани та магазини.[8, c. 84]. 

Для коректної оцінки і подальшого підвищення конкурентоспроможності 

Cushman&Wakefieldрозроблено безліч методів, які можуть застосовуватися як 

окремо, так і в комплексі, в залежності від завдань, поставлених перед 

початком проведення оцінки. Серед цих методів є розвитокCRM-системи, 

управління маркетингом, розвиток корпоративної культури, в підтримку 

активізації діяльності Cushman&Wakefieldтощо[9]. 

Сьогодні задля успішної роботи компанії Cushman&Wakefield активно 

працюють над запуском онлайн-агенції та мобільного додатку, де орендарі 

зможуть легко шукати потрібні вакантні площі, не вимагаючи допомоги агентів 

по нерухомості. [2]. Це допоможе розширити цільову аудиторію, розробка 

мобільних додатків дозволить підприємствам адаптуватися до роботи з 

найбільш часто використовуваними соціальними мережами, використовуючи 

свої вбудовані можливості, доповнені власною маркетинговою практикою.Але, 

незважаючи на переваги, які можна отримати за допомогою мобільних 
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технологій, слід відзначити основні недоліки, пов'язані з їх використанням у 

бізнесі[10]. 

Переваги та недоліки мобільних технологій 

Крім того, розробка мобільної програми може значно полегшити 

підтримку та контроль бізнес-процесів у бізнесі. Наприклад, мобільні програми 

можуть дозволити працівникам однієї компанії виконувати, приймати та 

контролювати виконання операційних процедур у рамках загальної 

корпоративної закритої мобільної програми або зареєстрованим споживачам 

можливість відстежувати їх замовлення в Інтернеті. [4]. 

У цілому, за умови впровадження на підприємстві наданих рекомендацій 

можна очікувати поступового покращення показників господарської діяльності. 

При цьому не можна очікувати, що ефект впровадження наданих рекомендацій 

буде миттєвим – для того,щоб імплементація наданих пропозицій призвела до 

якісних зрушень у роботі підприємства необхідно забезпечити повний перехід 

компанії до вдосконаленого формату діяльності. 

 
 

Переваги Недоліки 
1. Гнучкість – можливість 

пересуватися і виконувати інші 
функції одночасно; 

2. Заощадження часу – 
можливість користуватись 
мобільними засобами під час поїздок; 

3. Збільшення продуктивність за 
рахунок використання мобільних 
гаджетів в будь-який час і в будь-
якому місці; 

4. Простота у користуванні – 
можливість швидкого навчання 
роботи з ним. 

5. Споживач може відкрити 
мобільний додаток лише тоді, коли 
він цього захоче, а не коли, 
наприклад, прийде SMS; 

1. Певні витрати з 
налаштуванням та встановленням 
мобільних технологій і додатків; 

2. Не достатньо широке 
охоплення споживачів (в більшості 
молодь); 

3. Недостатньо широке 
охоплення телефонів, що можуть 
підтримувати мобільні додатки (хоча 
їх кількість зростає, їх все одно не 
багато). 
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Куриленко Ю.В. (магістрант) 

УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В МІЖНАРОДНОМУ 
БІЗНЕСІ 

Особливості управління рекламною діяльністю в міжнародному бізнесі є 

важливою темою, що не втрачає своєї актуальності, зважаючи на неминучі 

зміни середовища існування міжнародної компанії. У даній роботі 

пропонується розгляд деяких з них. 

Рух товарів, робочої сили та капіталу в межах міжнародного ринку 

означає збільшення гомогенізації способу життя громадян. Зростаюча 

конкуренція змушує підприємства зважати на інтернаціоналізацію. 

Усвідомлена орієнтація на клієнта вимагає від підприємств дослідження 

потреб, бажань і проблем існуючих і потенційних клієнтів.  

Міжнародний ринок може бути сегментований за такими критеріями, як 

соціальний статус, спосіб життя, а також критеріями, пов'язаними з поведінкою 
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європейських споживачів. Найбільш важливими культурними факторами, які 

впливають на міжнародний бізнес, вважаються: мова, релігія, освіта, уявлення 

та судження про споживчу цінність, що виражаються у створенні довідкових 

груп, соціальної організації, що генерують різні соціальні класи [1]. 

Прикладом ігнорування культурних особливостей є рекламна компанія 

Пепсі в Китаї (рекламне гасло «Пепсі повертає тебе до життя» зазнало 

буквального перекладу і перетворилося на «Пепсі повертає твоїх предків із 

могили"); реклама Starbucks в Америці (зображення двох стаканів і літаючої 

комахи стало нагадуванням трагедії 9.11), Форд в Бразилії (назва моделі авто на 

місцевій мові означала маленькі чоловічі органи), Шанель в Нью-Йорку 

(китайська модель на фото в китайському районі Нью-Йорку в традиційному 

одязі з клунками, в яких були товари Шанель, мала символізувати, що сумки є 

найсучаснішими, проте була засуджена за натяки на китайські підробки, що 

продавалися у сусідньому кварталі) [2,3,4]. 

При вивченні особливостей поведінки споживачів та маркетингової 

діяльності у міжнародному середовищі доцільно враховувати вплив культурних 

особливостей на маркетингову діяльність у визначеному регіоні, зокрема 

дистанцію влади і роль експертних оцінок та знаменитостей у рекламних 

компаніях, колективізм/індивідуалізм та обмін інформацією між споживачами, 

«мужність»/«жіночність» нації та статус бренду, уникнення невизначеності та 

інноваційність продукту.  

Хоча в даний час існує більше сильних культурних подібностей, приклад 

європейського культурного середовища фактично вказує на взаємопроникнення 

конвергенції та особливості у всьому європейському просторі. Різні країни 

Європи можуть мати певні відмінності вищезгаданих культурних особливостей, 

незважаючи на географічну близькість. Зокрема дослідження стверджують, що 

італійці та французи по-різному реагують на рекламу, в якій знімаються 

знаменитості (для французів важливою є експертна оцінка та думка 

знаменитостей, в той час, як італійців вона хвилює чи не найменше) [5, ст. 23]. 

Крім того, французькі споживачі, купуючи електроніку, зважають в першу 
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чергу на довговічність, італійці – на бренд, іспанці – на інноваційність. В той 

же час, всі вони надають перевагу практичності, а ніж престижу[5, ст. 6].  

Іншою сферою поведінки споживачів, на яку впливає цей культурний 

вимір, є інноваційність споживачів. Це стосується схильності 

споживачів,спробувати нові продукти або бренди.  Споживачі з дуже 

невизначених культур, таких як Франція та Іспанія, є більш обережними при 

прийнятті рішення про покупку незнайомих На відміну від цього, споживачі 

культур, які є відносно більш терпимими до невизначених результатів - Італія, в 

даному випадку, - з більшою готовністю спробують нові та незнайомі продукти 

та бренди. 

Сучачні тенденції, які визначають поведінку споживача, швидко 

поширюються, що зумовлено технологіями та цифровими мережами.  У 

багатьох індустріях, зокрема косметичній та F&B (їжа та напої), нові продукти 

з’являються миттєво, завдяки соціальним медіа та їх впливам, які стоять за 

цими галузями. Темпи інноваційних технологій створюють величезні зміни в 

тому, як ми працюємо і живемо. Саме тому управління рекламною діяльністю в 

міжнародному бізнесі вимагає найвищого рівня вдосконалення та 

інноваційності в усіх аспектах. 

Таким чином, налаштування маркетингових заходів, розробка рекламної 

стратегії та управління рекламною діяльністю в цілому вимагає точного 

розуміння унікальності культур країн. Тому для прогнозування поведінки 

іноземних споживачів необхідний гнучкий і адаптований підхід до аналізу 

міжнародного ринку. 
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Махник Я.Ю.   
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 
Наявність та певний обсяг тіньової економіки характерні для будь-якої 

країни, незалежно від рівня розвитку економіки.Але для країн з перехідною 

економікою це явище зазвичай є масштабнішим і може досягати рівня 

національної проблеми, заважаючи економічному зростаннюі породжуючи 

макроекономічні диспропорції. Саме тому зростає актуальність і необхідність 

дослідження теми тіньової економіки – особливо для країн, що розвиваються, 

та країн із перехідною економікою. 

Існують різні підходи до визначення поняття тіньової економіки. Можна 

помітити відмінності у визначенні тіньової економіки у зарубіжних та 

вітчизняних науковців. Вітчизняні дослідники формулюють дефініції з огляду 

на теоретичний підхід. Тіньова економіка розглядається як складна система 

соціально-економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну та 

споживання матеріальних благ і послуг. А зарубіжні фахівці зазвичай надають 

перевагу прикладному(операційному) визначенню. Для нього властиве 

трактування тіньової економіки через види тіньової діяльності та методи щодо 

її виміру. Цей підхід доцільно застосовувати під час вирішення реальних 
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статистичних завдань, формулюванні рекомендацій щодо вдосконалення 

законодавства і трансформації соціально-економічної політики уряду.  

Розглянемо найбільш поширені визначення тіньової економіки: 

Тіньова економіка – це такий стан розвитку кризових, криміногенних 

процесів в економіці, коли доходи злочинного походження стали засобом 

скоєння нових,нерідко більш небезпечних злочинів, а отримані за рахунок їх 

скоєння доходи перестали носити споживчий характер, а трансформувались у 

базу відтворення незаконних капіталів і криміногенного потенціалу в усіх 

сферах цивільно-правових, організаційно-регулятивних і суспільно-

економічних відносин [1, с. 175].  

Тіньова економіка включає ті види економічноїдіяльності, які не записані 

на національних дохідних рахунках [2, с. 387]. 

Тіньова економіка включає усю економічну діяльність, яка з будь-яких 

причин не враховується офіційною статистикою і не потрапляє до валового 

національного продукту [3, с. 990]. 

Відповідно до іншого визначення, тіньова економіка – це сукупність 

відносин між окремимиіндивідуумами, групами індивідуумів, індивідуумами 

таінституційними одиницями, окремимиінституційними одиницями щодо 

виробництва,розподілу, перерозподілу, обміну та споживанняматеріальних благ 

та послуг, результати яких за тих чиінших причин не враховує офіційна 

статистика і обсягякої не включається до макроекономічних показників [4, с. 

12]. 

Крім цього, за методологічною ознакою, в науці сформувалось декілька 

підходів до визначення поняття тіньової економіки: юридичний (правовий), 

економічний, статистичний, соціологічний, кібернетичний, мотиваційний, 

моральний, інституційний. 

Методи оцінки тіньової економіки доцільно поділяти на 2 групи: мікро 

(прямі) та макро (непрямі).  

До мікроекономічних методів відносять:  
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аналіз записів у податкових книгах, який полягає у вивченні документації 

щодо обліку осіб, які ухиляються від сплати податків;  

 опитування населення та експертів про участь у неформальній 

економічній діяльності;  

метод товарних потоків, за якого вивчається шлях товарів і послуг від 

виробника до споживача, а також зіставляються дані щодо ресурсів товарів та 

послуг і їх використання. 

На макрорівні використовують непрямі методи оцінки – вони засновані на 

аналізі наявних вільних економічних показників офіційної статистики, 

фінансових органів чи податкових служб: 

монетарний метод оцінки динаміки тіньової економіки, або метод попиту 

на валюту;  

фізичні методи, або методи по споживанню електроенергії(метод 

Кауфманна — Каліберди, метод Ласко);  

невідповідність між статистикою національних витрат і доходів;  

невідповідність між офіційною і фактичною робочою силою;  

метод угод; 

нечіткомножинний метод оцінки динаміки тіньової економіки;  

модель MIMIC (multiple indicators, multiple causes — множинність 

індикаторів, множинність причин) [5, с. 110]. 

Найбільш поширеними у розвинутих країнах є саме непрямі методи, адже 

вони дозволяють досягнути більш об’єктивних значень. 
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ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

У 2017 році цифрова революція увійшла у вирішальну фазу - до інтернету 

підключився кожен другий житель Землі. За оцінкою Глобального інституту 

McKinsey, вже в найближчі 20 років до 50% робочих операцій в світі можуть 

бути автоматизовані, і за масштабами цей процес буде порівнянний з 

промисловою революцією XVIII-XIX століть [1]. 

Основні сфери життєдіяльності людини, такі як економіка і управління, 

наука і безпеку, найближчим часом, отримають нову форму і зміст. Уже зараз 

відбувається трансформація соціальних відносин, і подальше проникнення 

цифрових технологій у життя - невід'ємна частина майбутнього світу, яка 

обумовлюється прогресом в мікроелектроніці, інформаційних технологіях і 

телекомунікації. 

Таким чином, можна сказати, що діджиталізація є об'єктивним, неминучим 

і невідворотним процесом, який визначає майбутній розвиток світу в цілому і 

кожної країни зокрема, а ігнорування діджиталізації глобального ринку під час 

впровадження державної політики призведе до неефективності будь-яких 

реформ. 

Світовий банк в 2016 році оприлюднив звіт “Digitаl Dividеnds 2016”, [2] з 

якого можна зробити висновок, що падіння ефективності податкових систем 

економік країн світу буде мати місце в майбутньому. В публікації Організації 

економічного співробітництва та розвитку мова йде про те, [3] що 

підприємства, які мають чіткий цифровий (діджиталізований) характер мають 
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можливість переносити прибуток у території з невеликим податковим 

навантаженням, але проблеми не обмежуються такими компаніями. Існує 

велика кількість різних методів податкового планування для захисту прибутку 

від оподаткування. 

Виходячи з вищенаведеного ми пропонуємо декілька стратегій адаптації 

державної політики. Першою є розподіл ресурсів. На покращення 

конкурентоспроможності національної економіки можуть бути спрямовані 

наявні ресурси. Негативну тенденцію, описану у звітах, можна змінити лише в 

тому випадку, якщо ми швидко досягнемо великих результатів. Це означає, що 

держава повинна або збільшувати заборгованість, або наявні ресурси 

національної економіки, такі як пенсійні фонди, повинні все більше 

використовуватись для внутрішніх інвестицій у технології. 

За рахунок надходжень з нових джерела доходу вдасться компенсувати 

неминуче зниження податкових надходжень. Експертиза та процеси 

державного сектору України не є передовими, і, можливо, зміни в цій сфері 

стали б одним з перспективних джерел додаткових надходжень, якщо створити 

послуги, які входять в концепцію Government as a Service (GaaS), яка стає 

трендовою в розвинутих країнах. Країна також може сертифікувати цифрові 

компанії та актуалізувати захист споживачів, адаптувати до існуючих тенденцій 

право інтелектуальної власності, особливо у сфері інформаційних технологій. 

Ймовірно ефективною мірою забезпечення надходжень в бюджет є 

зменшення податкового навантаження і введення плати за використання 

державної інфраструктури. Податкова конкуренція робить вірогідним, що 

найбагатша частина населення та бізнесу може мінімізувати своє 

оподаткування. Однак, компанії використовують інфраструктуру, побудовану 

на кошти з державного бюджету (наприклад, освіта, дороги, законодавство, 

медицина тощо), тому кожна компанія, яка заснована, або є такою, що веде 

діяльність на території України, зобов'язана надати невеликий відсоток свого 

основного капіталу для компенсації коштів, витрачених на створення цієї 

інфраструктури. 
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Якщо державне фінансування є недостатнім, забезпечення необхідних 

служб потребує докорінної реформи, що також вимагає перенесення 

відповідальності за добробут населення на інші суб'єкти. Компанії з низьким 

рівнем оподаткування (наприклад, ТОВ на спрощеній системі оподаткування) 

можуть піклуватися про здоров'я, добробут та освіту сімей своїх працівників. 

Партнерські мережі можуть надавати деякі послуги за меншу ціну державному 

сектору, якщо законодавство це дозволяє. Бенефіціари зобов'язані діяти так чи 

інакше на благо суспільства. 

Жодна держава чи економічна зона не може ефективно впливати на 

діяльність глобальних цифрових компаній. Держави, що розвиваються, мають 

можливість відігравати активну роль у створенні міжнародних правил гри 

(наприклад, в СОТ), яких повинні дотримуватися цифрові компанії, особливо 

при таких обставинах, коли Україна вже стала відомим постачальником якісних 

інформаційно-технологічних послуг на глобальний ринок. 

Процвітання економіки також може бути забезпечено безпосередньо 

громадянами за рахунок обмежених фінансових ресурсів. Роль держави в 

забезпеченні добробуту повинна бути переосмислена таким чином, щоб гідне 

життя кожного громадянина було найважливішою метою. Після того, як базові 

потреби будуть задоволені, створення добробуту вимагає надійної соціальної 

мережі, можливості для творчості та розбудови суспільства. 

Отже, наслідки цифрової революції потребують активної та швидкої 

адаптації. Адаптація, яка підсилює позитивні ефекти, вимагає інвестицій, змін 

як в структурі, так і в правилах ведення публічної політики. Поліпшення 

поточних операцій не врятує майбутнє української економіки та добробуту 

суспільства. 
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РОЛЬ УРЯДУ 

 
 Сільське господарство та харчовий сектор вцілому сильно залежать від 

екологічних, демографічних та економічних змін. Останнім часом вони 

стикаються з численними проблемами, такими як зміни клімату, 

зростаючийпопит на виробництво та швидкі зміни потреб клієнтів, тому 

актуальним є питання зменшення впливу цих факторів.Діджиталізація може 

допомогти справлятись з такими викликами та привнести інновації на всіх 

етапах ланцюжка створення вартості. Цікавим аспектом також є роль уряду у 

процесі діджиталізації сільського господарства, оскільки саме цей сектор має 

особливу не лише економічну, а й соціальну важливість.  

 Цифровізація, або ж діджиталізація - це використання цифрових 

технологій для зміни бізнес-моделі, що забезпечують нові можливості для 

створення додаткової вартості шляхом покращення технічної оснащеності і 

продуктивності праці. 

 Діджиталізація та більшість нових технологій, які насьогодні 

розвиваються швидкими темпами є за своєю природою руйнівними. Вони 

руйнують устатковані бізнес-моделі створюючи нові, більш прогресивні та 

ефективні, такі, що дозволяють максимізувати прибуток в 

майбутньому.Клейтон Крістенсен популяризував ідею руйнівних технологій у 

книзі "Дилема новатора",  що була опублікована ще в 1997 році[4]. Руйнівними 

технологіями є ті, що суттєво змінюють спосіб ведення бізнесу або процеси 

функціонувнання певних галузей. Найчастіше ці технологіїзмушують компанії 
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змінювати свій бізнес-підхід або ж в іншому випадку ризикувативтратити 

частку ринку, якщо вони цього не зроблять. Цифрові технології також дають 

багато можливостей для компанійстворити “розумне” сільське господарство, 

надаючи саме споживачам значно більше повноважень [3]. 

 Цифрові технології - включаючи Інтернет, мобільні технології, пристрої 

аналізу даних, штучний інтелект, послуги, що надаються цифровим шляхом - 

змінюють сільське господарство та продовольчу систему. Серед прикладів на 

різних етапах ланцюга агропродовольчої вартості можна виділити наступні: 

автоматизація сільськогосподарських машин дозволяє точно налаштувати 

вхідні ресурси та зменшити попит на ручну працю; віддалені супутникові дані 

та датчики покращують точність та знижують витрати на моніторинг росту 

сільськогосподарських культур та якості землі чи води; технології відстеження 

та цифрові логістичні послуги збільшують потенціал для впорядкування 

ланцюгів поставок агропродовольчих товарів, одночасно надаючи споживачам 

надійну інформацію щодо продукту [1]. 

 Цифрові технології також можуть допомогти урядам підвищити 

ефективність існуючої аграрної політики. Наприклад, вільно доступні та якісні 

супутникові знімки знижують витрати на моніторинг багатьох 

сільськогосподарських угідь. Це може дозволити урядам впроваджувати свою 

політику більш цілеспрямовано, заохочувати (або карати) фермерів на основі 

спостережених екологічних результатів. Окрім контролю за дотриманням 

екологічної політики, цифрові технології дозволяють автоматизувати 

адміністративні процеси у сільському господарстві, наприклад забезпечувати 

більш швидкі та ефективні прикордонні процедури, необхідні для продуктів, 

що швидко псуються . 

 Отже, технологічний прогрес сприяє створенню більш продуктивної та 

стійкої системи сільського господарства та продовольства, яка б краще 

відповідала потребам споживачів. Ці переваги приходять як безпосередньо - 

через впровадження технологій суб'єктами сектору (включаючи постачальників 
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послуг), так і опосередковано - через впровадження технологій урядами з 

метою покращення їх політики. 

 Важливим аспектом є роль уряду у процесі діджиталізації 

сільскогосподарського сектору. Нижче наведені основні питання відповіді на 

які необхідні для того, щоб впровадження цифрових технологій могло 

реалізуватись успішно: 

 1. Як державні програми можуть відповідним чином сприяти 

впровадженню цифрових технологій у сільському господарстві та 

продовольчому секторі?Політикам потрібно буде врахувати потенційні вигоди, 

витрати та ризики та зрозуміти фактори, що впливають на впровадження 

технологій, щоб втручання можна було почати з тих сфер, де є ринкові збої чи 

підвищений суспільний інтерес. 

 2. Як уряд може використовувати цифрові технології для розробки та 

надання кращої аграрної політики? Це може вимагати від державних органів 

розширити набір навичок, інвестувати в технології та навчання співробітників, 

або співпрацювати з іншими закордонними суб'єктами (як урядовими, так і 

неурядовими). 

 3. Як цифрові технології можуть змінити роль уряду? З одного боку, 

цифрові технології можуть створювати нові обов'язки для уряду, такі як 

забезпечення цифрової інфраструктури (уряд має бути провайдером чи 

основоположником норм нової цифрової інфраструктури); але, з іншого боку, 

технології можуть зменшити асиметричність інформації та трансакційні 

витрати і буде потрібно навпаки менше втручання уряду[2]. 

 Підсумовуючи можна сказати, що сільське господарство, як і будь-яка 

інша галузь економіки знаходиться під впливом сучасних трендів 

діджиталізації. Такий розвиток є неминучим. І оскільки сільське господарство є 

основоположним не лише в економічному, але і в політичному й соціальному 

аспектах, уряд має приймати якнайактивнішу роль в процесі впровадження 

сучасних технологій. 
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