
 

  

  

     

   

    

(T poreeet Paty. ~
senncmnanbarnansstechnensiensaaiien

« ) TAPCO CTT we

     

 

   

IEHTP OIHAHCOBO-EKOHOMIYUHHX HAYKOBHX JOCJIUDKEHb

CERTIFICATE OF PARTICIPATION
CEPTHO®IKAT YUACHHKA

THATBeEpKyE, IO

   

  

Jloroma Poman BacnsiboBn4 :
Qa B3aB y4acTb y poboti MixunapogHol HayKoBO-NpakTH4HOi Kondepennii 8s
i) «EKOHOMika, OOK, PiHaHCH Ta IpaBo ee
¥ B yMoBax rioOamizalil: TeHqeHuii Ta HepcneKTHBH» gS

= <
S Internationalscientific-practical conference RS
5 «Economics, accounting, finance and law in the we
SS context of globalization: trends ,apd-prospe eo

pe 5 ES
Ra 7lupextop Leutpy dinaHcoBpo-eKoHOoMiqHHX #7 SS

* HayKOBHX JOCIDKeHB ep6ak B. JI. ge

3 xs
Ra cs
3 SS

SS M. [lonrapa, Yxpaina ge
gs Poltava, Ukraine ws



 
  

TIPOrPAMA MDKHAPOJIHOI Z
HAYKOBO-IIPAKTHUHO!I KOH®EPEHIIL

PROGRAMOF THE INTERNATIONAL

SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

EKOHOMIKA, OBJIIK, DIHAHCH TA
IIPABO B YMOBAX I'IOBAJTI3AUIL:
TEHJEHUIT TA TEPCHEKTHBH

ECONOMICS, ACCOUNTING, FINANCE AND
LAW IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION:

TRENDS AND PROSPECTS

12 Bepecua 2019 p.

September 12, 2019

M. Hlonrapa, Ykpaina

Poltava, Ukraine

 



   

 Ilporpama mi P i Hay paxTunol per ii
cE ina, o6.aiK, pi Ta mpawe B ¥ raoba.ti T Ta nep THEH)

PO3KJIAJ| POBOTH KOH®EPEHII
12 nepecua 2019 pik

Yxpaina, 36003, m. Tonrasa, sya. Csponeiicpka 60-A, 5 nozepx, Kondepeny-
3a

 

09.00 — 09.30 Peectpania yaacHnxis MbKHapOgHOi HaykOBO-npakTH4HOi
KoHepenmii
 

09.30—10.00 Bigxpurrsa Ta naeHapHe 3aciqaHHa
 

10.00 —13.00 Cexuiitui 3acizaHHa
 

13.00 — 14.00 Tlepepsa na o6ig
 

14.00-17.00 IIpogos:xenHa poGotu ceKHHMX 3aciqaHs
   17.00 —17.30 IInenapne s3aciganna, 3aKpuTta kondepenmii  
 

PETJIAMEHT

Hlonosigs Ha cexuiitHomy 3aciqaHni — 4 xBunHH.
Jina 3anwrans — yo 3 xBHIHH.



 

Iperpama mixnapegnol Haykoro-npaxra4mol kondepennii
«Exonomixa, o6.1ik, binancn ta npaBe B ymosax raobanisanii: Tengjenuii Ta nepcnekTHBH»

JEMOTPA®IA, EKOHOMIKA TIPALLI,
COWIAJIBHA EKOHOMIKA I NHOJITHKA
DEMOGRAPHY, ECONOMICSOF LABOR,

SOCIAL ECONOMICS AND POLICY

CEKIIA 1

SECTION 1

PH3HKH B TPYJOBIM C®@EPI 3A YMOBH I[[M®POBI3AII
EKOHOMIKH
Ifamiaesa JI JI. k. e. w., Ooyenm, nposidnuii HayKxoeut cniepobimuuk,
Incmumym exonomixu npomucaoeocmi HAH Yxpainu,
Xanditi O. O. & @. H., OoyeHm, doxmopaum, Incmumym eKonomixu

npomucnoeocmi HAH Vxpainu

EKOHOMIYHA TEOPIA TA ICTOPLA
Coats EKOHOMIUHO! JIYMKU

ECONOMIC THEORYAND HISTORY OF ECONOMIC
SECTION 2 THOUGHT

ONMC MOJEJI EKBIBAJIEHTHOCTI PAHKOBOTO OBMIHY
JTozoua P. B. 0. e. x., doyenm, Ooyenm Ka@edpu aepapHoeo menedscmexmy,

Binnuyoxut nayionatenut aepapnut yuieepcumem

CEKIIA 3 ITYBJWUHE YIIPABJIIHHA TA AJIMIHICTPYBAHHA

SECTION3 PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

PO3BHTOK EJIEKTPOHHHX AJIMIHICTPATHBHHX TIOCJIYT B

YKPAIHI
Kuuw JL M. x. e. u., dOoyenm, Ooyenm xagedpu modenioeanHa ma

ingopmayitinux mexnonoeiti 6 exoHomiyi, Binnuyoxutt Haylonaionull aepapHutt

yxigepcumem

MOEJH ®YHKUIOHYBAHHA 3MIMMAHOI PHHKOBOI

EKOHOMIKH

JIuctok B. C. k. e@. H., Ooyenm Kad@edpu exonomixu ma mapKemuney,

Piegnexcexut incmumym cnoe ‘AHO3Haecmea

KAJIPOBI TIPOBJIEMH PO3BHTKY CIJIbCbKHX TPOMAJ, B

YMOBAX JIEIJEHTPAJII3AIM
@iwyx H. FO. x. c.-2. 4., doyenm, Ooyenm Kad@edpu aepaprozo menedacuenmy,

Binnuyoxutt nayionarenut aepapuuti yuieepcumem

4



t bh 7Ilporpama mi Pp ry pakTanol pep
«Exonomika, o6.nik, binancn Ta npaso & yMoBax riobastisanii: Tenqennii Ta nepcnektHBH»

 

EKOHOMIKATA YITPABJIIHHA
CEKIIA 8 IiL1PHEMCTBAMH

ECONOMICS AND MANAGEMENT
SECTION 8 OF ENTERPRISES

BH3HAYEHHA MOHATTA «CTPATETIA PHHKOBO! NOBEIHKH

THATPHEMCTBA» AK OCHOBA YCIIMHO! JIAJIbHOCTI HA

MDKHAPOJHOMY KOHKYPEHTHOMY PHHKY

Kozenxo M. B. acnipanm xadedpu miscnapoduoi eKonomixu ma

MiotcHapOOHUx eKoHomMinHux eiduocun, TonmaecoKutt yHigepcumem eKOHOMIKU I

mopzien

TIPOBJIEMH =MATEPIAJIbBHO-TEXHISHOTO 3ABE3T/EQVEHHA

ATPAPHHXITITPHEMCTB

Kyat O. T. x. &. x., doyenm, doyenm Kxagdedpu exonomixu nidnpueucmea,

Binnuyoxutt nayionaronuti aepapuutt yuieepcumem

AHTHKPH30BE YIIPABJIIHHA B ATPAPHIM C@EPI

Tloasosa O. JE. 0. e. n., Ooyenm, doyenm Kag@edpu dinancie, banxiecoxoi

cnpaeue ma CMpaxyeanHa, Binxuyoxuti =nayionanenut aepapruti

yuieepcumem

HAITIPAMKH YOCKOHAJIEHHA MEXAHI3MY YIIPABJITHHA

AKICTIO NPOAYKWi
Xaeuoxa O.IT. x. e. u., doyenm Kaghedpu exonomixu, Binnuyexud nayionanoxutt

aepapHut yHieepcumem

TIPABOBE 3ABE3TEYEHHA JIEPPKABHOTO

YIPABJIIHHA TA MICITEBOTO CAMOBPATYBAHHA

LEGAL PROVISION OF STATE ADMINISTRATION AND

LOCAL SELF-GOVERNMENT

CEKIILA 9

SECTION 9

CHCTEMA AHTHKOPYIIMIMHAX OPYAHIB YKPAIHH:
HEOBXIJHICTS fi BJOCKOHAJIEHHA B OKPEMHX JIEPXKABHHX

IHCTUTYTAX

Aletinexa B. ®. 3aeidyeau eiddiny 3azanbHux numano dickanexoi noaimuKu

HII dicxanvxoit nonimuxu Vuieepcumemy depocaenoi dickanouoi cayocbu

Vpainu



 

Tlporpama Mbxnapoqnel Haykono-npaktTH4Hel Konepennii
«<Exonomika, o6.1ik, binancu Ta npaBe B yMoBax raoéanisanii: Trengqenuii ta nepeneKTHBED

 

POJIb MHTEPMOJIAJIbHOTO TPAHCIIOPTA B YCJIOBHAX
TJOBAJIbHON IKOHOMHKH f
Ifipxuna E. M. doxmopaumra daxyaemem saKonomuKo-coyuonoeureckuu

/JTod3unckui yHueepcumem, TToneua

EKOHOMIKA TA YIPABJOHHA
eee 23 HAIIOHAJIBHOIO EKOHOMIKOIO
SECTION 23 ECONOMICS ANDMANAGEMENT OF THE

NATIONAL ECONOMY

OCOBJIMBOCTI CIIOKMBAHHA TOBAPIB TA ITOCJIYD B

CY4ACHIN EKOHOMILI
Bpoaxa A. A. x. e. x., Ooyenm, OoyeHm Kadedpu exoxomixu, Binnuyoxutt
HQYIOHANbHUL A2papHull VHigepcumem

THTEJIEKTYAJIBHMA KAMITAJ TA HOO CYTHICTb
Meavnux B. B. x. &. u., doyenm, Ooyenm Kaedpu exonomixu ma coyianono-

noeedinkogux Hayk, Vaancoxuli Oepaicagnui nedaeoelunult yHieepcumem iment

Tlaena Tuuunu

CEKILA 24 IHHOBAIi TA IHBECTMIMIMHA JIAJIbHICTb

SECTION 24 INNOVATIONS AND INVESTMENT ACTIVITIES

IHHOBAIIMHUM PO3BUTOK ATPAPHOrO CEKTOPA YKPAiHH
Tapéap X. B. 0. ¢. ., doyenm, npod@ecop ka@eopu aepaprHozo mexedsacmenmy,

Binnuyoxut nayionanexul aepapuuti yuieepcumem

LWMBIJIBHE TIPABO TA IIPOIEC, CIMEHHE MIPABO,

CEKILA 25 KUTJIOBE TTPABO, MDKHAPOJIHE NIPHBATHE
IIPABO

SECTION 25 CIVIL LAW AND PROCEDURE, FAMILY LAW,
HOUSING LAW, INTERNATIONAL PRIVATE LAW

NPO®ECIMHHH YIPABHTEJIb BATATOKBAPTHPHUM
IKUTJIOBMM BYMHKOM:3APYBDKHHH JOCBIT
Caeuuoxuit A. A. acnipanm xag@eopu npaga inmenexmyanonol enacnocmi ma
xopnopamuénozo npaea, Hayionanenui yxieepcumem «Odecoxa topuduuna
akademia»

12



Економічна теорія та історія економічної думки.  

УДК 330.13: 330.36 

Логоша Р.В. 
д.е.н., доцент,  

доцент кафедри аграрного менеджменту 

Вінницького національного аграрного університету 

 

ОПИС МОДЕЛІ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ РИНКОВОГО ОБМІНУ  
Під еквівалентністю ринкового обміну розуміємо емпіричне 

відображення основних інформаційних показників, що можуть бути індикато-

рами такої еквівалентності стосовно якихось конкретних, сегментно 
споріднених (за товаром) ринків. Такими показниками є ціни на одні і ті ж 
товари та заробітні плати у різних країнах. Еквівалентний ринковий обмін 
досягається як ефект вирівнювання основних показників у зазначеному 
порівнянні. Під нееквівалентністю розуміємо явище порушення такого 
співвідношення або ж наявності суттєвих відмінностей між різними ринками.  

Методологічна роль характеристик еквівалентності та нееквівалентності 

вбачається у наступному: оцінювання ефективності/досконалості ринків однієї і 

тієї ж продукції різних економічних систем, що є диференційованими за 

національними межами, необхідно здійснювати за сукупністю кількісних і 

відносних показників, які надають уявлення про: 1) співвідношення цін на 

споріднений товар; 2) купівельну спроможність населення даної країни. При 

цьому індексне співставлення цих значень є універсальною характеристикою 

досліджуваного ринку у порівнянні із певним аналогом ринку, що визнаний як 

ідеальний об’єкт. Оцінювання зазначеного і дозволяє визначити досконалість 

якогось ринку. Такий підхід вважаємо методологічно коректним по 

відношенню до ринків товарів масового споживання, які мало різняться у 

різних країнах.  

Гіпотеза такої методології будувалася на припущенні, що у реальному 

економічному середовищі ринки різних країн і економічних систем, навіть за 

достатньо високого рівня економічного лібералізму, через сукупність причин 

перебувають у різному стані, що може бути визначене кількісно. Це відбиває 



стан горизонтальної ієрархії ринків за їхньою ефективністю, а також повсюдну 

складну – багатокомпонентну – модель еволюції різних ринків. Додаткова 

аргументація щодо об’єктивності методології дослідження ринків за критерієм 

еквівалентності ринкового обміну може бути здійснене у такому вигляді. 

Так, зазначена логіка диференціації ринків будувалася історично на 

припущенні А. Сміта [1] про визначальну роль неспостережуваних функцій 

ринку (т. з. «невидимої руки»), які А. Курно визначав як здатності – за вільних 

відносин між покупцями і продавцями – цін на ті самі товари «легко й швидко 

вимірюватися» (кін. цит.) [2, c. 135–147], а з точки зору Д. Рікардо [3, с. 361] – 

бути підставою для формування найбільш ефективної структури національної 

економіки у масштабах світового ринкового обміну, коли факт економічної 

свободи визначає вирівнювання цін врешті-решт. При цьому А. Маршал 

визначив як критерій самовдосконалення ринку здатність «…в певний 

проміжок часу сплачувати за той самий товар однакову ціну» (кін. цит.) [4, 

с. 795]. Подібна здатність запропонована Дж. Міллем, Ф. Броделем та ін., була 

віднесена до однієї з основних характеристик ринку капіталістичного типу. 

Водночас універсальність «невидимої руки» та принципу вільної 

конкуренції у реальному економічному середовищі, на основі якого така 

універсальність і досягається, ставилися під сумнів неодноразово різними 

методологічними школами – Дж. Кейнсом, Я. Корнаї, Дж. Робінсоном, 

Е. Чемберліном та ін. Характерним є термін, залучений В. Желеновим [2, с. 

144] із цього приводу – «штучні перепони» для ринку; іншим аналогом 

означення подібних факторів є варіант Я. Корнаї [5, с. 329] – т. з. «успадковані 

несприятливі умови» ринку. Іншим, принципово відмінним підходом до 

констатації часто визначальної ролі політичних та економічних факторів – т. з. 

естрактичних інститутів (таких, що дозволяють правлячій еліті керувати 

економікою країни задля власної вигоди у занепаді націй, національних 

економік та ринків) – можна вважати точку зору Дж. Робінсона. 

В процесі аналізування реального функціонування ринків та ринкових 

обмінів, що є похідними від стану таких ринків, це означає необхідність 



врахування таких неекономічних факторів як додаткових чинників 

ціноутворень. 

При цьому численними авторами, наприклад Ф. Броделем, 

В. Железновим, І. Валлерстайном, М. Кемпбеллом та Б. Стенлі та ін. було 

акцентовано увагу на тому, що ринок в якійсь історичний відрізок часу не є 

сформованою субстанцією, а, передусім, еволюціонуючим інститутом, який 

постійно змінюється. Такі зміни, зауважимо, відбуваються у більш та менш 

ефективно функціонуючих економічних системах та країнах, тобто до ринків 

навіть в економічно розвинутих країнах можуть бути претензії з боку його 

учасників, суспільства тощо. Така критика формується на фоні можливих 

негативних ефектів зменшення функціональності ринків до гіпертрофованого 

стану як масового явища через згасання конкуренції та функції максимізації 

суспільного ефекту від функціонування ринку, несправедливий чи нераціональ- 

ний розподіл благ, невиправдану нерівність доходів, необґрунтовану низьку 

зайнятість, завищені ціни і т. ін. 

На фоні такої динаміки слід виходити також із припущення про те, що 

капіталістичний ринок не є єдиним чи переважаючим в якійсь системі чи 

країні: опис зазначеного ефекту підпадає під термін «пунктирного капіталізму» 

[6, с. 413], а також розглянутих теорій Ш. Фур’є, В. Зомбарта, Р. Арона та ін. 

Саме на основі вище зазначеного було обґрунтовано специфіку 

методології у контексті розгляду ринку через його діалектичність, багато- 

аспектність, ієрархічність. І саме на основі цього було обґрунтовано тезу про 

ефект масового підпорядкування у сучасній світовій економіці ринків менш 

ефективних економічних систем з боку більш досконалих ринків. Таке 

підпорядкування і означає ефект нееквівалентного обміну, який визначає 

сутність процесу. Знову ж таки, роль відповідної методології полягає у наданні 

нової аргументації про те, що наявні на даний момент недосконалі/неефективні 

ринки окремих національних економік повинні вдосконалюватися у напрямку 

зменшення такого підпорядкування через зменшення нееквівалентності 

ринкових обмінів. Розвиток ринків через таке зменшення має багатоаспектний 



позитивний ефект для всіх учасників ринкових відносин окремої недосконалої 

національної економіки. Таким чином, універсальна функція ринку передбачає 

вирівнювання цін, але лише у довгостроковому періоді та за досягнення умови 

досконалості даного ринку. Обґрунтування моделі досягнення такого стану є 

основою для відповідної управлінської задачі щодо даного ринку. 

Отже, явище еквівалентності ринкового обміну потребує методологічного 

та методичного опису, оцінювання, моделювання.  

Так, методика визначення рівня еквівалентності окремого ринку 

передбачає наступний алгоритм: 1) визначення ідеального параметру стосовно 

досліджуваного ринку; 2) визначення «споживчого кошика» певного ринку 

товару; 3) визначення порівняльних цін кошику та його відносна фіксація щодо 

платоспроможності населення відповідної країни; 4) визначення відносних 

індексних показників, які надають уявлення про рівень еквівалентності 

ринкового обміну у досліджуваних об’єктах. 

Принципами такої методики є наступні: 1) принцип фіксації показників 

на чітко визначений період у різних економічних системах; 2) принцип 

аналізування порівняльних даних (споживний кошик визначається за показни- 

ком фізіологічних норм споживання); 3) принцип цінового співвідношення у 

споживанні, де близько 20% припадає на продукцію за мінімальними цінами, 

близько 70% – за середніми та 10% – за максимальними цінами. 
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