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УДК 658.628:658.87    Економічні науки 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ  

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

Манишева К. А., 

Студентка, 

Київського національного університету  

культури і мистецтв, 

м. Київ, Україна 

Куцериб В. В.., 

Студент,  

Вищого навчального закладу  

«Університет імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

На теперішній час нагальним та актуальним є питання зміцнення та збе-

реження здоров’я населення за рахунок культурно-оздоровчого відпочинку. 

Сьогодні віддача трудового ресурсу залежить від його фізичного та морально-

психологічного стану. Саме туризм з лікувальними та оздоровчими аспектами 

здатний забезпечити зручні умови поновлення та збереження здоров’я населен-

ня з урахуванням суміщення часу на культурне збагачення та оздоровлення.  

Тому становлення та функціонування лікувально-оздоровчого туризму 

(далі – ЛОТ) як перспективного напрямку соціально-економічного розвитку на 

світовому просторі так і національному є активним. Необхідно зазначити, що 

потреби туристів постійно змінюються, зараз вони зосереджуються на отри-

манні високоякісних тур-послуг з лікувальним ефектом, який можна 

задовольнити за рахунок створення конкурентоздатного вітчизняного комплек-

су-ЛОТ з різноманітним портфелем послуг лікувальних, оздоровчих та 

туристичних.  

Слід зауважити, що міжнародний попит на культурно-оздоровчі послуги 

та культурний відпочинок в Україні постійно збільшується. Зважаючи на те, що 

країна має потужний природно-лікувальний та й лікувально-оздоровчий потен-

ціалів порівняно з іншими країнами європейського простору, питання 
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активізації розвитку ЛОТ є одним з пріоритетних, так як впливає на соціально-

економічну складову будь-якої країни. 

Проблематикою, пов’язаною зі становленням лікувально-оздоровчого ту-

ризму присвячено наукові праці вчених як у галузі туризму, так і галузі 

економіки, менеджменту та інших, таких як: В О.О. Бережна, О.І. Гулич, В.Ф. 

Кифяк, О.О. Любіцева, В.І. Мацола та інші [1-5]. Однак на сьогодні це питання 

потребує подальшого вивчення. 

На підставі проведеного дослідження досвіду країн світу щодо станов-

лення та розвитку туризму з лікувальною основою як одного з головних 

важелів впливу на підвищення іміджевої компоненти країни та соціально-

економічний розвиток, вивчення стану та перспектив його формування на укра-

їнському просторі, запропоновано ряд заходів, націлених на розвиток 

вітчизняного лікувально-оздоровчого комплексу з урахуванням світових вимог. 

Одним з таких напрямків є розробка концептуальних засад за рахунок 

формування структурно-логічної моделі (СЛМ) становлення ЛОТ на основі си-

стематизації існуючих перешкод та факторів стимулювання на основі їх 

розподілу за рангами. 

Дана систематизація надає можливість сформувати модель, яка підлягає 

якісно-кількісному виміру, що є основою для побудови адаптованої моделі ста-

новлення та функціонування ЛОТ до реальних мінливих умов зовнішнього 

середовища, яке формується під постійним впливом, економічних, політичних 

та інших факторів. Використовуючи даний підхід запропонована концептуаль-

на структурно-логічна модель становлення та функціонування ЛОТ, що 

відображена на рис. 1. 

Основним критерієм даної моделі є обсяг попиту туристів на послугу 

ЛОТ, який відображений в кількості ЛОТ-клієнтів, переваги яких залежать від 

зацікавленості в туристичних послугах з одночасним отриманням послуг, спря-

мованих на поліпшення їх стану здоров’я як фізичного, так і морально-

психологічного. Саме цей показник впливає на динаміку функціонування ЛОТ 

та підтримку  його розвитку з боку держави.  
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Рис. 3.1. КСЛМ  становлення та розвитку ЛОТ 

*Розроблено авторами 
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Головною умовою реалізації КСЛМ послуг-ЛОТ є постійне функціону-

вання на державному та світовому просторі в умовах конкуренції та постійно 

удосконалюючи напрямки життєдіяльності. 

Таким чином, реалізації конкурентних засад структурно-логічної моделі 

розвитку українського туризму побудованому на лікувальних та оздоровчих 

напрямках діяльності, дозволить, по-перше, підвищити результативність (при-

бутковість) даного сектору економіки, як регіону, так і країни в цілому, пo-

друге, посилити конкурентні позиції у світовій площині, по-третє, підвищити 

імідж країни як країни, яка може на високому рівні виступати партнером, кон-

курентом та гарантом. 

Література: 

1. Бережна О.О. Стан і проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчого ком-

плексу України в період переходу до ринкових відносин / О.О. Бережна  // 

Економіка України – №4, 2017. С. 6 – 19. 

2. Гулич О.І. Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку 

курортно-оздоровчих територій / Гулич О.І. // Економіка України [Текст]. - 

2005. - №5. - С 78 - 82. 

3. Кифяк В. Ф. Організація рекреаційної діяльності в Україні / В.Ф. Ки-

фяк. – Чернівці, 2003. – 300 с. 

4. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : 

навч. посіб. / О.О. Любіцева – К. : Альтерпрес, 2006. – 430 с.  

5. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В.І. Мацола 

[Монографія]. – Львів, 1997. – 259 с. 
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УДК 339.138 Економічні науки 

 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 

Мельник Ю. В., 

Студентка,  

Вищого навчального закладу  

«Університет імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

Актуальність теми полягає в тому, що будь-яка компанія спроможна до-

сягати успіхів в своїй діяльності сьогодні не за рахунок уже сталих напрямків 

та методів, їй необхідно впроваджувати нові сучасні, які здатні збільшувати її 

прибутковість, конкурентоспроможність, ефективність, забезпечувати  еконо-

мічно-фінансову незалежність та здатність утримувати свої позиції в кризових 

умовах розвитку економіки. Саме таким заходом є мерчандайзинг, зокрема його 

дійові інструменти, використання яких в господарській діяльності, надасть мо-

жливість збільшити обсяги реалізації та масштаби діяльності, що є прямим 

шляхом до успішного функціонування компанії. 

Мерчандайзинг - це сукупність заходів, направлених на просування 

(прoдажу) певних товарів. Напрям не застосовується в сфері оптових продажів, 

в інтернет-магазинах або в бізнесі, наданих послуг. Ця техніка продаж працює 

тільки в роздрібних магазинах, великих торгових центрах і супермаркетах. 

Оcновна задача мерчандайзингу – максимальна комунікація між товаром і спо-

живачем.  

Мерчандайзинг є сучасним інструментом забезпечення конкурентоспро-

можності, який впливає на збільшення обсягів продажу продукції або надання 

послуг. 

Виходячи із суті визначень, необхідно відмітити, що у цілому мерчандай-

зинг – активно-дієвий інструмент просування товару на місці продажу шляхом 

побудови сприятливої атмосфери для відвідувачів (покупців). Іншими словами 
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– це процес організації реалізації товару кінцевому споживачу та управління 

нею. 

Основна ціль мерчандайзингу – збільшення обсягів продажу товарів і 

фoрмування оптимального товарного асортименту, здатного задовольнити пот-

реби покупців. 

Головними напрямками, які охоплюються мерчандайзингом, є: плануван-

ня торгівельної площі, підбір необхідного обладнання, формування порядку та 

правил здійснення викладки товару, проектування та оформлення місця прода-

жу з урахуванням смаків споживачів, реалізація контрольних заходів щодо 

своєчасного поповнення товаром його позицій, розробка програм стимулюван-

ня продажу. 

Основними правилами мерчандайзингу є: 

- 75-85 % здійснення покупки відбувається в магазинах, 

- найбільший обсяг продажу має товар, який візуально представлений, 

- порядок продажу товарів повинен здійснюватися в залежності від 

термінів поставки, 

-  наявність «золотих трикутників» на торгівельному просторі повинна 

бути значною,  

- викладка товарів повинна регулярно змінюватися, 

- розташування асортиментних груп товарів повинно бути систeматизо-

ване,  

- новим товарним групам необхідно надавати переваги у розміщенні. 

У ході проведення власного дослідження з’ясовано, що обсяг продажів 

збільшуються, якщо товар супроводжується детальним описом характеристик 

до 20 %, розміщення інформаційного матеріалу щодо акцій, знижок – 45 %, си-

стематизація розміщення груп товарі – на 30 %, розміщення інформаційних 

векторів розташування груп товарів – на 9 %. 

Отже, мерчандайзинг значно впливає на обсяги продажі шляхом викорис-

тання найбільш дієвих методів торгівлі, спираючись на результати дослідження 

психології потенційних споживачів. 
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Література: 

1. Мерчандайзинг [Текст]: зб. наук. ст. з теорії та практики мер-

чандайзингу / наук. ред. Є.В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2013. – 264 с.  
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ОСОБЛИВІСТЬ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Минько О. А., 

Студент,  

Вищого навчального закладу  

«Університет імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

Актуальність обраної теми дослідження зумовлена взаємодією двох аспе-

ктів економічного простору. Перший сконцентрований на ефективності 

маркетингової діяльності в банківській сфері за рахунок його спрямованості на 

залучення клієнтів різних сегментів і, як наслідок, є підґрунтям підвищення 

прибутковості банку. Сьогодні банківська система не може існувати окремо від 

маркетингу, так як саме він уявляє собою комплекс інструментів, здатних за-

безпечити раціональне господарювання банку, на  відповідному рівні 

конкурувати на ринковому просторі банківських послуг, сприяти ефективному 

розвитку суб`єктів господарювання та задоволенню фінансових потреб клієн-

тів. Другий аспект зосереджений на створенні ефективної банківської системи, 

яка є каталізатором швидкого економічного зростання в державі.  

Слід зауважити, що питаннями впровадження маркетингової діяльності в банківській 

сфері та управління нею займалися багато вчених, економістів, банківських робітників. Се-

ред них К. В. Антимоник [3], Н.Р. Галайко [1], Л. Ф. Романенко [2], Ж. І. Торяник [3]. 

Однак, на теперішній час вищезазначене питання потребує подальшого 

вивчення у частині удосконалення інструментів банківського маркетингу сто-

совно залучення клієнтів різних сегментів з урахуванням стрімкозмінної 
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ситуації на ринку банківських послуг, який залежить від впливу як економіч-

них, політичних, міжнародних та інших факторів. Слід зауважити, що головним 

гравцем, який визначає результат успіху банку є клієнт, існуючі потреби якого 

необхідно максимально задовольнити.  

Повне задоволення потреб користувачів банківських послуг в умовах 

cучасної конкуренції і інформаційного суспільства пов'язано з правильним ви-

користанням маркетингових рішень. Тепер, коли зростає конкуренція 

зарубіжних компаній, і щоб утримати свою частку ринку, банк повинен знати 

ефективні елементи стимулювання, їх специфіку і можливості їх вдосконален-

ня. Банківський маркетинг має свою специфіку, тому що банківські послуги є 

особливими. З метою підтримки лідируючої позиції банк повинен створювати 

нові послуги, підвищувати якість існуючих послуг, займатися пошуком нових 

груп клієнтів. Ці цілі не можуть бути досягнуті без знань особливостей банків-

ського маркетингу. Демографічні та культурні чинники змушують їх 

користуватися одними або іншими послугами банку, тому важливо вивчати, які 

характеристики товарів залучають клієнтів. 

Банківським маркетологам необхідно впроваджувати в практику нові 

мeтоди, прийоми і стратегії керування маркетинговою діяльністю, що дозво-

лить зменшити негативний вплив кризових явищ на ринку фінансових послуг і 

збільшити частку лояльних клієнтів, мінімум, на 10 відсотків. 

Для підвищення конкурентоспроможності та успішності банківської 

установи необхідно не тільки розширювати портфель банківських послуг і охо-

плювати новий ринковий простір, а і постійне дослідження ринкової ситуації за 

допомогою маркетингових інструментів з метою виявлення існуючих потреб з 

подальшим вибором та обґрунтуванням маркетингової стратегії банку. 

За результатами власного дослідження ринку банківських послуг, виокре-

млено три моделі обслуговування клієнтів, які є гнучкими та здатні моди-

фікуватися, адаптуватися під особливі умови діяльності банківської установи.  

Індивідуальне обслуговування. Особливістю даної моделі є використання 

висококваліфікованого персоналу зі знаннями психології людини. Дана модель 
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характеризується високим рівнем затрат. 

Комплексне цілеспрямоване обслуговування. Дана модель має на меті 

просування банківського пакету послуг на визначене коло компаній та характе-

ризується в більшій мірі реальним співвідношенням вигоди та витрат 

Імпульсне обслуговування. Дана модель характеризується масовим 

oбслуговуванням за рахунок  надання звичайних банківських послуг. 

Успіх використання тієї чи іншої моделі обслуговування залежить від 

стратегічної спрямованості банку.  

Зокрема, важливу роль відіграє організація діяльності банку в декількох 

маркетингових напрямках: 

Постійний моніторинг ринку з метою виявлення перспективних тенден-

цій, пов'язаних з подальшою зміною фінансових потреб клієнтів.  

Використання альтернативних каналів продажів. 

Побудова оптимального мережевого простору структурних підрозділів 

банку. 

Оновлення комунікаційних програм на підтримку стратегічного розвитку 

банку. 

Саме реалізація зазначених маркетингових заходів здатна забезпечити 

максимальний рівень ефективності роботи банківської установи. 

Отже, реалізація в діяльності банку вищезазначених моделей обслугову-

вання клієнтів дозволять банку чітко систематизувати процес обслуговування 

клієнтів, що, в свою чергу, буде сприяти  зниженню рівня витрат банку за раху-

нок більш ефективного використання трудового ресурсу, персоналізації  та 

розширення банківських продуктів. Впровадження моделей сегментаційного 

обслуговування дозволить збільшити ефективність роботи з клієнтами банку 

шляхом точної концентрації на потребах клієнтів та їх задоволення. Запропоно-

ваний підхід націлений на посилення конкурентних позицій банківської 

установи, зокрема його оперативність реагування, систематизацію бізнес-

процесів, збалансованість портфелю банківських послуг в залежності від 

кон’юнктури ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ГОЛОВНОГО РЕЖИСЕРА ІВЕНТ-АГЕНЦІЇ 

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІВЕНТ-ПРОЕКТУ 

 

Мирошніченко О.В., 

магістр театрального факультету 

Харківської державної академії культури 

М. Харків, Україна 

Сучасна івент-індустрія в незалежній Україні – порівняно молоде явище. 

Величезну роль в її розвитку відіграють економічні, історичні та соціальні фак-

тори в суспільстві, які зумовлюють темп і напрямки розвитку. Івент-індустрія 

не є винятком і вимагає глибокого дослідження. 

З 1991 року на теренах пострадянського простору з'являються івент-

агенції - професійні творчі об'єднання, що надають послуги організації спеціа-

льних подій. В івент-галузь міцно входять нові поняття - замовник, продюсер, 

виконавець, підрядчик. 

Тож, діяльність івент-агенцій має міждисциплінарний характер (марке-

тинг, менеджмент, культурологія, театрознавство). Розглянемо специфічні 
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особливості головного режисера в рамках підготовки івент-проекту. Перш за 

все, зазначимо, що здебільшого в сучасній івент-індустрії України координаці-

єю і режисурою проектів займаються івент-менеджери. 

В даних тезах виявимо здатності та обов’язки івент-менеджера як режи-

сера. Поняття івент має багато визначень. 

В англійській мові використовуються терміни «event-management» «event-

marketing» «special event» Слово «event» дослівно перекладається як «подія, по-

дія, випадок». Словосполучення «special event» коректно було б перекласти як 

«спеціальний захід», що вносить додатковий смисловий відтінок, позначаючи 

організовані спільні дії людей, що вживаються щодо якогось приводу [1, с. 27]. 

Івент-менеджер має бути одночасно і координатором (організаційні, логі-

стичні функції), і режисером (творчі функції). 

Серед творчих функцій перелічимо основні: 

- Комунікація з замовником (з першого контакту із замовником івент-

менеджер керує проектом, потрібно вивчити психологію клієнта, знайти 

підходи, розташувати до себе); 

- Аналіз брифу (проект починається з брифу, за аналізом якого івент-

менеджер розуміє вихідні дані майбутньої спеціальної події – бюджет, 

масштаби, потреби і завдання, що перед ним постають); 

- Тендерна робота (Тендер - це формалізована процедура по вибору підря-

дника, що припускає наявність чітко сформульованого завдання, чіткі 

умови вибору і процес змагання між учасниками тендеру. Іншими слова-

ми, тендер - це конкурс, де перемагає найсильніший [2, с. 93]. Івент-

менеджер має розуміти масштаби, строки і умови тендерної участі); 

- Планування івент-процесу (для досягнення мети івент-менеджер повинен 

мати чіткий план дій, вирішувати все своєчасно, вести паралельну кому-

нікації з усіма організаційними ланками); 

- Розробка концепції івенту (основу будь-якого івенту складають емоції го-

стей, яких можна досягти у випадку вдало запропонованої концепції, 

втілення режисерського задуму та дотримання драматургії); 
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- Постановка технічних завдань підрядникам (для вирішення технічних і 

творчих питань формується команда професіоналів, де кожна ланка від-

повідає за загальний результат, тож саме івент-менеджер контролює цей 

процес, ставить задачі підрядникам, обчислює необхідне технічне облад-

нання тощо); 

- Пошук артистів (однією із проблем, що стоїть перед івент-менеджером, є 

бюджет, а точніше, необхідність його не перебільшити, тому при пошуку 

артистів та ведучих, необхідно дотримуватися балансу ціна-якість); 

- Робота з декораторами, композиторами, постановниками (у творчому 

процесі підготовки для створення цілісної картини події, івент-менеджер 

має вирішувати творчо-технічні питання із вищезазначеними особами); 

- Пошук новітніх рішень і арт-технологій (постійне вивчення трендів та 

нових режисерських рішень); 

- Реалізація проекту на локації (максимальна увага до деталей, спокій і дія 

за планом, івент-менеджер має пам’ятати, що від його управління зале-

жить робота усієї команди). 

Підкреслимо, що івент-менеджер повинен мати чіткий план організації і 

проведення спеціальної події. Із вищезазначених пунктів робимо висновок, що 

івент-менеджер повинен володіти такими навичками: комунікабельність, відпо-

відальність, знання економічних, маркетингових та творчих законів, вміння 

скористатися ними і готовність до будь-яких змін в режимі онлайн. 
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кандидат економічних наук, доцент, 
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Університет державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

Процес формування та реалізації бюджетної політики України, будучи 

безумовно управлінським процесом, має надзвичайно важливу особливість: 

суб’єктами його управління є люди, які, у більшості випадків, знаходяться на 

виборних посадах. Така ситуація породжує дві важливі проблеми. 

По-перше, значна частка суб’єктів управління бюджетною політикою не 

має економічної освіти та не є фахівцями у даному питанні. Вирішення цієї 

проблеми потребує розробки та формалізації технології формування та реаліза-

ції бюджетної політики України на основі достатньо загальної теорії 

управління.  

По-друге, у довгостроковій перспективі (більш ніж 5 років) політичні ін-

тереси здійснюють суттєвий вплив на стабільність бюджетної політики, а відтак 

і оцінка ефективності управління бюджетною політикою піддається значному 

суб’єктивному впливу. З метою вирішення окресленої проблеми актуальним 

постає розробка та формалізація технології оцінки ефективності формування та 

реалізації бюджетної політики України. 

Варто відзначити, що визначена проблематика мала фрагментарне відо-

браження у ґрунтовних наукових працях провідних вчених-економістів. Так, В. 

Остром (V. Ostrom) [1] та К. Віксель (K. Wicksell) [2] акцентують увагу на 

впливі держави та безпосередньо політиків на бюджетну політику; М. Мур (M. 

Moore) [3] обґрунтовує залежність фіскальної політики та політичного ладу в 

країні; В. Дем’янишин детально дослідив функції бюджетного менеджменту 
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(бюджетне прогнозування та планування, бюджетне нормування та бюджетне 

регулювання) [4]. На сьогоднішній день ґрунтовно розроблена достатньо зага-

льна теорії управління [5]. Проте, проблема управління бюджетною політикою 

та оцінки його ефективності на основі достатньо загальної теорії управління 

потребує окремого системного та цілісного дослідження з метою застосування 

у вітчизняній практиці управління бюджетною політикою 

«Єдність опису різнорідних процесів з залученням достатньо загальної 

теорії управління дозволяє стояти на фундаменті всіх галузей наук; легко вхо-

дити в будь-яку з них; і при необхідності – знайти спільну мову з фахівцями в 

них: тобто понятійний та термінологічний апарат достатньо загальної теорії 

управління – засіб міждисциплінарного спілкування спеціалістів різних галузей 

знання та діяльності; засіб об’єднання різнорідних наукових знань та приклад-

них навичок у гармонійну цілісність, необхідну для безпечного життя та 

діяльності окремих людей і колективів, що складають суспільство. В цьому – 

головна перевага понятійного та термінологічного апарату теорії управління» 

[6, с. 6-7]. 

Основу термінологічного апарату достатньо загальної теорії управління 

складають 9 категорій:  

1) вектор цілей; 

2) вектор стану; 

3) вектор похибки управління; 

4) повна функція управління; 

5) концепція управління; 

6) вектор управлінської дії; 

7) структурний спосіб управління; 

8) безструктурний спосіб управління; 

9) режим балансування (чи маневр). 

Кожна з наведених категорій достатньо загальної теорії управління у кон-

тексті бюджетної політики є домінантою ефективного управління бюджетною 

політикою.  
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Детальне їх осмислення з позиції соціалізації бюджетної політики дало 

можливість: по-перше, довести необхідність фундаментації управлінського 

процесу на потенціалі достатньо загальної теорії управління; по-друге, іденти-

фікувати категорії, на основі яких запропоновано базувати управління 

бюджетною політикою України забезпечивши їх дескрипцію та конгруентність 

(вектор цілей; вектор стану; вектор похибки управління; повна функція управ-

ління; концепція управління; вектор управлінської дії; структурний спосіб 

управління; безструктурний спосіб управління; режим балансування / маневр); 

по-третє, формалізувати технологію реалізації повної функції управління бю-

джетною політикою України; по-четверте, впровадити вісім сателітних 

документальних форм аналітичної обробки та валідації інформації на кожному 

з етапів формування та реалізації бюджетної політики на основі достатньо зага-

льної теорії управління; по-п’яте, розробити форму звітності «Результати 

управління бюджетною політикою»; по-шосте, обґрунтувати доцільність вико-

ристання у процесі управління бюджетною політикою динамічного 

програмування, що дозволило розробити та верифікувати критерій ефективнос-

ті формування та реалізації бюджетної політики – показник якості управління 

бюджетною політикою (методика розрахунку останнього ґрунтується на оцінці 

рівня досягнення поставлених холонічних цілей у розрізі показників вектору 

цілей та звітних періодів, взятих за основу для каскадування). 
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УДК 659          Економічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ НА 

СВІТOВОМУ РИНКУ 

 

Модрицька О.Ю., 

студентка факультету міжнародних економічних відносин 

Ужгородський національний університет 

м.Ужгород,Україна 

У 90-х роках XX століття почалася світова лібералізація ринків, що дозволи-

ло великим західним компаніям вийти на глобальний ринок. В умовах 

посилення ролі ведучих транснаціональних корпорацій, а також конкуренції 

між ними, одним із ефективних заходів підвищення конкурентоспроможності 

компаній на світових ринках залишається політика злиттів і поглинань.[2] 

 Саме на стратегічно важливих ринках конкуренція досягає найбільшої гост-

роти. Глобальна конкуренція виникає тоді, коли компанія має глобальний 

погляд на конкуренцію і вирішує максимізувати прибуток.Ці глобально орієн-

товані компанії виходять за рамки простих стратегій і намагаються розвивати 

численні джерела переваг, використовуючи можливості ведення діяльності по 

всьому світу.  

Таким чином, на певному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 

можна говорити про глобальний маркетинг, який розглядає світовий простір як 
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єдиний ринок, який побудований на рівності  національних, культурних, пове-

дінкових та інших характеристик світового ринку, а не на обліку лише 

національних особливостей.Щоб збільшити ефективність управління марочни-

ми портфелями ,провідні корпорації зосереджуються на світових брендах, які в 

довгостроковій перспективі є джерелом додаткової цінності компаній, і засто-

совують міжнародну політику управління брендами, орієнтуючись на вимоги 

найбільших світових ринків (США, Японія, Китай, країни ЄС).[1] 

Поширенню глобалізації, як форми інтернаціоналізації бізнесу, і зростання 

популярності світової (глобальної) брендової політики сприяє ряд факторів, 

представлених на рисунку 2.1. 

 

  Рис.2.1. Фактори світової (глобальної) брендової політики [1] 

Будь-який бренд, який продається як мінімум в двох різних країнах, може 

бути названий міжнародним. Проте, у компаній, які хочуть здійснити інтерна-

ціоналізацію і шукають відповідну стратегію брендингу для виходу на 

міжнародний рівень, існує для цього кілька можливостей. 

1.Стратегія міжнародного бренду. Така стратегія підходить компаніям, чиї 

бренди і товари є дійсно унікальними і не зустрічають будь-якої серйозної кон-
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куренції на іноземних ринках, наприклад, як це відбувається в разі Microsoft. Ці 

компанії мають цінну компетенцію, яку складно імітувати [3].  

2. Стратегія глобального бренду.Компанії, які використовують глобальну 

стратегію використовують одне і те ж ім`я бренда, логотип і слоган у всьому 

світі, наприклад, як робила на початку своєї діяльності компанія Intel. Глобаль-

ний бренд несе емоційну перевагу для споживача, асоціюється з силою, 

перевіреною якістю продукції [2]. Тому дуже важливим моментом в брендингу 

є цілісність і послідовність політики.  

В силу того, що світові бренди можуть займати різні позиції на місцевих ри-

нках, наприклад, бути лідерами на одних ринках і мати мінімальну частку 

ринку на інших, одним із завдань - є правильне позиціонування бренду на міс-

цевому ринку (рис.2.2.).  

 

Рис.2.2. Види позиціонування бренду[5] 

Глобальний - припускає космополітичність бренду і використання подібних 

рекламних компаній у всіх країнах, де просувається бренд. Іноземний - припус-

кає, що індивідуальність бренду, його використання і споживачі асоціюються з 

іноземною культурою, найчастіше зустрічається в країнах зі слабкою економі-

кою.Місцевий - це позиціонування бренду як частини місцевого життя.[5] 

 3. Стратегія багатонаціонального бренду. Дана стратегія характеризуєть-

ся всебічною та повною адаптацією брендів, ринковими пропозиціями і 

маркетинговими заходами. Вона націлена на різні внутрішні ринки - нації або 
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регіони. Компаніям іноді доводиться використовувати стратегію багатонаціо-

нального бренду під впливом регулювання ринку і зовнішніх обставин[4]. 

4.Стратегія транснаціонального бренду. Компанії, які використовують цю 

стратегію, розробляють індивідуальні концепції брендингу для всіх іноземних 

ринків, на яких працюють. Не тільки бренд, але і ринкова пропозиція, і марке-

тингові заходи спеціально адаптуються до місцевих умов. При цьому компанія 

може позиціонувати свій бренд по-різному і використовувати адаптовані цінові 

та товарні політики. Прикладом транснаціональної рекламної кампанії може 

служити стандартизована реклама за участю національних знаменитостей.[3]   

Щоб успішно запустити бренд на міжнародному ринку необхідно зрозуміти 

відмінності в сприйнятті бренду споживачами, на яке впливає безліч факторів. 

Такі фактори можна умовно назвати нормами (правилами, що визначають 

сприйняття бренду споживачами)[5].  

Таким чином, ми розглянули передумови і наслідки глобалізації, навели ха-

рактеристики і особливості міжнародних, глобальних, багатонаціональних і 

транснаціональних брендів, а також проаналізовали умови ефективної реаліза-

ції світового бренд-менеджменту і вказали чинники сприйняття бренду на 

міжнародному ринку. 
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ІНОЗЕМНІ БАНКІВСЬКІ ГРУПИ В УКРАЇНІ 
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студентка фінансового факультету 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Банківську систему в літературі часто трактують як просту сукупність ба-

нків, що функціонують у країні. За такого підходу банківська система 

розглядається як механічне об’єднання банків, що не має заздалегідь окресле-

них цілей, своїх специфічних рис і не виконує самостійних функцій. 

Насправді це не так. Банківська система має своє особливе призначення, 

свої специфічні риси і функції в економіці, які не просто повторюють призна-

чення і функції окремих банків. Виникає банківська система не внаслідок 

механічного поєднання окремих банків у випадкову сукупність, а будується за 

заздалегідь виробленою концепцією, у межах якої відводиться певне місце 

окремим банкам. [1, 454 c.] 

Банківська система – сукупність фінансових установ грошового ринку 

(що займаються банківською діяльністю) у їх взаємозв'язку і взаємодії, діяль-

ність яких законодавчо визначена. Розрізняють дворівневу банківську систему 

(складається з центрального банку і комерційних банків), централізовану одно-

рівневу (такою була банківська система в СРСР, що складалася з Державного 

банку, Будівельного банку і Зовнішньоторговельного банку та сукупності оща-

дних кас) і децентралізовану (Федеральна резервна система США, яку 

очолюють 12 резервних банків, входять до неї приблизно 40% комерційних ба-

нків, а інші працюють на принципах вільної конкуренції). У більшості 

розвинутих країн існує дворівнева система. Головним елементом банківської 

системи країни є центральні емісійні банки, які здійснюють керівництво й кон-

троль за її функціонуванням та розвитком. У США – це Федеральна резервна 

система (ФРС), у Німеччині – Бундесбанк, в Україні – Національний банк Укра-
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їни (НБУ). Комерційні банки складаються з універсальних (виконують широке 

коло операцій) і спеціалізованих (виконують окремі операції або обслуговують 

окремі галузі економіки). 

Усі банки країни складають єдину банківську систему. У цьому лаконіч-

ному визначенні, звичайно, присутній елемент певної умовності, якщо взяти до 

уваги ту обставину, що важливу роль на грошово-кредитному ринку відіграють 

не лише комерційні банки, а й численні небанківські фінансові інституції. Але 

йдеться про те, що в сучасних умовах якраз діяльність комерційних банків є 

об'єктом грошово-кредитного регулювання з боку держави, тобто сама банків-

ська система активно і систематично використовується державою як засіб 

цілеспрямованого впливу на господарське життя країни, підприємницьку акти-

вність, загальноекономічну кон'юнктуру тощо. 

Дивлячись на філософію розвитку регуляторів фінансових ринків у різних 

країнах, можна знайти багато національних відмінностей, що пов’язані з істо-

ричними особливостями розвитку країн. В Україні, у зв’язку зі збільшенням 

питомої ваги державних банків на ринку банківських послуг, виникли нові ри-

зики і нові можливості розвитку банківського сегмента. 

Банківський сектор України з початку 1990-х років розвивався в основ-

ному за рахунок приватних інвестицій і в період 2005–2008 років став основним 

шлюзом для перетоку в економіку країни прямих іноземних інвестицій. Але 

приватні інвестиції у банківському секторі України часто використовувалися 

реальними власниками для інсайдерського кредитування обігових коштів спо-

ріднених промислово-фінансових груп. Сформувалася проблема так званих 

кептивних банків. З одного боку, такі банки надавали можливість залучити дов-

гостроковий капітал в економіку за рахунок короткострокових вкладень 

домогосподарств, з іншого – для вкладників формувався ризик фінансової пі-

раміди. З настанням тривалої системної фінансової кризи НБУ за 2014–2017 

роки вивів з ринку 88 банків (за кількістю майже 50%, в основному банків 

з українським капіталом), з них: 14 – за порушення законодавства у сфері фі-

нансового моніторингу; 7 – через реєстрацію і роботу в зоні АТО (Крим, 
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Донбас); 5 – за самостійним рішенням акціонерів банків; 6 – через непрозору 

структуру власності; 66 – через проблеми зі платоспроможністю та ліквідністю. 

Виведені з ринку банки в умовах фінансової кризи та збільшення недовіри до-

могосподарств та бізнесу фактично перетворили ринок на повальне 

банкрутство фінансових пірамід із завданням великих бюджетних збитків за 

страховими депозитами. 

За два роки глибокої фінансової кризи на ринках банківських операцій, 

що стискаються, банки із західним капіталом втрачали свою питому вагу за ра-

хунок скорочення обсягів операцій, а також за рахунок продажу материнськими 

структурами своїх українських «дочок». 

Загострення конкуренції в банківській сфері в змозі здешевити кредитні 

ресурси у фінансовому секторі, розширити палітру банківських послуг, а також 

забезпечити стимулювання розвитку довгострокових вкладів чи запозичень. 

Також така конкуренція банків в перспективі може привести до консолідації, 

яка є досить необхідною в наш час, оскільки без неї та нарощування капіталу 

вітчизняні банки не зможуть активно діяти на світовому ринку банківських по-

слуг. НБУ розроблено проект Стратегії реформування банківського сектору до 

2020 р., сутність якого полягає в забезпеченні фінансової стійкості банківського 

сектору та макроекономічної стабільності, активізації банківської системи для 

стимулювання економічного зростання, подальшого використання стандартів 

Європейського Союзу та міжнародного досвіду в діяльності українського бан-

ківського сектору, а також вдосконалення банківського нагляду. Також в цьому 

проекті зазначено, що в подальшому нарощення частки іноземного капіталу в 

банківській системі буде становити близько 50%. Однак багато вчених, дослід-

ників-економістів вважають такий рівень загрозливим саме для вітчизняної 

банківської системи, тому що високий рівень капіталізації в банківському сек-

торі гарантує стабільність національної валюти та фінансову стійкість за 

нестабільності фінансової системи. Проте в Україну за 2016 р. надійшло пря-

мих іноземних інвестицій на суму $3–4 млрд., з яких 2/3 були спрямовані в 

банківський сектор. Причиною таких вкладень була рекапіталізація та докапі-
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талізація дочірніх банків в Україні іноземними банками. Однак саме завдяки 

цьому вдавалося підтримувати відносну стабільність в банківському секторі 

України. Деякі експерти вважають, що сьогодні в банківській сфері України 

складно запропонувати щось нове, тому очікується, що банківський сектор не 

буде пріоритетним напрямом інвестування. Доцільно розглянути динаміку кі-

лькості банків, що функціонують за участі іноземного капіталу в Україні, за 

2012–2016 рр. Аналізуючи наведені дані, можна говорити про тенденцію до 

зниження кількості банків, які мають взагалі банківську ліцензію, зокрема бан-

ків за участю іноземного капіталу та зі 100% іноземним капіталом. Станом на 

2012 р. було зареєстровано 175 банків, проте з 2013 р. ситуація погіршилась, а 

до 2016 р. залишилось лише 99 банків, які мають банківську ліцензію. Кількість 

банків, що функціонують за участі іноземного капіталу, скоротилася з 53 до 41 

банку, а банківських установ зі 100% іноземним капіталом – з 22 до 18 одиниць 

за аналізований період. Причиною скорочення кількості банків є «очищення» 

банківської системи України від неплатоспроможних банків, що зумовлено сут-

тєвим погіршенням якості кредитних портфелів, скороченням власного 

капіталу та збитковою діяльністю банків. Не менш важливим фактором, що 

впливає на рішення нерезидентів щодо вкладення їх коштів у фінансову систе-

му України є інвестиційний клімат, який сьогодні є вкрай несприятливим. 

Нестабільна політико-економічна ситуація та воєнні дії на сході України нега-

тивно впливають на діяльність банків та взагалі суб’єктів господарювання, а 

саме спостерігаються неякісний кредитний портфель банків, відсутність інсти-

туту захисту прав кредиторів, зниження економічної активності суб’єктів 

господарювання. Таким чином, банківський сектор України поступово втрачає 

свою інвестиційну привабливість. 

Слід зазначити, що, згідно з новою класифікацією НБУ, станом на 2017 р. 

25 банків входять до банків іноземних банківських груп. Отже, розглянемо де-

які з них більш детально (Рис.1.) ПАТ «СЕБ Корпоративний банк» позиціонує 

себе як банк, що обслуговує невелику кількість інституційних і корпоративних 

клієнтів зі Скандинавії, Прибалтики та Німеччини, які ведуть свій бізнес в 
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Україні. ПАТ «Креді Агріколь Банк» обслуговує аграріїв та міжнародні корпо-

рації. Незважаючи на нестабільність в Україні, закриття відділень в Криму та 

Донбасі, ―Credit Agricole‖ розглядає Україну серед 6 ключових країн для уні-

версального банкінгу. ПАТ «СІТІБАНК» позиціонує себе як банк для 

корпоративних клієнтів, інших банків та уряду.  

Проводячи кредитування юридичних осіб, здійснюючи торгівельні та ва-

лютні операції, отримує найбільші прибутки у банківській системі України. 

Міжнарода банківсь-

ка група 

Країна похо-

дження 

капіталу 

Дочірній банк в 

Україні 

 

 

Активи між-

народної 

банківської 

групи, млн. 

євро 

Сумарний 

рейтинг 

«SEB» Швеція «СЕБ Корпоративний 

банк» 

280 847 

 

3,90 

«DEUTSCHE BANK» Німеччина «Дойче банк ДБУ» 1 708 703 3,85 

«CREDIT AGRICOLE» Франція «Креді Агріколь Банк» 1 762 763 3,80 

«BNP PARIBAS» Франція «Укрсиббанк» 2 077 759 3,65 

«CITIGROUP» США «Сітібанк» 1 517 922 3,65 

«ING GROEP» Нідерланди «ІНГ Банк Україна» 992 856 3,50 

«UNICREDIT» Італія «Укрсоцбанк» 844 217 3,15 

«PKO BANK POLSKI» Польща «Кредобанк» 58 135 3,10 

«INTESA 

SANPAOLO» 

Італія «Правекс - банк» 646 427 2,80 

«RAIFFEISEN INTL» Австрія «Райффайзен Банк 

Аваль» 

121 624 2,70 

«PROCREDIT» Німеччина «Прокредитбанк» 6 070 2,60 

«SBERBANK» Росія «Сбербанк» 350 332 2,60 

«VTB BANK» Росія «ВТБ Банк» 169 472 2,45 

«OTP BANK» Угорщина «ОТП Банк» 34 830 2,10 

«GETIN HOLDING» Польща «Ідея Банк» 4 704 2,05 

«RUSSIAN STAND-

ARD» 

Росія «Форвард» 6 102 1,90 

«CREDIT EUROPE 

BANK» 

Туреччина «Кредит Європа Банк» 8 714 1,65 

«VNESH-ECONOM 

BANK» 

Росія «Промінвестбанк» 67 220 1,45 

«PIRAEUS BANK» Греція «Піреус Банк МКБ » 89 290 1,10 

«EFG EUROBANK» Греція «Універсал Банк» 75 518 1,10 

 

Рис. 1. Нова класифікація НБУ банків іноземних банківських груп, 

станом на 2017 р. 
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Варто відзначити, що важко доводиться російським банкам. Проте станом 

на 2017 р. їх налічується досить велика кількість: банк «Форвард», «БМ Банк», 

«ВТБ Банк», «VS Банк», «Сбербанк», «Промінвестбанк». Проаналізуємо найз-

битковіші банківські установи з іноземним капіталом за період з 1 січня 2015 р. 

по 1 січня 2017 р. За аналізований період «хронічна» збитковість, тобто та, яка 

перевищує два чи три роки, спостерігається в таких банках, як ПАТ «УКРСОЦ-

БАНК», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «ОТП БАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 

ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «Райффайзен Банк Аваль». Під час побудови рейтингу 

враховувалися такі фактори, як поєднання низького ризику країн походження 

капіталу, стійкої динаміки курсу акцій материнських груп з високою рентабе-

льністю, ліквідністю та якістю активів. Провідні місця посідають іноземні 

банки Швеції, Франції, Німеччини та США. Банки Росії та Греції займають ни-

зькі позиції рейтингу у зв’язку з нижчими рейтингами країн походження 

капіталу, вагомими причинами також є гірша якість кредитних портфелів та 

нижча забезпеченість високоліквідними активами порівняно з іншими інозем-

ними банками, представленими в Україні. Це свідчить про значні проблеми в 

банківській установі, на які акціонери повинні активно реагувати. Якщо порів-

няти розміри збитків за період 2014–2016 рр., то спостерігається збільшення 

обсягів заборгованості, причинами чого є скорочення доходів процентних ста-

вок, що є результатом погіршення кредитного портфеля; збільшення витрат на 

формування кредитних ризиків; значні витрати на оренду приміщень, а також 

персонал. Чeрез активну присутність в банківській сфері банків з іноземним 

капіталом є перелік проблем, що загрожують стабільному функціонуванню ба-

нківської cистемі України.  

Література: 

1. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пухов-

кіна та ін.; За заг. ред. Μ. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2001. — 602 с. 
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Результативність роботи  будь-якого суб’єкта господарювання в націона-

льній економіці  насамперед пов’язана з людськими ресурсами, спроможними 

вирішувати виробничі завдання та професійно рухатися  до стратегічних цілей. 

Ефективність роботи  будь-якого підприємства  залежить від якісної системи 

найму персоналу. Завдання менеджера з відбору персоналу – знайти та вибрати 

кращого співробітника, це вимагає наявності високої кваліфікації та професій-

ного досвіду. 

Проблемою найму персоналу займалися  такі вчені, як Армстронг М.,  

Балабанова Л. В.,  Гуткевич С. О.,  Крушельницька О. В., Мостенська Т. А., Ні-

кольський Є. М., Рульєв В. А.,  Хміль Ф. І. та ін. 

Система найму персоналу – це комплекс заходів, спрямованих на  залу-

чення і відбір претендентів  з урахуванням  відповідності його компетенцій до 

вимог вакантної посади та інтересів підприємства. 

Твердження, що висока результативність управління пропорційна ефек-

тивності  існуючої системи найму персоналу, є справедливим [1, с. 245]. 

Розрізняють внутрішні, зовнішні та альтернативні джерела найму персо-

налу на підприємстві. 

І. Внутрішні джерела: 

1. Створення підприємством нових робочих місць. Ці робочі місця відріз-

няються престижністю, умовами оплати праці,  змістом виконуваних функцій, 

професійним і кар’єрним ростом, іншими показниками. Оскільки  працівники 

на підприємстві  мають різний рівень кваліфікації, особисті якості, різне став-
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лення до роботи,  тому й виникає певне конкурентне середовище та бажання 

отримати  краще робоче місце. 

2. Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад. Конкурси дають 

можливість  усім бажаючим брати участь у змаганні за певне робоче місце або 

посаду, а це у свою чергу  сприяє ефективності дії ринку праці. У цьому  випад-

ку  найм персоналу вирішується за рахунок внутрішніх можливостей  

підприємства.  Персонал формується  з огляду на звільнені посади та за рахунок 

бажаючих змінити своє робоче місце. Представники зі сторони можуть прийма-

ти участь у конкурсі. 

3. Переміщення кадрів по ланках та рівнях всередині підприємства. Пе-

реміщення персоналу всередині  організації впливає на стабільність та швидко 

окупається. Персонал  швидше адаптується до колективу та нового виробничо-

го середовища.  Внутрішнє переміщення  дає можливість адміністрації 

управляти кар’єрою своїх працівників. 

4. Відкритий набір на вакантні місця. На підприємстві розповсюджують 

бюлетені, дають оголошення про всі можливі вакантні посади  в засобах масо-

вої інформації, в яких вказують  умови та критерії, за якими буде 

здійснюватися відбір. 

5. Внутрішнє суміщення. Воно застосовується як тимчасовий  захід або як 

перерозподіл обов’язків працівників, підкріплений системою додаткових вина-

город. 

6. Планомірне навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовка влас-

них кадрів. Таке джерело дає можливість підприємству через певний час 

забезпечити внутрішню потребу в кадрах. 

7. Пошук потрібних кадрів за допомогою працівників підприємства. У 

цьому випадку до пошуку нових  кадрів  залучають самих  працівників підпри-

ємства, які можуть запропонувати знайомим чи родичам подати заяву на роботу 

[2, с. 96]. 

До внутрішнього найму працівників необхідно  підходити диференційо-

вано. Важливо обов’язково виділити резерв, формувати стабільні колективи 
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робітників і спеціалістів, закріплювати їх за робочими місцями, вдосконалюва-

ти  матеріальне стимулювання їх роботи, підвищувати  престижність роботи. 

ІІ. Зовнішні джерела.  

1. Державна служба зайнятості. Вона є головним посередником на ринку 

праці, виконує функції з реєстрації вільних робочих місць та безробітних, яких 

повинна працевлаштувати, провести підготовку та перепідготовку кадрів. 

2. Використання довідкової інформації та агентів по працевлаштуванню. 

Людей, які самостійно шукають роботу,  не можна залишати поза увагою. 

3. Подання  оголошень у газети, журнали, на радіо та телебачення, на ре-

кламних щитах й у громадському транспорті, що повинно створити добрий 

імідж підприємства. 

4. Організація ―ярмарок професій‖, презентацій з метою інформування 

населення про наявність вакантних робочих місць. 

5. Використання можливостей профспілок. Досвід роботи цих організацій 

необхідно використовувати у пошуку чи звільненні  працівників. 

6. Школи, коледжі, університети, викладачі. Більшість вищих навчальних 

закладів, в т.ч. і Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефа-

ника, мають служби по працевлаштуванню випускників і зацікавлені в тому, 

щоб їх випускники отримали роботу, відповідно до їх кваліфікації [3, с. 205]. 

ІІІ. Альтернативні засоби  поповнення персоналу. 

1. Підприємство може користуватися послугами спеціалізованих установ 

у наймі працівників, які мають досвід певної роботи (агентства, бюро, фірми). 

2. Тимчасовий найм на роботу,  прийом студентів на період канікул чи 

практик, надурочна робота, спеціалізовані агенції з лізингу персоналу. 

Отже, результати діяльності підприємства залежать  від правильно підіб-

раних працівників. В сучасних умовах важливим питанням для системи найму 

працівників є її вдосконалення за допомогою сучасних технологій, які врахо-

вують внутрішні та зовнішні чинники, стратегічну спрямованість підприємства. 
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В Україні в останні роки відбулися події, які вимагають внесення змін до 

державної політики у сфері культури. Духовна реалізація людини можлива ли-

ше тоді, коли дотримується  співвідношення у суспільстві між культурою та 

владою, і як наслідок, розвиток держави та отримання соціальних і економічних 

благ населенням.  

Одним з ефективних засобів реалізації державної культурної політики є 

діяльність відкритого розвитку культурно-національних закладів і організацій, 

взаємообмін культурними заходами, реалізація культурного простору, і це мо-

же стати туризм. 

 Вивченням питання впливу туризму у розвиток культурної політики за-

ймались такі вітчизняні вчені: Петриченко П.А., Охріменко А.Г., Хахлюк А.М., 

Лук’янов А.В., Смирнов І.Г., Шатило О.А. та інші. 

Але на сьогоднішній день існує багато проблем в туризмі: не розроблено 

єдиного механізму щодо аналізу функціонування об'єктів культурної спадщини, 
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недостатня розвиненість внутрішнього туризму для регіонів, слабка туристична 

інфраструктура, незручні сполучення  транспортної складової тощо. 

Давно виділився і став самостійним такий вид туризму, як культурний, чи 

пізнавальний. Його основою є історико-культурний потенціал країни, що вклю-

чає всю соціокультурне середовище з традиціями і звичаями, особливостями 

побутової та господарської діяльності. 

За даними Адміністрації Держприкордонслужби, у 2017 році Україну від-

відало 14,4 млн. туристів, що на 6 % більше, ніж в 2016 році, табл.1. 

Таблиця 1  

    Кількості іноземних громадян, що відвідали Україну за  2010-2017 роки [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Іноземці, що в’їхали 

до України, млн. осіб 

23,5 23,9 24,6 25,7 13,0 12,9 13,6 14,4 

 

У 2017 році країнами-лідерами по числу іноземних громадян, які прибули 

до України є: Молдова, Білорусь, Росія, Польща, Угорщина, Румунія, Словач-

чина, Туреччина, Ізраїль та Німеччина. Порівняно з 2016 роком значно 

збільшився потік іноземних туристів з Білорусі (на 49,5%), Туреччини (на 

33,3%), Німеччини (на 22,5%) та Ізраїлю (на 20,2%).  

У розвитку міжнародної туристичної співпраці  велику роль відіграє дер-

жавне регулювання у  туризму. В Україні проводиться системна робота з 

адаптації туристичного законодавства відповідно до директив і стандартів Єв-

ропейського Союзу (далі -ЄС).  

В даний час укладено 8 міжнародних угод про співробітництво в галузі 

туризму з державами-членами ЄС. Розвивається договірно-правова база двос-

тороннього співробітництва з країнами ЄС. Найголовніша угода - це Угода про 

асоціацію України з ЄС, яка була підписана у 2014 році, але запрацювала у по-

вному об'ємі з 1 вересня 2017 року [2]. 

Для розвитку туризму, як складової частини державної політики в сфері 

культури та налагодження національної індустрії держава повинна впроваджу-
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вати співробітництво, як узгоджені дії системи партнерства на всіх рівнях 

влaди.  

В Україні стоїть така проблема, як брендування територій. 

Поняття «туристський бренд» є системним поняттям, що характеризує 

стратегію створення конкурентних переваг турпродукту, перспективність роз-

витку туристської діяльності і максимальне отримання соціально-економічного 

ефекту. 

З досвіду міжнародних туристичних компаній «туристичні бренду» 

внoсять  значний внесок в соціально-економічний розвиток країни.    

Одним з таких брендів є Trafalgar - саме таку назву носить сімейна турис-

тична компанія в Англії, яка надає понад 230 чудових туристичних турів в 

напрямку Нової Зеландії, Азії, Центральної і Північної Америки. До послуг 

тyристів місцева екзотика, знайомство з історією і культурою корінного 

нaселення і відмінний сервіс [3]. 

Розвиток туристичної галузі країни перетинається з таким важливою 

нaпрямком розвитку культурної політики, як  культурний простір. 

В статті Філіної А.П. проводиться дослідженню створення культурного 

простору в сучасних умовах. Автор розглядає проблему становлення культур-

ного простору, основні його види і форми культурної діяльності. Він є сферою 

задоволення інформаційних, культурних, дозвіллєвих потреб громадян. 

Кyльтурний простір – це загальний план, що окреслює контур людської поведі-

нки [4]. 

31 травня 2018 року, на колегії Донецької облдержадміністрації затверди-

ли проект концепції розвитку Єдиного українського культурного простору 

Донецької області. Метою проекту є формування у мешканців області усвідом-

лення того, що культура нації починається з культури кожної громади і є 

основою духовного життя людини [5]. 

Даний пріоритет представляє формування позитивного іміджу міст, райо-

нів, об’єднаних територіальних громад, який сприятиме росту інвестиційної 

привабливості, інтеграції культурної спадщини в життя громад Донеччини, 
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фoрмуванню умов для розвитку малого і середнього бізнесу в сервісній сфері та 

налагодження співпраці з міжнародними організація. 

Інструментом реалізації Єдиного українського культурного простору До-

нецької області є 34 проекти міст, районів, об’єднаних територіальних громад, 

які сприятимуть підвищенню туристичної привабливості регіону. 

Дані проекти складають цілий комплекс методів і заходів, спрямований 

на збереження та популяризацію традицій, історії, звичаїв та обрядів України і 

це може бути представлено, як брендинг Донецької області. Унікальність цього 

брендингу полягає у національній ідентичності та оригінальності, побудований 

на підгрунті відомих історичних постатей, чи історичних подій, легенд, своєрі-

дній степовій природі Донеччини, шляхом проведення культурно-масових 

заходів, що сприятимуть зросту патріотичної свідомості громадян.  

Таким чином, активізація розвитку пріоритетів в державній політиці у 

сфері культури, таких, як туризм та  культурний простор забезпечить приско-

рення соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприятиме 

підвищенню якості життя населення, гармонійному розвитку і консолідації су-

спільства, популяризації традицій, історії, звичаїв та обрядів України у світі. 
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Актуальність дослідження полягає в тому, що в останні роки загострення 

внутрішнього та зовнішнього конкурентного середовища, висуває на перший 

план завдання підвищення ефективності виробництва підприємства, в якому 

традиційно одне з найважливіших місць займає механізм управління ним. Крім 

того для сучасних умов господарювання характерне досягнення високих кінце-

вих результатів з мінімальними витратами виробничих ресурсів.  

Тому один з напрямків підвищення ефективності виробництва є підви-

щення якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається за 

рахунок максимального використання науково-виробничого та інженерно-

технічного потенціалу без додаткових інвестицій. Алгоритм забезпечення ефек-

тивного механізму управління виробництвом представлений на рис. 1. 

Алгоритм забезпечення ефективного механізму управління виробництвом 

побудований з урахуванням досвіду провідних підприємств і фірм, організацій 

з різними формами власності, який підтверджує, що ефективність роботи зале-

жить від ряду чинників таких, як здатність до адаптації і своєчасного 

реагування на зміни кон'юнктури ринкового простору, конкурентоспромож-
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ність продукції і організація ефективного виробництва, активізація інвестицій-

но-інноваційної політики, рівень фінансової безпеки.  

Отже, запропонований алгоритм забезпечення ефективного механізму 

управління виробництвом спрямований на підвищення результативності роботи 

підприємств при мінімальних обсягах інвестування. Одним з таких напрямків є 

вдосконалення організації виробництва та управління на підприємствах, так як 

реалізація багатьох організаційно-економічних резервів не тільки не пов'язана з 

великими капітальними витратами, але і призводить до вивільнення капіталь-

них коштів. 

Література: 

1. Андрусів У.Я. Концептуальні засади формування ефективного механізму 

управління підприємствами / У.Я. Андрусів // Наукові записки Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць 

/ ред. кол. : І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук . – Острог : Видавництво Національ-

ного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 8-14. 

2. . Полянська А.С. Розвиток промислових підприємств на засадах ситуа-

ційного управління: теорія та методологія : автореферат на здобуття наук. ступ. 

доктора екон. наук : спец. 08.00.04 / А.С. Полянська. – Івано-Франківськ, 2012. 

– 44 с. 

3. Копитова І.В. Система критеріїв оцінки ефективності функціонування 

cистем управління виробництвом / І.В. Копитова // Вісник Національного 

унiверситету водного господарства та природокористування: 36. наук. пр. - 

Рiвне: НУВГП. - 2005. - Вип. 2 (30). - С. 52-60. 



38 
 

 

Рис. 1. Алгоритм забезпечення ефективного механізму управління 

вирoбництвом 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ  

 

                                                          Піддубна А. В.,  

                                            аспірант  Інституту Законодавства  

Верховної Ради України 

м. Київ, Україна 

Економічне зростання й посилення суспільно-економічного розвитку це 

ключова мета інновацій . Однак, як показує практика, за певних умов інновації 

можуть також обумовлювати соціальну нерівність та ізоляцію. У цьому кон-

тексті при аналізі процесів соціально-економічного розвитку варто виокремити 

важливу роль впровадження інновацій, спрямованих на забезпечення рівних 

можливостей і доступності результатів технологічного прогресу, причому не 

тільки в рамках різних соціальних верств населення, але також і в різних геог-

рафічних регіонах. Найбільш актуальним в підходах щодо вибору моделей 

економічного розвитку та в політичних настановах міжнародних організацій і 

окремих країн постає питання про «інклюзивні» інновації та інноваційні проду-

кти, спрямовані на поліпшення добробуту малозабезпечених і маргінальних 

груп населення, зокрема, з позицій їхнього доступу до основних державних 

пoслуг. 

Серед 74 країн світу, що розвиваються Україна посіла 49-е місце, відпові-

дно до індексу інклюзивності економічного розвитку, який оцінює ступінь 

поширеності позитивних ефектів економічного зростання на всі верстви насе-

лення. Результати щорічного дослідження індексу «The Inclusive Development 

Index» (IDI) 2018 року оприлюднені на сайті Всесвітнього економічного фору-

му. Згідно з дослідженням, інклюзивність економічного розвитку в Україні за 

останні 5 років знизилася на 6,8%. 

Економічна сутність самого поняття «інклюзивності» найбільш повно 

рoзглядається в роботах сучасних економістів – Робінсона й Ейсемоглу: 

inclusive – це залучення до процесу усіх, без відмінностей і обмежень [1], [2, 
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с.544]. На думку українських вчених Базилюк А.В. та Жулин О.В., інклюзія по-

лягає у адаптації системи до потреб людини. «Концепція інклюзивного 

розвитку передбачає, що кожен суб’єкт економіки є важливим, унікальним, цін-

ним для суспільства і має можливості, щоб задовольнити свої потреби» [3, с.5-

12]. Тобто, в узагальненому розумінні інклюзивний (від англ. Inclusiveness – за-

лученість) є новітнім трактуванням сучасного розвитку, сутність якого полягає в 

необхідності посилення залучення до вирішення проблем розвитку усіх верств 

населення, а також зростання залученості до розвитку усіх територій. Досяг-

нення інклюзивного розвитку є ключовим завданням, що перебуває у центрі 

уваги урядів багатьох країн, оскільки високий рівень нерівності негативно поз-

начається на добробуті й економічному зростанні. 

Розгляд нових підходів в інноваційній політиці, що використовуються у 

світі, має важливе значення для України, оскільки соціальний аспект інновацій-

ного розвитку у вітчизняній практиці є недостатньо дослідженим. Слабкість 

внутрішнього інноваційного потенціалу створює жорсткі бар’єри у економічно-

му розвитку та підвищує ризик прискореного вичерпання наявних драйверів 

економічного зростання.  

За даними Мінсоцполітики в Україні проживає 2,8 млн. громадян з інвалі-

дністю, у тому числі пенсійного віку. І лише 37% осіб працездатного віку є 

офіційно влаштованими, при цьому рівень безробіття серед молоді до 25 років 

виріс майже до 23%. В Україні бідняками офіційно вважаються люди, які мають 

прибуток менше 75% середнього прожиткового мінімуму, отже згідно статисти-

чних даних, таких у нашій країні налічується 28% від усього населення.  

Однією із ключових складових інноваційного потенціалу в Україні мо-

жуть бути сімейні фермерські господарства, які в багатьох країнах є основою 

підвищення загального добробуту значної частки населення. 

Важливим питанням у здійсненні інклюзивних інновацій є створення від-

повідних інклюзивних економічних інститутів, які сприяють і заохочують 

участь великих мас людей у різних видах економічної діяльності, що приносять 

найкраще використання їхніх талантів і майстерності й надають можливість 
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iндивідам робити той вибір, який вони бажають. Інклюзивні інститути сприя-

ють формуванню інституційного середовища за обов’язкової участі 

представників науки і освіти. інноваційних підприємців, спроможних генерува-

ти інклюзивні інновації, й відповідного правового поля, яке регламентує права 

власності, зaхист інтелектуальної власності, контрактні умови здійснення ін-

клюзивної діяльності. З економічної точки зору, важливим аспектом розробки та 

реалізації сучасних інклюзивних інновацій за умови наявності відповідних ін-

ститутів є вибір та формування інклюзивної бізнес-моделі – економічно 

доцільної схеми ведення підприємницької діяльності, що включає бідних як 

споживачів, покупців, працівників, виробників і підприємців на всіх етапах ла-

нцюжка створення доданої вартості, забезпечуючи взаємовигідний розвиток для 

всіх її учасників [4]. Серед переваг інклюзивних бізнес-моделей не тільки без-

посередній прибуток і підвищення доходів. Для бізнесу – це розвиток 

інноваційних підходів, розширення ринку, зміцнення систем постачання. Для 

бідних – підвищення продуктивності, стійкий дохід, розширення можливостей, 

сприяння поліпшенню життя і досягненню країнами Цілей розвитку тисячоріч-

чя (ЦРТ) шляхом забезпечення основних потреб, надаючи бідним можливості 

для підвищення доходів і знаходження контролю над своїм життям. Проте, уза-

гальнений досвід показує, що існують основні проблеми у цій сфері: обмежена 

інформація про ринки, неефективне регулювання, нерозвинена інфраструктура, 

нестача знань і досвіду, обмежений доступ до фінансових продуктів і послуг. 

Тому багато компаній досягають успіху на так званих «бідних ринках», викори-

стовуючи творчий підхід до подолання перешкод: адаптація товарів і послуг; 

інвестиції в подолання бар’єрів на ринку; максимальне використання сильних 

сторін бідних; об’єднання ресурсів і досвіду з аналогічними організаціями; діа-

лог з урядом з питань розробки ексклюзивної політики. Зокрема, серед 

поширених сьогодні інструментів роботи на інклюзивних ринках є розробка 

карт розвитку ринків, що допомагають знайти нові можливості, відображаючи 

доступ до водопостачання, кредитування, електрики або послуг телефонного 

зв’язку. Вони пропонують візуальний огляд потенційних ринків і супроводжу-
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ються інформацією про структуру ринків, включаючи дані про постачальників 

різних товарів і послуг. 

Слід зазначити, що у більшості випадків інклюзивні інновації пов’язують 

з поняттям «frugal innovations» («скромні інновації»), які спрямовані на запобі-

гання непотрібних функцій високотехнологічних продуктів, розроблених для 

ринків з високим рівнем доходів [5, с.187-202], [6]. Такі нові моделі інновацій 

були задумані як «інновації для груп населення з низьким і середнім рівнями 

доходів, країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою». За озна-

кою типу або джерела інновацій – це так звані «поступові інновації», засновані 

на закордонних технологіях і/або знаннях місцевих особливостей, традиційних 

знаннях, сформованих «в силу необхідності». 

Розвиток інклюзивних ринків в Україні має бути важливим кроком у реа-

лізації цілісної концепції системи соціального захисту населення, акцентованої 

на зниженні соціальних ризиків для незаможних і уразливих верств населення, 

на створення умов для скорочення малозабезпеченості, сприяти у формуванні 

активної політики зайнятості й скорочення безробіття, включаючи: а) організа-

цію суспільних робіт, б) розвиток автоматизованої системи інформації з 

локальних ринків праці, насамперед по банку вакансій, і організацію обміну ін-

формацією, хоча б в межах сусідніх адміністративних районів, в) професійну 

підготовку й перепідготовку незайнятих на основі тристоронніх договорів між 

службами зайнятості, роботодавцями й навчальними закладами та ін. Для цього 

необхідно розглядати інклюзивні бізнес-моделі як елемент загальної ділової 

стратегії, спрямованої на залучення уразливих верств населення в ділову діяль-

ність у різних галузях національного господарства.  
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В результаті адміністративно-територіальної реформи та формування 

об’єднаних територіальних громад, такі громади одержують відповідні фінан-

сові ресурси та спектр повноважень, якими на даний час володіють міста 
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обласного значення. Відповідно до законодавства [1], до власних повноважень 

об’єднаних територіальних громад віднесено: 

- планування розвитку територіальної громади; 

- формування та затвердження місцевого бюджету; 

- затвердження програм соціально-економічного розвитку громади та кон-

троль за їх виконанням; 

- управління майном, яке є в комунальній власності; 

- встановлення, в межах, визначених законодавством, місцевих податків та 

зборів; 

- сприяння розвитку підприємництва та залучення інвестицій на територію 

адміністративно-територіальної одиниці; 

- управління земельними ресурсами, надання дозвoлів на будівництво та 

прийняття будівель в експлуатацію; 

- розвиток та утримання місцевої інфраструктури; 

- будівництво та утримання доріг, газо-, теплопостачання, водовідведення; 

- благоустрій території громади; 

- забезпечення громадської безпеки через організацію осередків муніципа-

льної поліції та протипожежної безпеки; 

- організація пасажирських перевезень.  

До делегованих повноважень віднесено: 

- надання соціальної допомоги через територіальні центри; 

- надання адміністративних послуг через відповідні центри; 

- надання первинної медичної допомоги; 

- утримання та управління школами та дошкільними закладами; 

- утримання клубів, стадіонів, бібліотек і спортмайданчиків. 

Реформа децентралізації та формування об’єднаних територіальних громад 

характеризується запровадженням комплексних змін в організації та функціо-

нуванні місцевих бюджетів. Основними напрямами реформування є: 

- досягнення автономії місцевих бюджетів через самостійне формування 

бюджетів на локальному рівні, спрощення процедури запозичень від міжнарод-
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них фінансових організацій, одержання права самостійного вибору установ об-

слуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів і власних 

надходжень бюджетних установ тощо; 

- забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів через встанов-

лення єдиних нормативів відрахування за кожною складовою ланкою бюджету, 

розширення джерел доходів місцевих бюджетів, запровадження горизонтальної 

системи вирівнювання податкоспроможності територій тощо; 

- розширення податкової бази місцевих бюджетів через перерозподіл зага-

льнодержавних податків та зборів, запровадження акцизного податку з 

реалізації підакцизної продукції, передачу з доходів спеціального фонду до до-

ходів загального фонду єдиного податку та податку на майно, перегляд 

податкової бази та податкових ставок; 

- стимулювання територіальних громад до об’єднання через закріплення за 

бюджетами об’єднаних територіальних громад 60% податку на доходи фізич-

них осіб, запровадження прямих міжбюджетних відносин місцевих бюджетів 

ОТГ з державним бюджетом тощо; 

- передача повноважень на місця, а саме: видатків на забезпечення медич-

них заходів, видатки на спеціалізовані школи та позашкільні навчальні заклади, 

на утримання бібліотек, музеїв, театрів, фізкультурно-спортивних товариств, 

видатки на соціальний захист чорнобильців і соціальну реабілітацію інвалідів 

тощо [2]; 

- зміни системи міжбюджетних трансфертів через запровадження нових 

видів трансфертів та зміну правил їх надання; 

- зміна адміністративно-територіального устрою та формування  об’єдна-

них територіальних громад, яке дозволить: по-перше, не розпорошити бюджетні 

кошти, а акумулювати їх для забезпечення розвитку територіальних громад, які 

входять до складу ОТГ, для їх рівномірного розподілу між населеними пунктами 

територіального формування; по-друге, зменшити штат управлінського апарату; 

по-третє, одержати додаткові фінансові ресурси та пoвноваження через функціо-

нування в бюджетній системі на рівні міст обласного знaчення. 
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Основні зміни, які відбуваються в системі організації влади та фінансу-

вання об’єднаних територіальних громад дозволяють нарощувати власну 

фінансову базу та надавати широкий спектр послуг населенню, що позитивно 

впливає як на розвиток громади, так і країни загалом. 
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Міжнародна інтеграція – це особливий етап у процесі інтернаціоналізації 

господарського життя, що веде до створення нової якості – цілісності відособ-
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леного господарського комплексу декількох держав. Це об’єктивний процес 

зближення країн світу та їхніх суб’єктів у всіх сферах людського життя на 

oснові спільності загальнолюдських інтересів.  

Ознаки інтеграції: взаємопроникнення і переплетення національних ви-

робничих процесів; на цій основі відбуваються глибокі структурні зміни в 

економіці країн-учасниць; необхідність і цілеспрямоване регулювання інтегра-

ційних процесів; виникнення міждержавних структур. 

У своєму розвитку міжнародна інтеграція проходить ряд етапів, кожен з 

яких передбачає більш широку інтеграцію і має свої особливості. 

Вона характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, про-

веденням узгодженої державної політики як у взаємних економічних 

відносинах, так і у відносинах з третіми країнами. 

Міжнародна економічна інтеграція означає: співробітництво між націона-

льними господарствами різних країн, ліквідацією бар’єрів у торгівлі між 

країнами, зближення ринків кожної з країн з метою створення єдиного спільно-

го ринку. 

Ознаки інтеграції: усунення обмежень; взаємопроникнення виробничих 

систем; узгодження законодавств і стандартів; міждержавні (наднаціональні) 

органи; єдина валюта; інфраструктура; єдина зовнішньоторговельна політика; 

узгодження внутрішньої політики (економ, соціальної і т.д.) 

Розрізняють такі фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції: 

поглиблення міжнародного поділу праці; соціально-економічна однорідність 

національних підприємств; розвиток науково-технічного прогресу; близькі рів-

ні економічного розвитку груп країн; тісне переплетіння національних економік 

на макрорівні; тривалий період співробітництва; спільні кордони і умови розви-

тку; розвиток комунікаційних можливостей; спільність культурних та 

історичних традицій; цілеспрямована діяльність державних органів та партій 

країн щодо інтеграційних процесів; об’єктивна необхідність спільного вирі-

шення глобальних проблем людства. 

Розглянемо варіанти виходу на світовий ринок, до яких відносяться: зона 
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вільної торгівлі, митний, економічний, валютний та політичний союз. 

Зона вільної торгівлі – це пільгова зона регіонального типу, у межах якої 

підтримується вільна від митних і кількісних обмежень міжнародна торгівля 

країн-учасниць (зона вільної торгівлі промисловими товарами в Європі). 

Митний союз – це спільна митна територія країн з повною ліквідацією 

мит у взаємних відносинах і з єдиним митним тарифом по відношенню до ін-

ших країн, ринок з вільним переміщенням в його межах капіталів, товарів, 

послуг і робочої сили. У процесі вирішення знаходяться такі питання, як: повне 

узгодження економічної політики і вирівнювання економічних показників. Ме-

тою митного союзу є: полегшити взаємну торгівлю країн-учасниць, і в той же 

час, не створювати додаткових перешкод у торгівлі з третіми країнами. 

Економічний союз – це об’єднання національних економік декількох кра-

їн на основі митного союзу, спільного ринку, уніфікації фінансових систем і 

проведення спільної валютної політики. Він виникає на етапі високого еконо-

мічного розвитку. Проводиться погоджена (чи навіть єдина) економічна 

політика і на цій основі йде зняття всіх перешкод. Створюються міждержавні 

(наддержавні) органи. Йдуть великі економічні перетворення у всіх країнах-

учасницях. 

Валютний союз – форма економічного союзу й одночасно велика його 

складова. Характерними рисами валютного союзу є: погоджене (спільне) пла-

вання національних валют; установлення за згодою фіксованих валютних 

курсів, що цілеспрямовано підтримуються Центробанками країн-учасниць; 

створення єдиної регіональної валюти; формування єдиного регіонального бан-

ку, що є емісійним центром цієї міжнародної валютної одиниці. 

Повна економічна інтеграція – це єдина економічна політика і, як наслі-

док, уніфікація законодавчої бази. Її умови: загальна податкова система; 

наявність єдиних стандартів; єдине трудове законодавство; 

Політичний союз – це об’єднання країн на основі укладання спільного до-

говору з метою проведення спільної політики у всіх сферах суспільного життя. 

Першою і найбільш розвиненою формою економічної інтеграції є Євро-
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пейське Економічне Співтовариство (ЄЕС). Воно формувалось поступово. У пе-

рші роки після Другої світової війни функціонував митний, а потім і 

економічний союз Бельгії, Нідерландів і Люксембургу (Бенілюкс). У 1951 р. бу-

ло створено Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС). Зрештою, 25 

березня 1957 р. у Римі шість країн Західної Європи – Бельгія, Люксембург, Іта-

лія, Нідерланди, Франція і ФРН уклали договір про створення Європейського 

економічного співтовариства (ЄЕС). Його нерідко називали «Спільним ринком». 

З 1994 р. відповідно до Маастрихтських угод (1992 р.) ЄЕС було транс-

формоване в Європейський Союз (ЄС), а на його території сформувався єдиний 

економічний простір. У 1995 р. кількість країн-учасниць зросла до п'ятнадцяти. 

До засновників приєдналися Великобританія, Ірландія, Іспанія, Португалія, 

Греція, Австрія, Данія, Фінляндія та Швеція. Нині до складу цього регіонально-

го об'єднання входить 27 країн-членів, в тому числі і декілька колишніх 

соціалістичних держав Східної Європи. 

Міжнародна економічна інтеграція ставить перед собою такі цілі: досяг-

нення найбільш високої ефективності виробництва; можливість регулювання 

соціально-економічних процесів на регіональному рівні; насичення ринку това-

рами; забезпечення економічної і політичної консолідації та міжнародної 

воєнної безпеки. 

Міжнародна економічна інтеграція ставить перед собою формування спі-

льного ринку як об’єднання національних ринків декількох країн в єдиний 

великий  

Наслідки й ефективність міжнародної економічної інтеграції для еконо-

мічного розвитку країн-учасниць мають свої переваги й недоліки. 

Переваги: збільшення розмірів ринку – ефект від масштабів виробництва 

(для країн з малою ємністю національного ринку), який передбачає необхід-

ність визначення оптимального розміру підприємства; зростання конкуренції 

між країнами; забезпечення кращих умов торгівлі; розширення торгівлі парале-

льно з поліпшенням інфраструктури; поширення передової технології. 

Негативні наслідки економічної інтеграції: для більш відсталих країн це 
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приводить до відтоку ресурсів (факторів виробництва), йде перерозподіл на ко-

ристь більш сильних партнерів; олігопольна змова між транснаціональними 

корпораціями країн-учасниць, що приводить до підвищення цін; ефект утрат 

від збільшення масштабів виробництва при дуже сильній концентрації, можли-

вість відтоку ресурсів на користь більш сильних країн. 

В процесі розвитку міжнародної інтеграції відбувається розширення і по-

глиблення економічних відносин між країнами; групами країн; підприємствами 

і організаціями, які знаходяться в різних державах. Міжнародні економічні від-

носини – це система економічних зв'язків з приводу виробництва, розподілу, 

обміну і споживання продуктів, що вийшли за рамки національних кордонів, 

одна із форм міжнародних відносин. Ядром сучасних міжнародних економіч-

них відносин виступає міжнародна економічна діяльність економічних 

суб’єктів, насамперед, підприємств, в міжнародній сфері, на міжнародному ри-

нку Діяльність їх спрямована на отримання економічних результатів, передусім 

прибутку. 

Основні риси процесу економічних відносин на світовому ринку:  зміню-

ється форма виробництва, вона переходить у міжнародну форму в вигляді 

транснаціональних корпорацій; змінюється зміст виробництва і обміну під 

впливом спеціалізації, тобто орієнтація національної економіки на міжнародні 

стандарти; відбуваються принципові зміни в господарському житті; формують-

ся міжнародні центри керування, спільні підприємства, міжнародні системи 

інформації, система міжнародних стандартів. 

Діяльність підприємств на міжнародному ринку здійснюється в таких фо-

рмах: експорт та імпорт товарів та послуг; контрактні, коопераційні угоди 

(ліцензування, франчайзинг); господарська діяльність  за кордоном (науково-

дослідницькі роботи, банківські операції, страхування, підрядне виробництво, 

оренда).  

Отже, світове господарство пройшло складний шлях свого розвитку. Його 

характерними рисами було поступове подолання економічної відособленості і 

утвердження різноманітних видів міжнародних інтеграційних об'єднань. 
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Актуальність питання забезпечення конкурентоздатності салонів краси 

обумовлюється тим, що це одна із пріоритетних задач у підприємництві, а та-

кож зміною вимог населення до здоров’я та зовнішнього вигляду. Слід 

зауважити, що конкурентоздатність салону краси (КСК) – це, в першу чергу, не 

відкрита боротьба з конкурентами, а процес взаємодії з конкурентним середо-

вищем та використання переваг конкурентів на свою користь з метою 

забезпечення прихильності клієнтів до послуг салону, збільшення клієнтської 

бази і як наслідок отримання приросту прибутку.  

Бізнес, пов’язаний з салоном краси, характеризується достатньо широкою 

палітрою різних методів для ведення конкурентної боротьби. Серед яких необ-

хідно зазначити: 

- формування кадрової складової за рахунок залучення найкращих, 

високопрофесійних майстрів із забезпеченням належного рівня оплати праці як 
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основного стимулу досягнення високого рівня якості надання послуг; 

- спрямування фінансових ресурсів у високоякісне сучасне обладнання 

як інноваційного заходу формування великої клієнтської бази. 

Слід зазначити, що інноваційні зміни необхідно здійснювати на основі 

комплексного підходу, який базується на розширені асортименту послуг салону 

краси, різноманітністю витратних матеріалів та методик; 

- формування довіри до салону краси шляхом створення доступно – ко-

мфортного обслуговування; 

- створення мобільного додатку салону краси, який забезпечить зруч-

ність замовлення послуг та надасть можливість салону здійснювати моніторинг 

дій своїх клієнтів та визначати необхідність в розширені послуг. 

Застосування вищеперелічених інструментів забезпечення КСК буде 

сприяти розвитку салону, а саме діяльності, спрямованої, з однієї сторони,  на 

збільшення попиту серед споживачів, з іншої – на покращення самого салону 

шляхом підвищення кваліфікації, поповнення переліку процедур, закупівлі но-

вої техніки, тощо. 

Механізм розвитку успішного салону краси включає наступні етапи: 

- аналіз поточної клієнтської бази, з метою визначення кількості відвіду-

вачів, частку постійних клієнтів, втрачених та тих, які вперше відвідали салон, 

кількість відвідувань протягом місяця, середній чек салону, майстра та підроз-

ділу; 

- створення маркетингового плану, спрямованого на формування про-

грами лояльності клієнта; 

- оцінка завантаження салону з метою визначення не використаного часу 

співробітниками, простою техніки та площі приміщення, яка не використовува-

лася;  

- оцінка ефективності рекламних заходів з метою оптимізації викорис-

тання фінансових ресурсів; 

- аналіз пропозицій конкурентів для визначення напрямку розширення 

портфелю послуг салону; 
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- формування програми індивідуального підходу до клієнта; 

- оцінка напрямків використання фінансових ресурсів з метою оптима-

льного їх розподілу за категоріями пріоритетності. 

Реалізація даного механізму надасть можливість салону краси здійснюва-

ти успішний бізнес, на належному рівні реагувати та адаптуватися до змін, 

відповідати постійно змінюючому попиту, збільшувати свої масштаби діяльно-

сті та відповідати вимогам сучасною індустрії краси.  
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тимального варіанту рекламного звернення і формування комплексу рекламних 

заходів, що забезпечать максимальне охоплення представників групи цільового 
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У процесі вибору засобів поширення рекламного звернення необхідно ві-

дповісти на три питання: 

a) де розміщати рекламне звернення; 

b) коли і з якою частотою розміщати рекламу; 

с) які конкретні носії реклами потрібно використовувати. 

Вирішуючи питання про те, який чи які засоби реклами використовувати 

в рекламній кампанії, необхідно звернути увагу на два важливі моменти: 

1. Пріоритетні напрями використання засобів реклами. 

2. Врахування недоліків та переваг кожного із засобів реклами. 

Засоби реклами (канали поширення рекламних звернень) вибираються 

таким чином, щоб ефективно досягти уваги цільової аудиторії. 

Основними критеріями при виборі каналів поширення рекламних послань 

є забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії, відповідність вар-

тості розміщення реклами з рекламним бюджетом і відповідність характеру 

рекламного повідомлення особливостям каналу. 

Крім того, вибір засобів реклами проводиться таким чином, щоб забезпе-

чити необхідне географічне охоплення споживачів та бажану частоту й форму 

подачі матеріалу. 

При виборі засобів поширення рекламних посилань варто мати на увазі, 

що разовий, одиничний контакт із потенційним покупцем не має практичної 

комерційної цінності. Результат може принести тільки систематична рекламна 

робота, причому важливо, щоб контакти, що виникають, не були відділені один 

від одного занадто великими проміжками часу: оптимальним вважається що-

тижневий контакт, рідкі контакти сприймаються як разові й мають дуже низьку 

комерційну цінність. 

Найчастіше запорукою високої ефективності рекламного повідомлення 

може послужити комбінація засобів поширення інформації. 

Постановка проблеми. Рекламодавцю потрібно вибрати найбільш рен-

табельний для нього засіб поширення реклами. Наприклад, якщо оголошення 

має з'явитися в журналах, фахівець спочатку вивчає дані про їх наклад і розцін-
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ки на оголошення різних розмірів з друкуванням у кольорі чи без нього, різних 

місць розташування, а також дані про періодичність виходу журналів. Потім він 

робить оцінку журналів за такими показниками, як вірогідність, престижність, 

наявність регіональних видань і видань із професійним ухилом, якість полігра-

фічного відтворення, редакційна політика, тривалість термінів замовлення і 

психологічний вплив на читачів. 

Зробивши таку оцінку, фахівець приймає рішення, які конкретно засоби 

масової інформації забезпечать необхідні йому показники охоплення, частотно-

сті і впливу в рамках виділених асигнувань у відповідності зі своєю рекламною 

політикою. 

Рекламодавцю варто визначити, яке число споживачів у рамках цільової 

аудиторії має познайомитися з його рекламною кампанією за конкретний відрі-

зок часу. Рекламодавцю варто вирішити також, коли і скільки разів за 

конкретний відрізок часу повинен зустрітися з його рекламним оголошенням 

середній представник цільової аудиторії. 

У рамках конкретного різновиду засобів реклами, скажемо журналів, те 

саме звертання в одному журналі може сприйматися як більш достовірне, ніж в 

іншому. Якщо прогортати газети обсягом більш 4 аркушів, то можна помітити, 

що великі рекламодавці розміщають свої рекламні оголошення декілька раз. В 

одній газеті можна зустріти від 2 до 5 рекламних оголошень одного рекламода-

вця (все залежить від роду газети). 

Що стосується телебачення і радіо, то тут зрозуміло, що найбільш ефек-

тивні рекламні звертання у вечірніх та ранкових ефірах. В усіх видах реклами є 

загальні риси, що виявляються в принципах формування рекламного повідом-

лення, а саме повідомлення має бути: 

 коротким, тобто необхідно бути навести ті вигоди, що одержує від даного 

товару чи послуги потенційний споживач; 

 цікавим покупцю, тобто, крім згадування про прямі вигоди й системи га-

рантій фірми, варто створити сприятливу атмосферу й образ даного 
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товару чи послуги, широко залучаючи образи краси, надійності, зруч-

ності; 

 достовірним, це правило стосується як змісту, так і оформлення реклам-

ного повідомлення: вони мають відповідати один одному; 

 зрозумілим, тобто зрозумілим потенційному покупцю фірми. 

 динамічним, тобто варто вибирати енергійні, ємні слова, дієслова в нака-

зовому способі. Стиль викладу має виражати впевненість у тому, що 

передається в рекламному повідомленні; 

 повинно повторюватися, тобто для будь-якого виду реклами існує опти-

мальна кількість повторень, і потенційний покупець одержує можливість 

побачити рекламне повідомлення й відреагувати; 

 повинно виділятися серед інших рекламних повідомлень, тільки тоді 

підприємство знайде потенційних покупців. 

На зміст рекламного повідомлення впливають наступні фактори: 

 до якої групи належить даний товар; 

 характеристики товару чи послуги; 

 ознаки й характеристики цільових сегментів; 

 політико-економічні характеристики цільових сегментів; 

 предмет реклами (товар, товарна марка чи фірма); 

 життєвий цикл товару. 

Дуже часто при виборі рекламної стратегії варто враховувати також се-

зонний характер споживання окремих видів товарів, продукції чи послуг; 

періоди літніх відпусток, святкові дати й інші подібні факти. 

Пряма поштова реклама («директ мейл»), рекламні матеріали, передані 

безпосередньо потенційному споживачеві. 

Основними засобами розповсюдження реклами є: 

Друкована реклама: 

 листівка, малоформатне відносно недороге видання без фальцювання 

(згинів); 



57 
 

 проспект: багато сторінковий, зброшурований , добре ілюстроване ви-

дання; 

 каталог: за формою той же проспект, але відрізняється від нього змістом: 

у нього входять тільки  основні зведення про кожен тип, вид, зразку про-

понованої продукції (послуг); 

 буклет: сфальцьоване (в один або кілька разів) багатоколірне добре 

ілюстроване видання; 

 бродсайт: аркушевий рекламний матеріал великого формату, складається 

і розсилається поштою без конверта; 

 плакат: не сфальцьоване багатоколірне видання великого формату, при-

свячене якому-небудь товарові і (або) фірмі, його випускаючої; 

 календарі, фірмові блокноти, папки — див. «Сувенірна реклама». 

Реклама в друкованих виданнях: 

 у центральних, місцевих і відомчих газетах; 

 у журналах загального призначення, науково-популярних, галузевих, 

фірмових; 

 у спеціалізованих довідниках; 

 у книгах і підручниках.  

 Екранна і радіо реклама: 

 кіно - і відеофільми (кліпи, споти) для демонстрації на кіноекрані, по те-

лебаченню і за допомогою відеомагнітофонів; 

 радіо ролики  і радіофільми для ефірної трансляції і прослуховування з 

магнітофонів; 

 слайд-фільми (кольорової і чорно-білі) для демонстрації на екранах або 

спеціальних установках на виставках, при особистих контактах; різновид 

— поліекранний озвучений слайд-фільмом: посилений аудіовізуальний 

вплив при відносно незначному подорожчанні в порівнянні зі звичайним 

слайд-фільмом. 

Зовнішня реклама: 
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 планшети і щити в різному просторовому розташуванні; 

 світлові  екрани (« рядок що біжить,», нерухоме зображення, що рухаєть-

ся зображення); 

 вивіски; 

 Реклама на носіях, що рухаються: 

 малюнки і написи на бортах транспортних засобів (потяга, автобуси, теп-

лоходи); 

 реклама за допомогою авіа засобів (підйом рекламних матеріалів у по-

вітря повітряними кулями, дирижаблями, вертольотами), розкидання 

рекламних матеріалів з авіа засобів,  рекламні польоти. 

Реклама на місці продажу: 

 вітрини магазинів з товарами; 

 Банери : прямокутні або трикутні планшети з рекламним текстом; 

 упакування товарів; 

 ярлики, цінники і т.п.  

Сувенірна реклама: 

 поліграфічного виконання (блокноти, календарі, папки, плакати); 

 промислового виконання (значки, брелки, авторучки, сумки, термометри і 

т.д.). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питань рек-

лами займалися українські вчені такі як С.С. Гаркавенко, Т.І. Лук’янець, О.М. 

Овдіюк, О.А. Біловодська, Ю.А. Добрянська, М. Лазебник та інші. 

Таблиця 1 

Переваги та недоліки основних засобів розповсюдження реклами 

Види Переваги Недоліки 

Газети 

Оперативність, гнучкість, 

своєчасність, широке охоплення 

місцевого ринку, широке визнан-

ня і хороше сприйняття, висока 

достовірність, порівняно низька 

вартість одного контакту 

Короткочасність існування, низька поліграфіч-

на якість відтворення, незначна аудиторія 

«вторинних» читачів, розміщення поруч з ре-

кламою конкурентів 

Телебачення 
Поєднання зображення. звуку, 

руху. кольорів, чуттєвий вплив, 

Висока абсолютна вартість, невелика селек-

тивність аудиторії, швидкоплинність 
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високий ступінь привертання ува-

ги, значна широта охоплення 

рекламного контакту, перевантаженість рекла-

мою 

Радіо 

Масовість аудиторії, висока гео-

графічна і демографічна 

селективність, низька вартість 

одного рекламного контакту 

Швидкоплинність рекламного контакту, зву-

чання сприймається інколи лише як фон 

Журнали 

Висока географічна і демографіч-

на селективність, вірогідність і 

престижність, висока якість 

відтворення, тривале існування, 

значна кількість «вторинних» 

читачів 

Тривалий інтервал між замовленням і друку-

ванням реклами, наявність зайвого 

(оплаченого) тиражу, відсутність гарантій роз-

міщення рекламного оголошення в найбільш 

привабливому місці, низька частота видання, 

конкуренція з іншою рекламою, висока 

вартість 

Друкована 

реклама 

Висока якість відтворення, 

порівняно значна тривалість од-

ного контакту (плакати, настінні 

та кишенькові календарі), відсут-

ня конкуренція з іншою рекламою 

Порівняно висока вартість, образ «макулатур-

ності» 

Зовнішня ре-

клама 

Гнучкість, висока частота по-

вторних контактів, порівняно 

невисока абсолютна вартість, 

низький рівень конкуренції 

Відсутність селективності аудиторії, обмежен-

ня творчого й адміністративного характеру 

Реклама на 

транспорті 

Багаточисельність аудиторії, 

можливість тривалого контакту з 

адресатом комунікації (внутріса-

лонна реклама), гнучкість, 

широке охоплення, можливість 

розширення географії цільової 

аудиторії 

Швидкоплинність контакту (ззовні на бортах 

транспортних засобів), обмеженість аудиторії 

(лише для деяких категорій населення, що ко-

ристуються громадським транспортом) 

Дірект-мейл 

(пряма поштова 

реклама) 

Найвища вибірковість аудиторії, 

прямий зв’язок зі споживачами, 

особистісний характер, від-

сутність у поштовому 

відправленні реклами конкурентів 

Порівняно висока вартість одного контакту, 

образ «макулатурності», необхідність викори-

стання різних спеціалістів (художників, 

дизайнерів та ін.) 

Реклама в «Жо-

втих сторінках» 

Масовість аудиторії, орієнто-

ваність адресата комунікації на 

конкретну асортиментну групу, 

низька вартість 

Наявність реклами конкурентів, обмеження 

щодо якості відтворення зображення 

Реклама в Ін-

тернеті 

Висока сфокусованість на 

цільовій аудиторії, особистісний 

характер комунікації, можливість 

інтерактивного контакту, гнуч-

кість, використання різних засобів 

впливу (зображення, звук, спеце-

фекти, відео), порівняно невисока 

вартість одного контакту, повний 

контроль ефективності рекламної 

кампанії в мережі 

Обмеженість аудиторії (лише користувачі Ін-

тернету), недостатньо часу для впровадження 

даного засобу в практику для того, щоб воно 

стало масовим 

Сувенірна 

реклама 

Довгий час користування су-

венірами (предметами широкого 

вжитку, що мають самостійну 

цінність), висока здатність до-

сягти хорошого ставлення 

адресата, наявність вторинної 

аудиторії 

Досить обмежене місце для розташування 

звернення, значні витрати на один контакт, 

обмеженість тиражу 
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Висновки. Таким чином, розглянувши види сучасних медіаканалів та їх 

переваги і недоліки, з’ясували, що кожен носій рекламного звернення має свої 

особливості, які різнять його з поміж інших видів. Не існує універсального, іде-

ального каналу поширення реклами. У всіх є як свої плюси, так і мінуси: 

друкована реклама – найпоширеніша форма реклами в усьому світі.  

Традиційно до неї відносять рекламу в газетах і журналах. Телебачення – 

один з найбільш досконалих каналів передачі рекламного звернення. Радіо є не 

менш ефективним каналом поширення реклами, хоча за своїми технічними мо-

жливостями відрізняється від телебачення. Зовнішня реклама діє на широку 

аудиторію, але її можна легко локалізувати, що призводить до часткової обра-

зотворчості аудиторії. Реклама, яка розсилається поштою, має такі відмітні 

властивості як: висока вибірковість аудиторії, гнучкість, відсутність реклами 

конкурентів у поштових відправленнях, особистісний характер. Низька вартість 

проведення рекламних кампаній, висока ефективність та можливість оператив-

ного внесення змін є безумовною перевагою Інтернету порівняно до інших 

каналів реклами.  

Згідно з даними Експертної Всеукраїнської рекламної коаліції обсяг рек-

ламно-комунікаційного ринку України невпинно зростає з кожним роком, що 

надає всі достатні можливості для рекламної діяльності будь-якого підприємст-

ва. При виборі оптимального варіанту медіаканалу основними критеріями 

добору є: максимальне охоплення цільової аудиторії; відповідність каналу рів-

ню рекламованого товару; аналіз каналів конкурентів, задля врахування їх 

показників в своїх подальших діях; відповідність каналу характеру рекламного 

звернення; співвідношення витрат на рекламу; час, що проходить між сприй-

няттям реклами і відгуком аудиторії. 
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Економічні науки 

 

ОПОДАТКУВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ  

В УКРАЇНІ 

 

Станів Лілія 
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Науковий керівник:доц. Рудик О.Р. 
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ім. І. Франка 

Анотація. Дане дослідження присвячене оподаткуванню суб’єктів зовні-

шньоекономічної діяльності що є складним процесом, оскільки має 

враховувати дуже багато особливостей. Головним чином воно залежить від 

мiсця поставки товарів та надання послуг. Оптимальне поєднання двох 

aспектів: економічно необхідного та соціально справедливого рівня оподатку-

вання - неодмінна умова гармонійності податкової політики при якій може бути 
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досягнуто компроміс між прагненням держави максимізувати податкові надхо-

дження і намаганнями платників змінімізувати їх. Оптимальне оподаткування 

зовнішньоекономічних операцій повинне давати змогу покривати існуючі фі-

нансові потреби держави з мінімальними втратами народногосподарської 

ефективності. Воно має забезпечувати фінансову стабільність і передумови ро-

звитку і країни в цілому, і окремих суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Важливим аспектом також є адаптація національного законодавства до законо-

давства ЄС, тобто процес розробки i прийняття нормативно-правових актів та 

створення умов для їх належного запровадження i застосування з метою посту-

пового досягнення повної відповідності національного законодавства 

європейському, є доволі складним та тривалим. 

Ключові слова: валютні операції, зовнішньоекономічна діяльність, пода-

ток на прибуток, податок на додану вартість (ПДВ), експортні операції, 

імпортні операції. 

     Постановка проблеми. Протягом останніх років значно активізува-

лася зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання. Найбільш 

природнім для ринку і розповсюдженим інструментом підтримки зовнішньо-

економічної діяльності підприємств, стимулювання економіки і раціоналізації 

імпорту являються багато чисельні пільги в оподаткуванні, системі митних 

тaрифів. Ефективність валютних операцій суттєво коливається через недоско-

налість валютного ринку в Україні та девальвацію гривні на фоні скорочення 

міжнародних резервів Національного банку України. Пошук можливих шляхів 

підвищення ефективності вищевказаних операцій потребує максимального 

викoристання усіх наявних важелів впливу, в тому числі обліку та аналізу 

якoсті основних джерел інформації для прийняття управлінських рішень. Це 

відповідно зумовлює необхідність удосконалення оподаткування валютних 

операцій й відображення їхніх результатів у фінансовій звітності. Нагальною 

потребою є вироблення рекомендацій щодо аналітичних підходів до оцінки 

рeнтабельності зовнішньоекономічних операцій та їх оподаткування та форму-
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вання оптимальних прогнозних сценаріїв ведення зовнішньоекономічної діяль-

ності.  

Валютні операції – це угоди, пов'язані з купівлею-продажем валюти і 

плaтіжних документів в іноземній валюті, з використанням їх як платіжних та 

розрахункових засобів у міжнародних відносинах.[1] Іноземна валюта може  

використовуватися як об'єкт (специфічний товар), так і відповідний інструмент, 

зокрема платіжний, розрахунковий, кредитний, для обслуговування різних еко-

номічних операцій, у т. ч. торгових та неторгових. 

Порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності має відповідати 

нoрмам Закону України ―Про зовнішньоекономічну діяльність‖, Декрету Кабі-

нету Міністрів України ―Про систему валютного регулювання і валютного 

контролю‖, Указ Президента України  ―Про невідкладні заходи щодо повер-

нення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами‖, 

а оподаткування валютних операцій в Україні регламентується Податковим 

кoдексом України (далі – ПКУ).  

Оподаткування суб'єктів ЗЕД України здійснюється за такими прин-

ципaми [2]: 

– Україна самостійно встановлює і скасовує податки і пільги для сyб'-

єктів зовнішньоекономічної діяльності України – резидентів та нерезидентів; 

– ставки податків встановлюються і скасовуються Верховною Радою 

України за поданням Кабінету Міністрів України; 

– рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності 

дoсягнення та підтримання самоокупності і самофінансування суб'єктів 

зoвнішньоекономічної діяльності та з метою бездефіцитності платіжного 

бaлансу України; 

– стабільність кількості видів і розмір податків гарантуються державою 

на строк, не менш як 5 років; 

– ставки податків є однаковими для всіх суб'єктів зовнішньоеконо-

мічної діяльності та визначаються за товарною ознакою: для одного і того ж 

товару діє єдина ставка податку. 
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При здійсненні валютних операцій суб’єкти зовнішньоекономічної 

дiяльності виступають платниками таких податків: 

– податку на прибуток; 

– податку на додану вартість. 

Обкладення податком на прибуток експортних операцій здійснюється за 

загальною схемою. Система доходу, отриманого за експортною операцією, 

визнaчається як сума доходу, отриманого в іноземній валюті, перерахована у 

гривні за офіційним обмінним курсом Національного банку України (далі – 

НБУ), що діяв на дату отримання (нарахування) таких доходів, і не підлягає пе-

рерахуванню у зв'язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом звітного 

періоду. Заборгованість в іноземній валюті, що виникла при здійсненні експор-

тної операції також бере участь у формуванні об'єкта обкладення податком на 

прибуток. 

Обкладення ПДВ експортних операцій має низку особливостей. Перша з 

них полягає в тому, що при продажу товарів, які були вивезені платником пода-

тків за межі митної території України, ПДВ обчислюється за нульовою 

ставкою. Якщо експорт був здійснений на території України, обкладення ПДВ 

здійснюється за звичайною ставкою 20% . Не дозволяється застосування нульо-

вої ставки до операцій з вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) у випадку, 

коли такі операції звільнені від оподаткування на митній території України згі-

дно з ПКУ. 

Однією з особливостей відображення в бухгалтерському обліку валютних 

операцій є те, що гривневий еквівалент суми в іноземній валюті не є раз і наза-

вжди зафіксованою величиною, а підлягає перерахунку на певну дату за 

офіційним курсом НБУ. 

У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів 

(робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи при 

здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахун-

ки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій 

формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати 
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платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) 

включaються до складу їх витрат у сумі, що становить 85 % вартості цих това-

рів (робіт, послуг) [4]. 

ПКУ передбачає усунення подвійного оподаткування при здійсненні ЗЕД. 

Так, суми податків на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені 

суб'єктами господарської діяльності за кордоном, зараховуються під час сплати 

ними податку на прибуток в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума по-

датку, розрахована за правилами, встановленими ПКУ. Розмір зарахованих сум 

податку на прибуток з іноземних джерел протягом податкового періоду не мо-

же перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником 

податку протягом такого періоду. 

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на при-

буток здійснюється за умови подання письмового підтвердження фіскального 

органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжна-

родного Договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, 

ратифікованого  Верховною  Радою  України[4]. 

Заборгованість в іноземній валюті, що виникла при здійсненні імпортної 

операції бере участь у формуванні об'єкта обкладення податком на прибуток. 

Що ж стосується обкладення ПДВ імпортованих товарів (робіт, послуг), 

то датою виникнення податкових зобов'язань при ввезенні (імпортуванні) това-

рів є дата оформлення ввізної митної декларації зі вказівкою в ній суми 

податку, що підлягає сплаті. При оподаткування ПДВ експортних операцій 

об'єктом оподаткування є операції з вивезення (пересилання) товарів за межі 

митної території України і надання послуг (виконання робіт) для їх споживання 

за межами митної території України. ПДВ за такими операціями обчислюється 

за нульовою ставкою. 

Товари вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за 

межі митної території України у випадку, якщо їх вивезення (експорт) засвідче-

не належним чином оформленою вантажною митною декларацією (ВМД). 
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Застосування нульової ставки ПДВ для операцій з продажу товарів, виве-

зених (експортованих) за межі митної території України, але декларування яких 

було здійснене на внутрішній митниці, можливе тільки за умови підтвердження 

фактичного вивезення цих товарів за межі митної території України. У випад-

ках, якщо фактичне вивезення за межі митної території України не 

підтверджується, операції з продажу товарів розглядаються як операції з про-

дажу на митній території України, що підлягають обкладенню ПДВ на 

загальних засадах за ставкою 20%. 

Оподаткування за нульовою ставкою передбачено також щодо операцій з 

надання транспортних послуг для перевезення вантажів за межами митного ко-

рдону України, а саме від пункту проведення митних процедур по випуску 

вантажів за межі митного кордону України (включаючи внутрішні митниці) до 

пункту за межами державного кордону України. Тому в разі надання окремих 

послуг для транспортування вантажів, які знаходяться під митним контролем, 

тільки між внутрішньою митницею і митницею на кордоні, тобто без перети-

нання державного кордону України, операції з падання таких послуг 

вважаються операціями, здійсненими на митній території України. Оподатку-

вання послуг для транспортування вантажів, які пройшли митне оформлення на 

внутрішній митниці, до митниці на кордоні здійснюється за ставкою 20 % неза-

лежно від того, резидентам чи нерезидентам України такі послуги надаються. 
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